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RESUMO 
 

As células a combustível são tidas como uma das mais promissoras formas de 

conversão de energia elétrica devido ao seu alto rendimento e por utilizar o hidrogênio 

como combustível, considerado por muitos a principal fonte limpa de energia para o 

futuro. Céria dopada com terras raras tem sido amplamente investiga como material 

alternativo para eletrólito de células a combustível de óxido sólido (SOFC) devido sua 

alta condutividade iônica em baixas temperaturas de operação quando comparado com 

os tradicionais eletrólitos à base de zircônia estabilizada. Neste seguimento de pesquisa, 

este trabalho investiga o efeito do óxido de gálio (Gália) como aditivo de sinterização 

em eletrólitos cerâmicos a base de céria dopada com európio, uma vez que este efeito já 

foi investigado por outros em eletrólitos à base de céria dopada com Gd, Sm e Y. A 

meta almejada com a utilização do aditivo de sinterização é reduzir a temperatura de 

sinterização para a produção de cerâmicas densas. Neste trabalho investigou-se o efeito 

na densificação, na microestrutura e na condução iônica causado por diferentes frações 

molares do dopante európio (10, 15 e 20%) e do aditivo de sinterização óxido de gálio 

(0,3; 0,6 e 0,9%), em amostras sinterizadas a 1300, 1350 e 1450
0
C. A céria co-dopada 

com 10 e 20% de Sm e com os mesmos teores do aditivo de sinterização gália, 

sinterizadas a 1350, 1450 e 1500
0
C, também foi investigada, por sua vez, como 

parâmetro de referência experimental, haja visto que, nesta pesquisa, adotou-se sínteses 

pelo método de complexação de cátions enquanto que os trabalhos encontrados na 

literatura utilizaram o método convencional. Os pós cerâmicos sintetizados foram 

caracterizados por FRX, DRX e MEV e as amostras cerâmicas sinterizadas por sua 

densidade relativa, MEV e espectroscopia de impedância. Verifica-se que a Gália com 

teores até 0,6% atua como um excelente aditivo de sinterização na céria dopada com Eu. 

Acima deste teor e até 0,9% a adição da gália não promove significativos aumentos na 

densidade da cerâmica. Nas amostras livres do Ga, as maiores densificações foram 

alcançadas com 15% de Eu, efeito manifestado na micro-estrutura com os maiores 

crescimentos de grãos, embora ainda reduzidos e circundados por muitos poros abertos. 

Densidades relativas superiores a 95% da densidade teórica podem ser obtidas com 

sinterizações entre 1300 e 1350
0
C, contra as usuais 1500 a 1600

0
C. Com a céria co-

dopada com 10% de Sm e 0,9% de Ga alcançou-se neste trabalho 96% da densidade 

teórica com sinterização a 1350
0
C por 3h, um ganho em relação aos 97% alcançados 

com a céria co-dopada com 20% de Sm e 1% de Ga sinterizada a 1450
0
C por 24h 

conforme encontrado na literatura. Verifica-se que a adição da Gália em eletrólitos à 

base de céria dopada com Eu apresenta efeito positivo na condutividade do grão e 

negativo na do contorno de grão resultando em uma pequena redução na condutividade 

total, a qual não compromete sua promissora aplicação como aditivo de sinterização. 

Valores típicos da condutividade total a 600 e 700
0
C, em torno de 10 e 30 mS.cm

-1
 

respectivamente, foram alcançados neste trabalho. As amostras de eletrólitos à base de 

céria co-dopada com 15% de Eu e 0,9% de Ga, sinterizados a 1300 e 1350
0
C, 

alcançaram densidades relativas superiores a 96% e condutividade a 700
0
C entre 20 e 

33 mS.cm
-1

. A sinterização simultânea do eletrólito com o anodo é uma das metas da 

pesquisa em materiais para SOFCs. Os resultados alcançados neste trabalho sugerem 

que eletrólitos densos à base de céria co-dopada com Eu e Ga podem ser sinterizados 

simultaneamente com o anodo à temperatura de sinterização entre 1300 e 1350
0
C, a 

faixa de temperatura usual de sinterização do anodo poroso. 
 

Palavras-chaves: céria, európia, samária, co-dopagem, gália, complexação de cátions, 

espectroscopia de impedância, SOFC. 



 
 

ABSTRACT 

 

 

Fuel cells are considered one of the most promising ways of converting electrical 

energy due to its high yield and by using hydrogen (as fuel) which is considered one of 

the most important source of clean energy for the future. Rare earths doped ceria has 

been widely investigated as an alternative material for the electrolyte of solid oxide fuel 

cells (SOFCs) due to its high ionic conductivity at low operating temperatures compared 

with the traditional electrolytes based on stabilized zirconia. This work investigates the 

effect of gallium oxide (Gallia) as a sintering aid in Eu doped ceria ceramic electrolytes 

since this effect has already been investigated for Gd, Sm and Y doped ceria 

electrolytes. The desired goal with the use of a sintering aid is to reduce the sintering 

temperature aiming to produce dense ceramics. In this study we investigated the effects 

on densification, microstructure and ionic conduction caused by different molar fraction 

of the dopants europium (10, 15 and 20%) and gallium oxide (0.3, 0.6 and 0.9%) in 

samples sintered at 1300, 1350 and 1450 
0
C. Samaria (10 and 20%) doped ceria samples 

sintered between 1350 and 1450 °C were used as reference. Samples were synthesized 

using the cation complexation method. The ceramics powders were characterized by 

XRF, XRD and SEM, while the sintered samples were investigated by its relative 

density, SEM and impedance spectroscopy. It was showed that gallia contents up to 

0.6% act as excellent sintering aids in Eu doped ceria. Above this aid content, gallia 

addition does not promote significant increase in density of the ceramics. In Ga free 

samples the larger densification were accomplished with Eu 15% molar, effect 

expressed in the microstructure with higher grain growth although reduced and 

surrounded by many open pores. Relative densities greater than 95 % were obtained by 

sintering between 1300 and 1350 °C against the usual range 1500 - 1600 
0
C. Samples 

containing 10% of Sm and 0.9% of Ga reached 96% of theoretical density by sintering 

at 1350 
0
C for 3h, a gain compared to 97% achieved with 20% of Sm and 1% of Ga co-

doped cerias sintered at 1450 
0
C for 24 h as described in the literature. It is found that 

the addition of gallia in the Eu doped ceria has a positive effect on the grain 

conductivity and a negative one in the grain boundary conductivity resulting in a small 

decrease in the total conductivity which will not compromise its application as sintering 

aids in ceria based electrolytes. Typical total conductivity values at 600 and 700 °C, 

around 10 and 30 mS.cm
-1

 respectively were reached in this study. Samples with 15% of 

Eu and 0.9 % of Ga sintered at 1300 and 1350 °C showed relative densities greater than 

96% and total conductivity (measured at 700 °C) between 20 and 33 mS.cm
-1

 . The 

simultaneous sintering of the electrolyte with the anode is one of the goals of research in 

materials for SOFCs. The results obtained in this study suggest that dense Eu and Ga 

co-doped ceria electrolytes with good ionic conductivity can be sintered simultaneously 

with the anode at temperatures below 1350 °C, the usual temperature for firing porous 

anode materials. 

 

 

Keywords: Ceria, europia, samaria, co-doping, gallia, cation complexation, impedance 

spectroscopy, SOFC. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

       Esta pesquisa investiga a utilização de aditivos para reduzir a temperatura de 

sinterização de cerâmicas densas visando a sua aplicação como materiais para eletrólitos 

em células a combustível de óxido sólido (Solid Oxid Fuel Cell - SOFC). 

 

       Células a combustível são dispositivos que convertem a energia de uma reação 

química envolvendo um combustível e um oxidante em eletricidade e calor, por 

combinação eletroquímica destes reagentes. Diferente dos motores a combustão, os 

quais convertem energia química em energia mecânica passando pelo ciclo de Carnot 

[01], e dos acumuladores (baterias), que consomem os materiais acumulados nos 

eletrodos para a conversão de energia química em elétrica, as células a combustível, 

enquanto supridas com combustíveis como hidrogênio ou gás natural, produzem 

continuamente energia elétrica com alto rendimento e baixa contaminação ambiental. 

Quando hidrogênio é usado como combustível o subproduto de sua operação é apenas 

vapor d’água [02, 03]. 

      O domínio da tecnologia sobre células à combustível é entendido pelo Ministério da 

Ciência e Tecnologia (C&T) como “estratégico”. Em 2002 o Centro de Gestão e 

Estudos Energéticos (CGEE), orgão vinculado ao C&T, publica o “Programa Brasileiro 

para Células a Combustível”, o qual visa sensibilizar o interesse da comunidade 

científica sinalizando “oportunidades” de pesquisas neste segmento, como, por 

exemplo, o desenvolvimento de projetos de sistemas produtores de energia elétrica na 

faixa de 5kW a 200kW, identificando como melhor opção para esta faixa de potência os 

sistemas PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cell) e PAFC (Phosphoric Acid 

Fuel Cells) para os quais se encontra no mercado internacional seu principal 

componente, as “membranas” (MEA – Membrane Eletrode Assembly). O programa 

contempla a pesquisa de materiais para célula combustível de eletrólitos poliméricos e 

células a combustível à base de óxidos sólidos (SOFC), como “prioridades” em uma 

lista que elenca sete metas [04]. 

 

       A célula à combustível possui a mesma estrutura básica de um acumulador: é 

composta pelo empilhamento de unidades, a qual, por sua vez, é composta por quatro 
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elementos básicos: o eletrólito, componente que define o tipo do dispositivo, o eletrodo 

que recebe o gás oxidante, o eletrodo para o combustível e o sistema interconector, o 

componente que interliga as células unitárias compondo seu empilhamento. Além 

desses quatro componentes básicos, diante da necessidade de atender rigorosas 

especificações e compatibilidade entre os diferentes materiais que compõem o 

dispositivo, outro componente de importância para a ciência e engenharia de materiais 

são os chamados “materiais selantes”, materiais com os quais o sistema é isolado do 

meio ambiente [05]. 

       Diferentes tipos de células à combustível foram desenvolvidos e são classificados 

de acordo com a natureza de seu eletrólito. Florio et al [06] distingue os seguintes cinco 

principais tipos de células a combustível e suas correspondentes temperaturas de 

operação: 

 

 Célula à combustível de ácido fosfórico (CCAF), a qual opera em torno 

de 200
0
C; 

 Célula à combustível de membrana trocadora de prótons ou de eletrólito 

de membrana polimérica (CCMEP), cuja faixa de temperatura de 

operação é entre 60 e 80
0
C; 

 Célula à combustível de eletrólito alcalino (CCA), que opera na faixa de 

80
0
C (a mais de 40 anos utilizada apenas em missões espaciais, haja 

visto seu alto custo); 

 Célula à combustível de carbonato fundido (CCCF), operacional em 

temperaturas da ordem de 650
0
C e 

 Célula à combustível de óxido sólido (CCOS) ou (SOFC), também 

conhecida como pilha a combustível de óxido sólido (PACOS); 

inicialmente operacional a altas temperaturas, em torno de 1000
0
C, e 

mais recentemente a temperaturas intermediárias, entre 500 e 700
0
C. 

 

       A figura – 01 apresenta um quadro que resume esses cinco tipos de células a 

combustível indicando os fluxos iônicos através dos eletrólitos, a distinção do catodo e 

do anodo entre os eletrodos e a forma de obtenção do hidrogênio a partir do 

combustível, ou seja, se a “reforma do combustível” é realizada diretamente no anodo 

(reforma interna) ou por um sistema fora da célula (reforma externa). Na reforma 
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interna o combustível é colocado no compartimento do anodo onde seu hidrogênio é 

separado e utilizado pelo sistema. Já na reforma externa a atmosfera do anodo é 

alimentada pelo hidrogênio extraído do combustível em um sistema à parte da célula à 

combustível. 

 

Figura – 01 

Sumário dos tipos de célula à combustível.  ([06] p.276) 

 

 

       A reação de oxidação se dá no anodo (+) e envolve a liberação de elétrons (O2 + H2 

> H2O + 2e’ ou H2 > 2H
+
 + 2e’). Os elétrons assim liberados percorrem o circuito 

externo produzindo energia elétrica e chegam ao catodo (-) para participar do processo 

de redução (1/2 O2 + 2H+ + 2e’ > H2O). Além de produzir energia elétrica e produtos 

de reação (por exemplo, H2O e CO2) as reações na célula à combustível também 

produzem calor. Os produtos de reação são formados no anodo nas células dos tipos 

CCOS, CCCF e CCEA, e no catodo nas células dos tipos CCAF e CCEMP. 

       Como ilustra a figura, os íons portadores de carga que fluem através do eletrólito 

podem ser provenientes do comburente (íons O
2-

), fluindo no sentido do catodo para o 

anodo ou do combustível (H
+
), nesse caso fluindo no sentido inverso. Na célula 

combustível de carbonato fundido (CCCF) e alcalina (CCA), os portadores de carga são 

os íons carbonato (CO3
2-

) e hidroxila (OH
-
), respectivamente. Em todos os casos a 

corrente elétrica produzida pela célula flui entre o catodo e o anodo em um circuito 
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externo ao sistema contrabalançando a corrente iônica que flui no eletrólito. Por este 

processo de geração de energia elétrica é imediato constatar que o eletrólito ideal deve 

ser por um lado bom condutor iônico e por outro um excelente isolante eletrônico. Além 

dessas propriedades elétricas o eletrólito de uma célula à combustível deve ser capaz de 

manter isolados os reagentes, ou seja, isolar o eletrodo que comporta o combustível do 

eletrodo que comporta o ar comburente. Além do mais, a corrente produzida por uma 

única célula é muito baixa, daí a necessidade do empilhamento de várias células 

unitárias, o que é feito pelo sistema inter-conector. 

       A fim de atender essas necessidades operacionais e técnicas os materiais com os 

quais são projetados os componentes básicos das células à combustível devem ter: 

expansões térmicas compatíveis, compatibilidade química com o ar, com o combustível, 

entre os diferentes materiais de cada componente da célula que entram em contato e 

também resistência mecânica especificada. Além dessas propriedades físicas e químicas 

é desejável que se investiguem materiais e processos de fabricação que minimizem os 

custos visando à viabilidade econômica destes sistemas. 

 

       O eletrólito é o ponto de partida de um projeto de célula à combustível. Uma vez 

definido o material do eletrólito, os materiais dos demais componentes devem ser 

pesquisados visando à sua compatibilização com as especificações ditadas pelo material 

do eletrólito. Diante dessas exigências, a pesquisa de materiais para célula a 

combustível representa um grande desafio para a ciência e engenharia de materiais, 

ocupando atualmente um significativo espaço na literatura especializada, com diversas 

investigações tanto na composição como no processamento de materiais [06]. 

       Dentre os diferentes tipos de célula combustível, este trabalho está focado nas 

células combustíveis de óxidos sólidos. A principal vantagem da SOFC é operar com 

reforma interna com baixa contaminação do anodo [07]. Sob o viés da ciência e 

engenharia dos materiais a SOFC caracteriza-se por ser uma cerâmica avançada o 

material de seu eletrólito. As principais famílias de eletrólitos para SOFCs são isolantes 

eletrônicos e condutores de íons O
2-

. Esses materiais são fabricados mediante uma 

combinação de rotas de obtenção e processamento de pós e condições de sinterização 

que proporcionem a obtenção de óxidos cerâmicos com densidade relativa superior a 

90%, [08]. Para compensar a baixa condução iônica no eletrólito de óxido sólido sua 

geometria requer pequenas espessuras e grandes áreas em contato com os eletrodos 
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[09]. A alta densidade é necessária para impedir o contato direto do combustível com o 

oxidante. Os eletrodos, por sua vez, devem apresentar uma estrutura porosa (30-40% de 

porosidade) a fim de permitir a permeação dos gases combustível e oxidante nos seus 

respectivos compartimentos. A figura 02 mostra uma imagem obtida por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) da secção transversal de uma SOFC comercial. Neste 

exemplo, os eletrodos porosos são separados por um eletrólito sólido denso de zircônia 

estabilizada com ítria (yttria stabilized zirconia – YSZ) [10]. 

 

Figura - 02 
Micrografia mostrando a microestrutura da secção transversal de uma 

SOFC fabricada pela Siemens Westinghouse. ([10] p.308) 

 

 

       Os materiais cerâmicos condutores do íon O
2-

 podem ser classificados quanto à sua 

estrutura cristalina, sendo a estrutura fluorita (à base de zircônia, de céria, ou  - Bi2O3) 

o principal deles seguido das estruturas relacionadas à fluorita, como os compostos 

pirocloro (TR2B2O7, TR: metal de terra rara, B: cátion); das estruturas relacionadas à 

perovskita, com fórmula geral ABO3 (A, B: cátions), por exemplo, titanato de cálcio 

dopado com alumínio (CaTi1-xAlxO3-) e galato de lantânio dopado com estrôncio e 

magnésio (La1-xSrxGa1-yMgyO3-, LSGM); a Brownmillerita,  estrutura relacionada ou 

derivada da perovsquita, por exemplo, o óxido misto Ba2In2O5 e a estrutura à base de 

apatita [11, 12]. Dentre esses grupos, inicialmente as cerâmicas à base de zircônia 

estabilizada e mais recentemente as cerâmicas à base de céria, ambas com estrutura 

fluorita, são as mais pesquisadas e utilizadas como eletrólitos em SOFC [06]. 
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       Tanto os eletrólitos cerâmicos à base de zircônia como de céria necessitam de 

dopagem com cátions de menor valência para a promoção da condução de íons 

oxigênio. A dopagem com cátions bi ou trivalentes nesses óxidos de cátions 

tetravalentes, para a manutenção do equilíbrio eletrostático, promove a formação de 

vacâncias de oxigênio. Esse defeito é o principal promotor da condução do íon O
2-

 na 

estrutura fluorita tanto da zircônia como da céria, sendo que no caso da zircônia essa 

dopagem também é necessária para estabilizar na temperatura ambiente a fase fluorita, 

encontrada somente em temperaturas elevadas [13]. Quando as concentrações do 

dopante é alta, verifica-se no material o chamado defeito associativo, a associação de 

um cátion dopante com uma vacância de oxigênio bloqueando-a para a condução de O
2-

. 

Esse defeito pode ser evitado não permitindo que a concentração do dopante na solução 

sólida ultrapasse o limite que promove sua ocorrência [14]. 

       A condução iônica nos eletrólitos à base de zircônia ocorrem entre 800 e 1000
0
C. 

Por ser elevada essa faixa de temperatura de operação as SOFC à base de zircônia são 

conhecidas como células a combustível de óxido sólido de altas temperaturas (HT-

SOFC) [06]. Diante do desafio de reduzir essa faixa de temperatura de operação, nestas 

últimas décadas, a céria dopada com óxidos de cátions trivalentes tem atraído a atenção 

de muitos pesquisadores. A céria dopada com ítria ou óxidos de terras raras apresenta 

para temperaturas intermediárias, entre 500 e 700
0
C, valores de condutividade iônica 

superiores àqueles apresentados pela YSZ em altas temperaturas (800 a 1000
0
C). O 

principal problema da céria dopada como eletrólito sólido é a produção de elétrons 

livres (OO
x
 –> VO

••
+2e’+0,5O2) [04] em atmosferas redutoras. Quando a pressão parcial 

de oxigênio do lado do anodo é baixa, o eletrólito à base de céria desenvolve condução 

elétrica mista (iônica e eletrônica). Este curto circuito interno promove uma queda da 

tensão de circuito aberto e a consequente diminuição do rendimento do sistema. Esse 

problema é desprezível a 500
0
C, o que sugere ser esta a melhor temperatura de operação 

da SOFC com eletrólito a base de céria [01]. 

 

       No domínio da pesquisa sobre eletrólitos à base de céria para SOFC destaca-se a 

pesquisa sobre a adição de pequenos teores, quando comparados com as concentrações 

do dopante, de certos cátions que promovem significativas reduções na temperatura de 

sinterização para a obtenção de cerâmicas densas, os chamados aditivos de sinterização. 
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Inserido neste segmento de pesquisa este trabalho de doutorado concentra-se nos 

seguintes objetivos: 

 

1.1 – Objetivo geral. 

 

 Avaliar o efeito da adição do Ga na densificação e na condutividade iônica de 

cerâmicas a base de céria dopada com Eu e Sm. 

 

1.2 – Objetivos específicos. 

 

I  PARTE 

 

 Comparar, em termos da composição, estrutura cristalina e morfologia de 

aglomerados nano pós de céria dopada com 10% de Eu e 20% de Sm, em ambos 

os casos livres de codopagem e com a adição de 0,5% de Ga2O3, obtidos pelos 

métodos de síntese Pechini e Complexação de Cátions e calcinados entre 500 e 

800
0
C, com a finalidade de definir qual desses métodos de síntese e seus 

parâmetros serão utilizados na parte II destes objetivos. 

 

 Verificar a formação da fase fluorita, característica da céria, e a ocorrência de 

fases secundárias nas amostras sinterizadas no intervalo entre 1350 e 1550
0
C. 

 

II  PARTE 

 

 Sintetizar, com um dos métodos comparados na parte I destes objetivos gerais, 

pós cerâmicos da céria dopada com Eu e com Sm, livres e com a adição de Ga, e 

caracterizá-los quanto a composição e estrutura cristalina das soluções sólidas 

sintetizadas. 

 

 Comparar o efeito do aditivo gálio na densificação, microestrutura, condução 

iônica granular e intergranular e suas dependências com a temperatura de 

sinterização das cerâmicas sinterizadas a partir dos pós sintetizados e 

caracterizados. 
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2. REVISÃO  BIBLIOGRÁFICA 

 

I – DOMÍNIO EXPERIMENTAL 

 

2.1 – Principais segmentos da pesquisa sobre eletrólitos à base de céria. 

 

       Na literatura encontra-se pesquisas sobre eletrólitos sólidos à base de céria em todas 

as etapas da produção de cerâmica avançada: pesquisas sobre a composição do material, 

investigando o efeito dos diferentes cátions dopantes e suas concentrações, pesquisas 

sobre os diferentes métodos de sínteses para obtenção do pó cerâmico, por exemplo, 

Larramendi et al pesquisou a céria dopada com 20% molar do óxido de praseodímio 

sintetizada por três diferentes técnicas: sol-gel, mistura sólida e polyol modificado [15]. 

Pesquisa-se também os efeitos causados pelos diferentes processos de sinterização, o 

processo convencional (NS ou CS, do inglês “normal” ou “convencional sintering”), o 

processo de sinterização em duas etapas (TSS – “two-step sintering”), com taxas de 

aquecimento e resfriamento, temperatura superior, temperatura mais baixa e seu tempo 

de permanência, para promover a eliminação de poros com supressão do movimento 

dos contornos dos grãos [16], mais recentemente pesquisa-se a sinterização assistida por 

micro ondas (MW), técnica cujas potencialidades, vantagens e aplicações são discutidas 

por Morteza Oghbaei e Omid Mirzaeeo (2010) [17]. Outra técnica recentemente 

investigada é a sinterização assistida por campo elétrico, técnica com a qual se obtém 

cerâmicas densas com temperaturas inferiores a 1000
0
C, como, por exemplo, a pesquisa 

de Xiaoming Hao et al (2012) na qual obteve-se total densificação da céria dopada com 

20% de Gd a 545
0
C aplicando um campo elétrico DC de 70V/cm na amostra durante a 

sinterização [18]. 

     Além destes segmentos de pesquisa, sobre as composições, as técnicas de síntese 

para a produção do pó cerâmico e os processos de sinterização, encontram-se, na 

literatura especializada, muitas pesquisas de técnicas, recursos e artifícios que visam a 

otimizar as etapas do processo de produção de eletrólitos sólidos à base de céria. 

       Jianc Kai et al (2004) investigaram eletrólitos à base de BaCeO3 (dupla base: Ce e 

Ba) dopado com as terras raras Sm, Gd e Eu, produzindo-se eletrólitos sólidos mistos, 

condutores de íons O
2-

 e H
+
 [09]. A codopagem, isto é, a dopagem da céria com mais de 

um cátion (2+ ou 3+), representa um amplo campo de investigação. Os estudos de 
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codopagem são muitos, por exemplo: Arie Hardian e Ismunandar (2011) investigaram 

eletrólitos para IT-SOFC à base de céria co-dopada com Gd e Er, cujo pó cerâmico foi 

sintetizado pelo método de estado sólido. Nesta pesquisa os dopantes participaram da 

solução sólida com frações entre 10 e 5% com um total máximo de 20% molar de 

dopante [20]; Yanyi Liu et al (2008) investigam a céria co-dopada com Nd e Sm com 

frações molares entre 20 e 5%, num total de 20% do dopante [21]. Shobit Omar et al 

(2006) utilizaram a codopagem no sistema LuxNdyCe1−x−yO2−δ com (x+y=0,05; 0,10; 

0,15 e 0,20) como estratégia para investigar o efeito da “tensão elástica na rede” e seus 

efeitos na condutividade iônica do grão em eletrólitos à base de céria [22]. 

Quando na codopagem a fração molar de um dos componentes é muito menor que a 

fração molar do outro, é usual dizer que o componente com menor fração molar é um 

“aditivo” enquanto o componente com maior fração molar é o dopante. Usualmente a 

codopagem com aditivos nos eletrólitos à base de céria tem como objetivos otimizar os 

processos de sinterização, isto é, produzir cerâmicas densas em temperaturas cada vez 

menores, sendo que outras aplicações como aumentar a condutividade iônica do 

eletrólito e contribuir para alcançar as propriedades mecânicas desejadas também são 

pesquisadas. Dentre as muitas publicações de pesquisas sobre a utilização de 

codopagem e aditivos em eletrólitos sólidos à base de céria podemos citar: 

 Tianshu Zhang et al (2002) produziram compostos (1-x).Ce0,8Gd0,2O22-d + 

x.Al2O3 (x=0 a 0,2), com pós obtidos pelo método convencional de mistura de 

óxidos e cerâmicas sinterizadas a 1550
0
C. Sobreposta à fase fluorita da céria foi 

observado por difração de raios X (DRX) a fase do GdAlO3 para concentrações 

>5% do Al. O efeito do co-dopante nas propriedades elétricas e mecânicas do 

eletrólito foi caracterizado por espectroscopia de impedância e ensaios 

mecânicos padrões [23]. 

 Cioatera et al (2012) investigaram o efeito de dois métodos de síntese: o Pechini 

e o “Pechini modificado”, com calcinação à 550
0
C e sinterização à 1200

0
C, para 

produzir céria co-dopada com 5% de Gd e 10% de Sm. Constatou-se que a 

mudança no método de síntese promoveu significativo efeito na condução iônica 

do grão [24]. 

 Dutta et al (2009) investigaram o efeito da adição de 1% molar de Co na céria 

dopada com 20% molar de Gd, preparado pela técnica de síntese por combustão, 

calcinada a 700
0
C e sinterizada a 1100

0
C. Os valores obtidos para as densidades 



24 
 

relativas estão entre 97 e 99% e o das condutividades elétricas, medidas a 600
0
C, 

entre 0,012 e 0,021 S/cm. Verifica-se um representativo ganho nessas grandezas 

quando comparado com as cerâmicas sinterizadas a temperaturas em torno de 

1500
0
C, necessárias para densificações semelhantes às da céria dopada com 20% 

molar de Gd e sintetizadas pelo método de mistura sólida [25]. 

 

       Investigam-se também materiais compósitos à base de céria para operar em 

temperaturas intermediárias. Compósitos de céria dopada com 15% de Sm e 

La0,9Sr0,1Ga0,8Mg0,2O2,85 (SDC–LSGM) foram investigados por Dan Xu et al (2007) 

[26]; Jianbing Huang et al (2011) investigaram eletrólitos compostos por céria dopada 

com Sm e diferentes carbonatos alcalinos como segunda fase e verificaram que suas 

propriedades elétricas dependem da composição do carbonato [27]. Rizwan Raza (2011) 

sinterizaram por coprecipitação um composto de céria dopada com 20% de Sm e ítria 

como segunda fase e obtiveram uma condutividade iônica máxima de 1,0 S/cm a baixa 

temperatura de operação, entre 300 e 600
0
C, e 0,75Wcm

2
 a 580

0
C, a melhor performace 

alcançada [28]. 

 

2.2 – Aditivos de sinterização para eletrólitos à base de céria. 

 

       O objetivo da utilização de aditivos de sinterização é produzir cerâmicas densas 

utilizando temperaturas cada vez menores. Além do efeito na densidade da cerâmica 

aditivada uma ampla caracterização destas amostras deve ser feita para verificar 

possíveis efeitos colaterais, principalmente na condução iônica, a propriedade de maior 

interesse no estudo de eletrólitos sólidos para SOFC. Como a utilização do aditivo de 

sinterização é entendida como uma codopagem, deve-se também se considerar o 

elemento dopante na composição do eletrólito à base de céria. Vários são os cátions 

pesquisados como aditivos de sinterização na codopagem de eletrólitos cerâmicos à 

base de céria, como segue: 

 Qiang Donga et al (2009) relatam uma pesquisa na qual o efeito na densificação, 

devido à adição de 1% molar de Fe2O3, foi observado em eletrólitos de zircônia 

estabilizada com 8% molar de ítria (8YSZ) e de céria dopada com 10% molar de 

gadolínia (CGO10), ambos contendo controladas quantidades de silício (30 a 

50ppm) simulando a presença desta impureza. Por sua vez o efeito deste aditivo 
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na condução iônica, caracterizado por espectroscopia de impedância, mostrou 

efeitos distintos para os diferentes eletrólitos, a (8YSZ) e a (CGO10), e 

dependência com a quantidade da impureza presente [29]. 

 Yingchao Dong et al (2011) relatam que a adição de 1% de CuO em eletrólitos 

de céria dopada com 20% de gadolínio (CGO20) reduz a temperatura de 

sinterização de 1400 para 1000
0
C, para a obtenção desta cerâmica com 96% da 

densidade teórica e aumenta de 0,0065 S/cm para 0,026 S/cm sua condutividade 

elétrica testadas a 600
0
C [30]. 

 Jud & Gauckler (2005) investigou o efeito da adição de 1% de óxido de cobalto 

em CeO2 e Ce0,9Gd0,1O1,95 sintetizadas com diferentes tamanhos de partículas, 

controladas por diferentes temperaturas de calcinação, a partir de pós muito 

finos. A pesquisa mostrou que o efeito do aditivo de sinterização em partículas 

pequenas (d<10nm) é desprezível, sendo que o efeito máximo (redução de 

200
0
C para atingir a maior taxa de retração da amostra) foi observado nas 

amostras com partículas maiores (d>100nm) [31]. 

 J. Ayawanna et al (2009) investigam os efeitos do cobalto, como aditivo de 

sinterização, na céria dopada com 10% de samário (10SDC) e na céria co-

dopada com 7,5% de samário e 2,5% de ítrio (2,5Y-SDC) e nas suas 

condutividades. O cobalto atuou como aditivo de sinterização sendo que na 

amostra 10SDC promoveu uma distribuição de tamanhos de grãos mais 

homogênea. O efeito positivo observado na condutividade iônica é atribuído à 

maior densificação promovida pelo cobalto, por sua vez, a codopagem com o 

ítrio prejudica a condutividade no grão quando comparado com a do grão da 

amostra 10SDC. Já a condutividade iônica no contorno de grão é semelhante 

para as duas amostras [32]. 

 T. C. Porfiro (2011) constata que tanto o lítio como o cálcio atuam como aditivo 

de sinterização na céria dopada com gadolínio (CGO), tanto sintetizada por 

reação em estado sólido como por coprecipitação de oxalatos. Entretanto, estes 

aditivos comprometem a condutividade elétrica dos eletrólitos, tanto no interior 

como no contorno de grão [33]. 

 J. D. Nicholas & L. C. De Jonghe (2007) investigam o efeito da codopagem, 

com pequenas inclusões (1, 3 e 5%) de vários cátions, na céria dopada com 10% 

de gadolínio. Os resultados obtidos por dilatometria revelam, em todos os níveis 
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do aditivo, que Cu, Co, Fe, Mn, Li e Zn reduzem a temperatura de sinterização, 

enquanto que os elementos Ca, Mg e Ni pouco atuam como aditivo de 

sinterização e que o Al e K aumentaram a temperatura de sinterização da céria 

dopada com 10% de gadolínio. Esses resultados experimentais foram 

relacionados com o raio e a carga do cátion co-dopante, interpretados através do 

Decaimento de Vegard (Vegard’ Slope). Com 3% molar de adição de lítio 

conseguiu-se 99% da densidade teórica da céria dopada com 10% de gadolínio 

sinterizada a 800
0
C [34]. 

 Ruiqiang Yan et al (2006) investigaram o efeito do cobalto como aditivo de 

sinterização na céria dopada com samário (SDC) e descrevem a cinética de sua 

sinterização, com base em dados de dilatometria por pasos isotérmicos (stepwise 

isothermal dilatometry-SID), no qual a temperatura é mantida por 30min em 

patamares isotérmicos, com intervalo de 50
0
C, entre 800 e 1150

0
C. Verificou-se 

que o cobalto diminui a temperatura de sinterização da SDC; que os dados da 

dilatometria por passos isotérmicos analisados pela equação empírica de 

Makipirtti sugerem que o processo de retração dessa cerâmica pode ser 

totalmente dividido em três estágios: o primeiro relacionado à sinterização no 

interior do agregado, o segundo relacionado à aceleração das difusões, através 

de uma camada amorfa, na superfície e no contorno de grão, e o terceiro à 

difusão de massa [35]. 

 

2.3 – O óxido de gálio como aditivo de sinterização em cerâmicas à base de céria. 

 

      Assim como o ferro, cobre, cobalto, lítio, cálcio, manganês, zinco e outros cátions, o 

gálio também é objeto de pesquisa como aditivo de sinterização em eletrólitos 

cerâmicos à base de céria dopada com cátions trivalentes tais como o gadolínio, o ítrio e 

o samário; como pode ser visto com a seguinte pesquisa bibliográfica, elencadas na 

ordem cronológica de suas publicações: 

 Hiroyuki Yoshida et al (1999) pesquisaram o efeito da adição de zero a 5% 

molar de Gália na céria dopada com 20% molar de samária (SDC), sintetizada 

pelo método de reação em estado sólido. Verificou-se que com a adição de 1% 

de Ga, reduziu-se de 1600
0
C para 1450

0
C a temperatura de sinterização da 
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cerâmica, mantendo o tamanho de grão e a condutividade elétrica, caracterizada 

pelo método dc de 4 terminais [36]. 

 Joo-Sin Lee et al (2004), relatam um trabalho na qual verificou-se o efeito da 

codopagem, de zero até 10%, de gálio, na céria dopada com 20% molar de 

gadolínio, sintetizada pelo método de coprecipitação, com foco na densificação, 

tamanho de grão e na formação da fase do Ga2O3 além da fase fluorita da CeO2. 

Verifica-se que a densidade do sinterizado (ts=1400
0
C) aumenta com o aumento 

da quantidade do aditivo até 5% molar, decrescendo para maiores teores do 

gálio. O mesmo efeito ocorreu com o tamanho de grão. O decréscimo no 

tamanho de grão, quando a fração do co-dopante é superior a 5%, é atribuído à 

precipitação do Ga2O3 no contorno do grão. Verifica-se também que os cátions 

Ga
3+

, menores que os Ce
4+

, promovem um decréscimo no parâmetro de rede  

para concentrações até 5% do aditivo, uma indicação da formação da solução 

sólida. As micrografias obtidas por MEV e DRX sugerem que 5% são o limite 

de solubilidade do Ga2O3 na rede hospedeira do Ce0.8Gd0.2O1.9 sintetizado pelo 

método de coprecipitação [37]. 

 Joo-Sin Lee et al (2005) prosseguem sua pesquisa, desta vez variando a origem 

do pó cerâmico. As amostras foram sintetizadas por mistura sólida dos óxidos de 

Ce, Gd e Ga, produzidos comercialmente, seguida de moagem. Qualitativamente 

os efeitos observados foram os mesmos que os da pesquisa relatada em 2004. A 

densificação e o tamanho do grão aumentaram rapidamente com o aumento da 

concentração do co-dopante Ga, desta vez até 0,5%, decrescendo para 

concentrações maiores. Com até 3% do aditivo gálio foi possível alcançar mais 

altas densidades, quando comparadas com a amostra sem o co-dopante. A 

melhor densificação foi alcançada com 0,5% do aditivo Ga2O3, obtendo-se 

96,5% da densidade teórica da céria dopada com 20% de gadolínio, sinterizada a 

1400
0
C. O efeito de fixação do crescimento do grão manifestou-se para frações 

do co-dopante superiores a 2% [38]. 

 Em 2006 Joo-Sin Lee et al publicam mais dois artigos sobre o gálio como 

aditivo de sinterização. Na pesquisa intitulada  “Improvement of sinterability of 

gadolinia-doped ceria via a high-energy ball milling process” além do efeito da 

adição do Ga2O3 na Ce0.8Gd0.2O1.9, sintetizada por mistura sólida a partir dos 

óxidos de Ce, Gd e Ga comerciais, seguida de moagem comum (Ball milling) 
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investigou-se o efeito da moagem de alta energia (planetary milling). Verifica-

se, mais uma vez o efeito positivo na densificação com a adição do gálio na céria 

dopada com gadolínio. Verifica-se que a densificação aumenta com frações 

molares até 0,5% do co-dopante e decresce para concentrações maiores. 

Verifica-se também que a moagem de alta energia contribui com a densificação 

da cerâmica, independente da concentração do co-dopante Ga2O3. Verificou-se 

que 2% molar correspondem ao limite da solubilidade do Ga
3+

 na rede 

hospedeira da Ce
4+

. Acima deste limite observa-se, por DRX, uma segunda fase, 

atribuída à formação do Gd3Ga5O12, o qual precipita para o contorno do grão, 

inibindo seu crescimento. Com 0,5% molar do aditivo Ga2O3 na Ce0.8Gd0.2O1.9, 

sintetizada pelo método de mistura sólida e moagem com alta energia, 

conseguiu-se, à temperatura de sinterização de 1250
0
C com patamar de 5h, 97% 

da densidade teórica [39]. 

 No segundo artigo de (2006) Joo-Sin Lee investiga o efeito do Ga2O3 dopado 

com SrCO3, formando o composto Sr2Ga2O5, como co-dopante da 

Ce0.8Gd0.2O1.9. Neste trabalho, ambas as sintetizações seguiram o convencional 

método de mistura de óxidos, utilizando-se óxidos de origem comercial. 

Verifica-se que a máxima densificação foi obtida com 0,5% de Sr2Ga2O5 como 

co-dopante na céria dopada com 20% de gadolínio. Com este procedimento foi 

possível obter 97% da densidade teórica desta cerâmica à 1250
0
C, 300

0
C a 

menos que os 1550
0
C necessários para a equivalente sinterização sem auxílio de 

aditivos [40]. 

 C.M. Lapa  et al (2009) relatam uma pesquisa na qual foi investigado o efeito da 

adição de 0,5% de gálio como co-dopante da céria dopada com 20% de 

gadolínio (CGO), sintetizada por rota orgânica, utilizando o ácido cítrico (AC), 

moagem e calcinação. A inclusão do óxido de gálio (Ga2O3) foi por mistura 

sólida. A amostra de CGO sinterizada a 1300
0
C alcançou 91,3% da densidade 

teórica enquanto que a CGO co-dopada com Ga 92,4%. Os autores consideram 

que o aditivo gálio e a sinterização em duas etapas (TSS) pouco contribuíram na 

densificação do CGO, comparativamente às amostras sem o aditivo e/ou 

sinterizadas pelo processo convencional. Os resultados de espectroscopia de 

impedância, concomitante com os de MEV e DRX, sinalizam que variações nos 

tamanhos dos grãos e do grau de porosidade pouco afetam a condutividade 
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elétrica nos contornos de grãos enquanto que significativa redução pode ser 

observada com a presença do aditivo gálio, provavelmente devido à sua 

concentração nessa região micro estrutural. Verificou-se também que a adição 

de 0,5% do gálio tende a promover um aumento na condutividade elétrica no 

grão [41]. 

 Em um segundo artigo M. Lapa et al (2010) dão continuidade à pesquisa 

publicada no artigo de 2009, desta vez considerando mais uma variável, o ítrio 

como dopante da céria. A estrutura e os parâmetros da pesquisa anterior, com a 

céria dopada com gadolínio, são mantidos, sendo que neste trabalho considerou-

se também o ítrio no lugar do gadolínio. A maior densificação alcançada foi 

DR=94,3%  para  a céria dopada com Y sinterizada em duas etapas com pico de 

1300
0
C e patamar isotérmico de 1150

0
C. Nesta pesquisa o impacto na 

densificação devido à adição do Ga foi considerada desprezível. A adição do 

gálio, como revelado pela MEV, promoveu maior crescimento de grão quando 

comparado com os grãos das amostras sem este aditivo. Os resultados da 

espectroscopia de impedância mostram que a presença do gálio prejudicou a 

condução elétrica nos contornos do grão, anulando sua pequena contribuição na 

condução elétrica no interior do grão, efeito mais acentuado nas amostras da 

céria dopada com o ítrio [42]. 

       Desta pesquisa bibliográfica sobre a utilização do óxido de gálio como aditivo de 

sinterização para eletrólitos a base de céria destacam-se as seguintes observações: 

 

 Correlação entre a microestrutura e as propriedades elétricas. 

 

       Na série de 4 artigos, Joo-Sin Lee et al [37-40] pesquisam o efeito do co-dopante 

gálio, da moagem de alta energia e de diferentes técnicas de síntese do pó cerâmico na 

densificação, no tamanho de grão e na formação de fase secundária da céria dopada com 

20% de gadolínio. Uma vez que essa cerâmica é para ser utilizada como eletrólito sólido 

de SOFC, é desejável que se investigue também o efeito destas variáveis também na 

condutividade elétrica das cerâmicas pesquisadas, tanto no grão como em seus 

contornos, o que pode ser avaliado por espectroscopia de impedância, possibilitando 

relacionar estes dados com a microestrutura das amostras. 
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       Na pesquisa em que o gálio é investigado como aditivo de sinterização da céria 

dopada com 20% molar de samário, Hiroyuki Yoshida et al [36] verificaram o reflexo 

da utilização deste aditivo na condutividade elétrica total de suas amostras, uma vez que 

o método utilizado (método dc com 4 terminais) não possibilita a decomposição das 

contribuições do grão e do seu contorno, não possibilitando interpretar o efeito da 

microestrutura na condutividade iônica das amostras pesquisadas. 

 

       Já C.M. Lapa  et al, nos dois artigos citados [41-42], recorrem à técnica de 

espectroscopia de impedância para avaliar a condução iônica e relacionar esses 

resultados com a microestrutura das amostras pesquisadas. A importância e a escassez 

da utilização da caracterização elétrica por espectroscopia de impedância nas pesquisas 

com o aditivo Ga em eletrólitos sólidos a base de céria dopada é explícitada nestes 

artigos. 

 

 Influência do método de síntese e do processo de sinterização na condução 

iônica. 

 

       C. M. Lapa et al relatam que o efeito positivo na densificação da céria dopada com 

gadolínio, promovido pela adição do óxido de gálio em cerâmicas sintetizadas pelo 

método convencional e sinterizadas em altas temperaturas, observados por Joo Sin Lee 

et al não foi verificado nos nano pós sintetizados e sinterizados nas baixas temperaturas 

utilizadas em suas pesquisas, somente o efeito da adição do óxido de gálio no 

crescimento dos grãos das cerâmicas sinterizadas foi confirmado [42]. 

       Nas pesquisas sobre a utilização do óxido de gálio como aditivo de sinterização em 

eletrólitos a base de céria dopada, diferentes processos e/ou parâmetros de processos, 

tanto na síntese como na sinterização, resultam em diferentes efeitos na densificação da 

cerâmica. Mesmo no domínio dos trabalhos de Joo-Sin Lee et al, os resultados nas 

densificações das cerâmicas sinterizadas com pós obtidos por diferentes métodos de 

síntese não foram os mesmos, nas amostras cujos pós foram obtidos por coprecipitação 

a maior densificação alcançada foi com 5% molar do íon Ga enquanto que as amostras 

cujos pós foram sintetizados por mistura sólida a maior densificação foi obtida com 

0,5% molar [38-40]. 
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 Ocorrência de fase secundária devido a adição do Ga2O3 e seus efeitos na 

condução iônica. 

 

       A formação de fases secundárias, distintas da estrutura fluorita característica da 

céria, é esperada quando se utiliza o óxido de gálio como aditivo de sinterização em 

eletrólitos a base de céria. 

       H. Yoshida et al em sua pesquisa sobre a adição do Ga em céria dopada com Sm 

constataram por DRX uma segunda fase identificada pela formação de Ga5Sm3O12 para 

teores do aditivo acima de 0,5% [36]. 

       Joo Sin Lee et al em sua pesquisa sobre a adição da óxido de gálio em céria dopada 

com gadolínio utilizando pós comerciais identificaram por espectroscopia de energia 

dispersiva (EDS) e DRX uma segunda fase atribuída a formação de Ga5Gd3O12 para a 

inclusão de teores de Ga2O3 superiores a 2% molar [38]. 

       C.M. Lapa et al (2010) também pesquisaram a adição de óxido de gálio em céria 

dopada com Gd e observaram, por espectroscopia de impedância, um inesperado 

aumento da impedância nos grãos somente na amostra sinterizada por TSS 

1250/1150
0
C. Nas demais amostras, verificou-se a tendência de uma leve contribuição 

da adição do Ga na diminuição da impedância nas estruturas dos grãos acompanhada de 

um significativo aumento da impedância nos contornos dos grãos, observações em 

sintonia com as expectativas, uma vez que a pequena redução da impedância no grão é 

justificada pela contribuição do íon Ga
3+

 na rede do óxido de Ce
4+

 para a produção de 

vacâncias de oxigênio e o aumento da impedância nos contornos de grãos é interpretado 

como uma indicação de que houve segregação do aditivo para os contornos dos grãos 

durante a sinterização. Para explicar a anomalia observada, os autores consideram a 

possibilidade da ocorrência de uma interação Ga-Gd nos limiares do grão (com 

microestrutura tipo “core-shell”) tendo como consequência uma “ordenação de 

vacâncias de oxigênio” [42], reportando-se às pesquisas de Ding Rong Ou et al (2008) 

nas quais estabeleceu-se a relação entre a “ordenação local de vacâncias de oxigênio”, o 

dopante e sua concentração e a condutividade iônica de eletrólitos à base de céria com 

base em estudos comparativos de SAED (selected area electron diffraction) e EELS 

(electron energy loss spectroscopy), observados em microestruturas detalhadamente 

caracterizadas por TEM (transmission electron microscope) [43]. 
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2.4 – Valores quantitativos das variáveis adotadas nos trabalhos sobre a utilização 

do Ga2O3 como co-dopante em eletrólitos à base céria. 

 

       A tabela 01 apresenta um quadro resumo de trabalhos publicados sobre a utilização 

do óxido de gálio como codopante em eletrólitos sólidos à base de céria. Os dados da 

tabela destacam os dopantes utilizados e suas frações molares, os métodos de sínteses 

adotados e a temperatura de calcinação, a pressão de compactação utilizada para 

conformar as amostras e os processos e temperaturas das sinterizações utilizados. 

 

Tabela – 01 

Quadro resumo de pesquisas sobre a utilização do Ga como co-dopante  em  eletrólitos  sólidos  a  base  

de  céria dopada. 

Pesquisa Dopante / 

co-dopante 

 

Síntese 
T Calcinação Pressão 

MPa 

TSinterização DR 

(1999) 

H. Yoshida 

[36] 

Sm: 20% / 

Ga: 0 a 5%  

Reação em 

estado sólido.  
 

1000
0
C 

 

294 
Isostática 

 

CS: 1450
0
C. 

 

96 

(2004) 

Joo-Sin Lee 

[37] 

Gd: 20% / 

Ga: 0 a 10% 

Método de 

coprecipitação. 
 

700
0
C 

 

196 
Uniaxial 

 

CS: 1400
0
C. 

 

97 

(2005) 

Joo-Sin Lee 

[38] 

Gd: 20% / 

Ga: 0 a 10% 

Mistura sólida 

dos óxidos. 
  

196 
Uniaxial 

 

CS: 1400
0
C. 

 

96 

(2006-A) 

Joo-Sin Lee 

[39] 

Gd: 20% / 

Ga: 0 a 10% 

Mistura sólida 

dos óxidos + 

moagem de alta 

energia. 

  

196 
Uniaxial 

 

CS: 1250
0
C. 

 

97 

(2006-B) 

Joo-Sin Lee 

[40] 

Gd: 20% / 

Sr2Ga2O5: 

0 a 5%  

Método de 

mistura de 

óxidos. 

  

196 
Uniaxial 

 

CS: 1250
0
C. 

 

97 

(2009) 

C.M. Lapa 

[41] 

Gd: 20% / 

Ga: 0,5% 

Rota orgânica 

com A.C. e 

mistura sólida. 

 

450
0
C 

 

200 [80] 
Isostática 

CS: 1250 e 

1300
0
C 

TSS: c/ 1150
0
C 

de patamar. 

 

92 

(2010) 

C.M. Lapa 

[42] 

Gd: 20%  e  

Y: 20%  / 

Ga: 0,5% 

Rota orgânica c/ 

A.C., mistura 

sólida, moagem 

de alta energia. 

 

450
0
C 

 

200 [80] 
Isostática 

CS: 1250 e 

1300
0
C 

TSS c/ 1150
0
C 

de patamar. 

 

94 

 

2.5 – Pesquisa bibliográfica sobre eletrólitos a base de céria dopada com európio. 

 

 P. Shuk et al, no artigo “Hydrothermal synthesis and properties of Ce Eu O solid 

solutions” (2000), relatam uma pesquisa sobre eletrólitos a base de céria dopada 

com zero até 50% molar de Eu. O nano pó (40 – 55nm) sintetizado pelo método 
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hidrotermal possibilitou a obtenção de amostras com densidades relativas entre 

95 e 97% após sinterização na faixa de temperatura entre 1300 e 1400 °C. A 

melhor condutividade iônica alcançada, medida por espectroscopia de 

impedância a 700
0
C, foi 2,6x10

-2
S/cm para a amostra contendo 15% de Eu, um 

valor 100x superior àqueles obtidos para a YSZ, na mesma temperatura de 

operação. O coeficiente de expansão térmica da céria sem o dopante, 11,8x10
-6

 

K
-1

, aumenta ligeiramente com a crescente inclusão do Eu, alcançando o valor 

de 14,0x10
-6

 K
-1

 para a céria dopada com 25% molar do Eu [44]. 

 N. Cioateră et al em “Effect of strontium addition on europium-doped ceria 

properties” (2009) relatam uma pesquisa sobre eletrólitos de céria dopada com 

10% de Eu co-dopado com Sr (0 a 7%), preparadas pelo método Pechini. A 

microestrutura fluorita das amostras foi caracterizada por DRX, MEV e 

espectroscopia Raman. Independente do co-dopante obteve-se densidades 

maiores que 97% da densidade teórica a 1400
0
C. O aditivo Sr contribui para a 

obtenção de uma distribuição mais homogênea dos tamanhos de grão e 

significativa redução da resistência elétrica no contorno de grão (caracterizada 

por espectroscopia de impedância), principalmente para a amostra 

Ce0,9Eu0,09Sr0,01O2 [45]. 

 E.Yu. Pikalova et al no trabalho intitulado “CeO2 based materials doped with 

lanthanides for applications in intermediate temperature electrochemical 

devices” (2011) investigam o efeito dos dopantes La, Nd, Sm, Eu, Gd, Dy, Ho, 

Er e Yb, com concentrações entre 5 e 20%, em eletrólitos a base de CeO2, 

preparados por reação em estado sólido, calcinados a 1050
0
C e sinterizados a 

1600
0
C. Verifica-se que, de modo geral, a densidade relativa das amostras 

diminui com o aumento da concentração do dopante. No caso em que o dopante 

é o európio, verifica-se que a densidade relativa da cerâmica cai de 96% para 

91% enquanto a concentração do Eu na céria aumenta de 5% para 20%. A 

condutividade elétrica total das amostras foi avaliada pelo método dc com 4 

terminais, encontrando-se os valores de 0,121 e 0,094S/cm para a céria dopada 

com 15 e 20% de Eu respectivamente, sendo 0,145S/cm a condutividade da céria 

dopada com 20% de Nd o maior valor encontrado [46] 

 O. S. Ivanova et al (2012) relatam uma pesquisa na qual método “Polyol 

Mediated Synthesis” foi testado para a produção de nano pó de céria dopada 
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com 10 e 20% dos terras raras Nd, Eu, Gd e Yb. As amostras foram 

caracterizadas por TEM, DRX, espectroscopia Raman e DLS (dynamic light 

scattering). Por este método, com sínteses de 1h de duração, obteve-se pós 

cerâmicos com tamanho de partículas entre 1 e 2nm, menores que as obtidas em 

meios glycol (2-4nm), pelo método hidrotermal (25-50nm), por hidrólise 

homogênea (5-10nm) e coprecipitação (~100nm) [47]. 

 M. Balaguer et al, em “Structural−Transport Properties Relationships on 

Ce1−xLnxO2−δ System (Ln = Gd, La, Tb, Pr, Eu, Er, Yb, Nd) and Effect of Cobalt 

Addition” (2012), investigaram o efeito de diferentes dopantes (10% molar) e da 

adição de 2% de Co como co-dopante em eletrólitos a base de céria, sintetizados 

pelo método de coprecipitação. À temperatura de sinterização de 1300
0
C, 

obteve-se para a solução sólida Ce0,9Eu0,1O2-δ 94% de sua densidade teórica. Os 

materiais foram caracterizados por dilatometria, DRX (também à alta 

temperatura), espectroscopia Raman, picnometria gasosa de He enquanto que a 

condução iônica pelo método dc. Verificou-se que o Eu e o Yb permanecem 

trivalentes enquanto que as valências do Pr e do Tb dependem da temperatura e 

da atmosfera de operação [48]. 

 M. Kahlaoui, et al relatam em “Synthesis and electrical properties of co-doping 

with La
3+

, Nd
3+

, Y
3+

, and Eu
3+

 citric acid-nitrate prepared samarium-doped ceria 

ceramics”. (2012) uma pesquisa que avalia o efeito da substituição da metade 

dos 20% de samário, como dopante da céria, pelos cátions trivalentes La, Nd, Y 

e Eu; em eletrólitos preparados pelo método de combustão sólida por ácido 

cítrico, calcinados a 800
0
C e sinterizados a 1400

0
C. As densidades relativas 

alcançadas foram superiores a 95%. A amostra co-dopada com o Eu alcançou 

96,6% e condutividade iônica 2,2x10
-2

 S/cm sendo o melhor resultado 6,59x10
-2

 

S/cm, ambas avaliadas a 700
0
C por espectroscopia de impedância   [49]. 

 A. K. B. Souza, em “Sinterização de Ce1-xEuxO2-(x/2) para aplicação como 

eletrólito sólido em células à combustível de temperaturas intermediárias” 

(2010), pesquisou eletrólitos para IT-SOFC à base de céria com 10, 20 e 30% 

molar de Eu. Os pós cerâmicos foram sintetizados pelo método dos precursores 

poliméricos (Pechini), calcinados à 700
0
C e sinterizados por dois diferentes 

processos, o convencional (CS) a 1400
0
C e o em duas etapas (TSS) com 

temperatura de pico de 1400
0
C seguida por 1120

0
C por 12h. Os pós obtidos 
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foram caracterizados por TG/DTG, DTA, DRX, granulometria por 

espalhamento a laser, MEV e dilatometria. A densificação de amostras 

compactadas, independente do processo de sinterização, apresentou 

comportamento decrescente com o aumento da concentração do Eu: 98%, 96% e 

94% (CS) e 99%, 97% e 90% (TSS), respectivamente para as dopagens com 

10%, 20% e 30% molar de Eu [50]. 

 

       A tabela 02 apresenta um quadro resumo das pesquisas bibliográfica sobre 

eletrólitos à base de céria dopada com Eu destacando os dopantes utilizados e suas 

frações molares, os métodos de sínteses adotados e a temperatura de calcinação, a 

pressão de compactação utilizada para conformar as amostras e os processos e 

temperaturas das sinterizações utilizados. 

 

 

Tabela – 02 
Quadro resumo de pesquisas sobre a utilização do Eu como dopante em eletrólitos a base de céria. 

Pesquisa Composição Síntese Calcinação Pressão Sinterização DR 

(2000) 

P. Shuk 

[44] 

Ce1-xEuxO2-d  

(x=0–0.50) 

 

Hidrotermal 
260

0
C / 

10MPa 

 1300
0
C 

a 

1400
0
C 

95 

a 

97 

(2009) 

Cioateră 

[45] 

Ce0,9(Eu1−xSrx)0.1O2−δ  

(x=0, 0.1, 0.3, 0.5, 

0.7) 

 

Pechini 
 

550
0
C 

 
180 MPa 
Isostática 

 

1400
0
C 

 

97 

(2011) 

Pikalova. 

[46] 

CeO2 com 5 a 20% 

de La, Nd, Sm, Eu, 

Gd, Dy, Ho, Er e Yb,  

Reação em 

estado sólido 
 

1050
0
C 

 

 

 

1600
0
C 

91 

a 

96 

(2012) 

Ivanova 

[47] 

Ce01-xLnxO2-d 

com x= 0,1 0,2 e 

Ln=Nd, Eu, Gd e Yb. 

Polyol 

Mediated 

Synthesis 

    

(2012) 
Balaguer 

[48] 

 

Ce0,9Eu0,1O2-δ 

método de 

coprecipitaçã

o. 

 

800
0
C 

 
125 MPa 
Uniaxial 

 

1300
0
C 

94 

(2012) 
Kahlaoui 

[49] 

Ce00,8Sm0,1Ln0,1O1,9 

Ln=La, Nd,Y,Eu 

Reação de 

combustão 

com ácido 

cítrico. 

800
0
C / 

5MPa 

 

5MPa 

 

1400
0
C 

> 

95 

(2010) 

Souza. 

[50] 

Ce1-xEuxO2-(x/2) 

 

X=0,1 ; 0,2  e  0,3 

 

Pechini 
 

700
0
C 

 

60 MPa 
Uniaxial 

1400
0
C 

TSS 1120
0
C 

de patamar. 

90 

a 

98 
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2.6 – A diversidade de métodos de síntese de pó cerâmico para eletrólitos à base de 

céria. 

 

       Chama a atenção a diversidade de métodos de síntese disponíveis para a obtenção 

de pós para eletrólitos à base de céria. É comum encontrar na bibliografia pesquisas que 

contrapõem dois ou mais métodos de síntese comparando seus efeitos nas 

microestruturas das cerâmicas e suas consequências nas propriedades de interesse do 

material. As pesquisas de algumas das publicações aqui comentadas desenvolvem este 

contra ponto, como é o caso do trabalho de N. Cioaterã et al (2012), o qual menciona 

um aumento na condutividade iônica da céria co-dopada com 5% de Gd e 10% de Sm, 

através de modificações propostas na síntese pelo método Pechini [24]. T. C. Porfiro 

(2011), na investigação do efeito da adição do Ca e Li na céria dopada com Gd, 

desenvolve seu trabalho considerando dois métodos de síntese: a reação em estado 

sólido e por coprecipitação de oxalatos [33]. Em três artigos J. S. Lee et al comparam o 

efeito do aditivo Ga na densificação de céria dopada com 20% de Gd. No trabalho de 

(2004) preparou suas amostras pelo método de coprecipitação [37], no de (2005) 

utilizou o método de mistura sólida de óxidos [38] e em (2006) testou, no experimento 

anterior, a moagem de alta energia como etapa na síntese de seu material [39]. 

       A tabela 03 apresenta a composição, o método de síntese do pó cerâmico, as 

temperaturas de calcinação e sinterização e a densidade relativa obtidas em 12 pesquisas 

[51-61 e 89] sobre eletrólitos para SOFC à base de céria, uma pequena amostragem dos 

muitos trabalhos encontrados na literatura. 

      Verifica-se significativa variedade de métodos de síntese empregados e seus efeitos 

na densificação e demais propriedades da cerâmica, sendo que os mais utilizados são: 

mistura sólida de óxidos com moagem, coprecipitação, sol – gel, hidrotermal, reação de 

combustão, precursores poliméricos (Pechini) e suas diversas variações. 

       Além desses métodos, mais recentemente, têm-se pesquisado métodos de síntese 

assistidos por micro-ondas (MW), como exemplos: M. Godinho Jr (2007) comparou, 

em amostras de céria dopada com 10, 15 e 20% de gadolínio, obtidas pelos métodos de 

coprecipitação e precursores poliméricos, os efeitos do processamento pelo método 

hidrotérmico realizado por diferentes aquecimentos, o convencional e por micro-onda 

[62]; Gondolini et al (2011) sintetizaram céria dopada com 20% de Gd partindo da 

mistura de nitratos de Ce e Gd com dietilenoglicol. A mistura foi aquecida em um forno 
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micro-ondas comercial, o que permitiu a obtenção de materiais com sinterabilidade e 

condução iônica compatíveis com as dos materiais oferecidos comercialmente [63]. 

 

Tabela – 03 

Quadro resumo de pesquisas sobre eletrólitos sólidos a base de Ce. 

Pesquisa Composição Síntese Pressão Calcinação Sinterização DR 

(2001) 
Rocha. 

[51] 

 

Ce0,8 Gd0,2 O1,9 

Complexação 

de cátions 

 

96MPa 
Uniaxial 

400
0
C 

e 

600
0
C 

 

1500
0
C 

 

99 

(2001) 
Rocha 

[52] 

Céria dopada com 

10 e 20% de 

gadolínio. 

1)Pechini. 

2)Citrato Amorfo. 

3)PVA. 

 

96MPa 
Uniaxial 

400
0
C 

e 

600
0
C 

 

1500
0
C 

80 

99 

91 

(2002) 

Mori 

[53] 

(Sm0.936Cs00.06Li0.004)x 

Ce1–x O2-d c/ (x=0,20; 

0,225; 0,250 e 0,275), 

 

Coprecipitação 

  

1000
0
C 

1450
0
C 

a 

1550
0
C 

> 

95 

(2004) 
S. Pinol 
[54] 

Céria dopada com 

20% de Gd ou SM 

Síntese sol-gel 

x óxidos em 

estado sólido 

   

1500
0
C 

 

94 

(2004) 

J. Luo  

[55] 

YSZ 

& 

CGO 

Método 

cerâmico 

tradicional 

 

100 MPa 

Uniaxial 

 1400
0
C 

a 

1600
0
C 

~ 

93 

(2006) 
E Souza 

[56] 

Zr e Ce 

dopadas com 

Gd e Dy. 

Complexação 

de cátions com 

A.C. 

 

98 MPa 

Uniaxial 

700
0
C(Zr) 

e 

600
0
C(Ce) 

 

1500
0
C 

> 

96 

(2009) 
Takamura 

[57] 

Céria dopada com 

5 a 8% de Sm, Pr e 

Mn. 

Coprecipitação 

e 

Pechini (ref/Sm) 

 100
0
C 

a 

700
0
C 

 

1500
0
C 

~ 

93 

(2009) 

Shobit O. 

[58] 

Céria dopada com 

10% de Lu, Yb, 

Er, Y, Dy, Gd, Sm, 

Nd. 

Reação de 

óxidos no 

estado sólido 

 

200MPa 
Isostática 

 

1450
0
C 

 

1550
0
C 

98 

(2010) 
Arakaki 

[59] 

 

Ce0,8(SmGd)0,2O1,

9  

Coprecipitação 

1) hidróxidos,  

2) carbonatos e 

3)oxalatos. 

 

 

100MPa 
Uniaxial 

450
0
C 

a 

800
0
C 

 

1400
0
C 

> 

95 

(2011) 
Porfirio 
[60] 

Céria co-dopada 

com 10% de Gd e 

1,5% de Ca. 

Coprecipitação de 

oxalatos. 
  

700
0
C 

1200
0
C 

a 

1500
0
C 

 

98 

(2012) 
Veranitisagul 

[61] 

Céria dopada com 

10, 15 e 20% de 

Gadolínia. 

prepared by the 

thermal 

decomposition of 

ceria complexes. 

 

200MPa 
Isostática 

400
0
C 

a 

1200
0
C 

 

1500
0
C 

~ 

90 

(2010) 

D. Ding. 

[89] 

Céria dopada com 

20% de Sm. 

Método de 

coprecipitação por 

carbonatos. 

 

300MPa 
Uniaxial 

600
0
C 

por 2hs. 

900
0
C  

a 

1400
0
C. 

 

98 



38 
 

 

 

II – DOMÍNIO TEÓRICO 

 

2.7 – Os métodos de síntese Pechini e por complexação de cátions. 

 

       O método dos precursores poliméricos, proposto por Pechini em 1967 [64], baseia-

se na fixação (quelação ou complexação) dos cátions metálicos por moléculas de um 

ácido hidroxicarboxílico, o que pode ocorrer com a dissolução de nitratos dos cátions 

metálicos em água destilada acrescida de ácido cítrico (AC) formando citratos 

metálicos. O ácido cítrico, quando adicionado em quantidade apropriada, mantém 

homogênea a distribuição aleatória dos cátions na solução, evitando segregação e/ou 

perda na estequiometria. Em uma segunda etapa, adiciona-se à solução de citratos 

metálicos, por exemplo, o etileno glicol, formando um polímero que mantém os cátions 

metálicos distribuídos com regular uniformidade em uma cadeia polimérica. O excesso 

de água bem como o NOx são eliminados por aquecimento em temperaturas em torno de 

95
0
C resultando em um gel. No caso dos eletrólitos à base de céria, a solidificação do 

material ocorre na pré calcinação, entre 250 e 300
0
C [62, 65, 66, 67], com a formação 

do “puff”, um aglomerado expandido de cor escura devido à matéria orgânica. A 

eliminação da matéria orgânica e a oxidação dos cátions ocorrem na calcinação, em 

temperaturas mais altas (>500
0
C) que as utilizadas na etapa de solidificação, a pré-

calcinação (<300
0
C). O resultado da calcinação é um pó muito fino, nano pó. Sua 

desvantagem é o resíduo de material orgânico que se mistura à fase inorgânica de 

interesse. 

       O método por complexação de cátions é equivalente ao método Pechini, difere 

deste por excluir a etapa de polimerização, ou seja, por excluir a adição do etileno 

glicol, sendo igualmente necessário o aquecimento para eliminação do excesso de água 

e do NO2 (a formação do gel), a pré-calcinação para a solidificação do gel e da 

calcinação para eliminar o material orgânico e oxidar os cátions. A exclusão da etapa de 

polimerização pode ser compensada por um prolongamento no tempo inicial da mistura 

dos precursores com o AC [68]. O resultado deste método de síntese é também um nano 

pó com a vantagem, em relação ao método Pechini, de ser mais simples (menos etapas) 
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e utilizar menor quantidade de material orgânico e, consequentemente resultar menor 

quantidade de resíduos no pó cerâmico. 

 

       A figura 03 mostra a reação na qual o metal (M) é quelado pelo ácido cítrico, etapa 

de síntese comum aos métodos Pechini e complexação de cátions, e a etapa de 

polimerização, específica do método Pechini. 

 

Figura – 03 

O método de síntese Pechini passa por duas etapas, a complexação do metal pelo ácido cítrico e a 

polimerização com a adição do etileno glicol. O método de síntese por complexação de cátions passa 

somente pela primeira etapa. 

 

 

2.8 – Processo de Sinterização. 

 

       Sinterização ou queima do material cerâmico é um processo termodinâmico, fora 

do equilíbrio, que ocorre em uma temperatura inferior à fusão do principal componente 

do pó cerâmico. Nesse processo ocorre o transporte de massa em escala atômica para o 

“pescoço” formado entre as partículas, resultando na solidificação do aglomerado ou 

compacto do pó cerâmico. A solidificação do particulado é acompanhada pela 

densificação e consequente contração volumétrica do corpo cerâmico sinterizado devido 

ao preenchimento dos poros [69]. 
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       De acordo com as fases encontradas no pó cerâmico a sinterização pode ocorrer em 

três processos distintos: Sinterização Sólida; Sinterização por Fase Líquida e 

Sinterização Ativada (metais). No primeiro caso, na sinterização sólida, o 

preenchimento dos espaços vazios entre as partículas (os poros) ocorre através dos 

mecanismos de transporte de matéria por condensação do vapor (3); por difusão 

volumétrica nos grãos em formação, seja proveniente da superfície (2), do contorno do 

grão em formação (5) ou do interior da partícula (6); pelas superfícies das partículas (1) 

e por seus contornos (4); tendo sempre como “sumidouro” a região de contato inter-

partículas, os chamados “pescoço”. Toda essa matéria transportada resulta no 

crescimento do pescoço, unindo partículas para a formação dos grãos do material 

cerâmico, conforme ilustra a figura 04 [70]. 

 

Figura – 04 

Mecanismos de transporte de matéria na sinterização sólida. 1 – Pela superfície;  

2 – Pelo volume; 3 – Evaporação/condensação; 4 – Pelo contorno de grão e 5 – Pelo 

volume. Handbook of Advanced Ceramics. Ch. 4 ([70] p.191) 

 

 

       No segundo caso, na sinterização por fase líquida, uma fase líquida formada 

dissolve um percentual de partículas, precipitando-as novamente na região do pescoço; 

promovendo assim um caminho alternativo de transporte de matéria. No terceiro caso, 

na sinterização ativada, pode-se ter a formação de uma segunda fase, não 

necessariamente líquida, a qual contribui para os mecanismos de transporte de matéria. 

 

       A figura 05 mostra a evolução temporal da superfície de duas partículas idênticas, 

calculada numericamente por G.A.L. Van de Vorst et al, considerando que o processo 

de sinterização ocorre por transporte de matéria decorrente da diminuição da 
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viscosidade na superfície da partículas (viscous sintering). A condição inicial do 

cálculo, ilustrada na figura 35 (a), considera duas partículas idênticas com o pescoço já 

iniciado. Em (b) a figura ilustra a evolução temporal da superfície externa do grão em 

formação. Observa-se uma contração do conjunto das duas partículas no eixo do 

pescoço acompanhada de um crescimento no eixo perpendicular ao pescoço, resultando 

em um perfil semelhante a uma elipse. O modelo considera o movimento de massa por 

viscosidade (viscous sintering) o principal processo na sinterização e que o movimento 

da matéria transportada na superfície do grão em formação pode ser modelada 

numericamente como sendo um fluxo Newtoniano de volume viscoso (viscous 

Newtonian volume flow) [71]. 

 

Figura – 05 

(c) A superfície fluida inicial de duas partículas idênticas na formação de um grão. 
(d) A evolução temporal da superfície externa fluida do grão em formação, calculada considerando o 

processo viscoso de sinterização.    G.A.L. Van de Vorst et al ([71], p. 21) 

 
 

 

       A rota e os parâmetros da sinterização de cerâmicas, ou seja: as temperaturas de 

patamares isotérmicos, seus tempos de permanências e as correspondentes taxas de 

aquecimentos e resfriamentos podem ser estabelecidos tomando como base os ensaios 

dilatométricos, os quais mostram as variações dimensionais da amostra cerâmica em 

função da evolução térmica [72]. 

 

      A figura 06 mostra a retração linear da amostra (L/L0) com a temperatura, 

associada às diferentes fases do processo de sinterização. 

 

 O quadro (1) representa a fase pré-inicial, na qual ocorre a formação e o 

crescimento dos pescoços. 
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 O Quadro (2) representa a fase inicial, com crescimento dos pescoços e 

formação dos grãos. 

 

 Em (3), a fase intermediária, observa-se eliminação dos poros acompanhada de 

crescimento dos grãos e no quadro (4) a fase final, somente com crescimento de 

grãos [73]. 

 

Figura – 06 

% em relação ao comprimento inicial (Lo) da retração 

linear da amostra versus a temperatura, associada às 

diferentes fases do processo de sinterização. S. M. 

Tebcheran et al. ([73], p.100) 

 
 

2.9 – Caracterização elétrica por espectroscopia de impedância. 

 

       A espectroscopia de impedância é um método de caracterização elétrica em circuito 

de corrente alternada (ac), proposto por Bauerle em 1969 [74], capaz de decompor a 

impedância de uma amostra cerâmica policristalina em suas contribuições relativas aos 

grãos e seus contornos. 

 

       O método consiste em colocar a amostra entre dois eletrodos de material condutor, 

submetê-lo a uma tensão alternada, variar sua frequência, e medir a corrente alternada 

em fase (componente real) e a defasada de /2 (componente imaginária) em relação à 

tensão aplicada. 
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       A componente imaginária da corrente medida decorre das reatâncias capacitivas 

dos grãos e dos contornos de grãos, segundo o “modelo de tijolos empilhados” (brick 

layer model), o qual representa os grãos de forma e tamanho variados por blocos 

cúbicos homogêneos, conforme ilustrado na figura 07 [75]. 

Figura – 07 

Ilustração do modelo de empilhamento de tijolos usado para representar a microestrutura de 

um material cerâmico policristalino. ([75], p. 171) 

  

a) Material cerâmico policristalino. b) Modelo de empilhamento de tijolos. 

 

       Nesse modelo as capacitâncias e as resistências ôhmicas de cada grão cúbico 

idêntico se associam, ocorrendo o mesmo com a estreita camada de seus contornos 

perpendiculares ao fluxo eletrônico, resultando em dois circuitos RC em série. Um 

terceiro circuito RC, correspondente aos contornos de grãos paralelos ao fluxo 

eletrônico, integra-se também, paralelo ao circuito, conforme ilustra a figura 08. 

Entretanto, na maioria dos casos, este componente relativo ao contorno de grão paralelo 

ao circuito, pode ser desprezado [75]. 

Figura – 08 

Circuito elétrico equivalente considerando a resistência paralela do 

contorno de grão (gb//). Na figura R representa a resistência e Q a 

capacitância para o grão (bulk) e para as componentes perpendicular e 

paralela do contorno de grão.    X. Guo e R. Waser. ([75], p. 186) 
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       O modelo de empilhamento de tijolos, amplamente utilizado em pesquisas sobre 

eletrólitos cerâmicos para SOFC, tem suas limitações e restrições. J. M. Winand e J. 

Depireux avaliaram a medida da condutividade iônica de eletrólitos sólidos e 

concluíram que a precisão do método complexo de impedância pode ser considerada 

“aceitável” não “excelente” [76]. 

 

       Quando consideramos um circuito alternado, o equivalente à resistência ôhmica (R) 

para os capacitores e indutores chama-se “resistências reativas” ou “reatâncias” (X). 

Enquanto que nos resistores ôhmicos, devido a sua resistência (R), a energia é dissipada 

sob a forma de calor, nas reatâncias a energia é armazenada periodicamente sob a forma 

de campo elétrico nos capacitores (C) e de campo magnético nos indutores (L). Chama-

se impedância (Z) a oposição à passagem de corrente elétrica nos circuitos AC 

compostos por resistências (R) e reatâncias, sejam capacitivas (XC = 1/C) e/ou 

indutivas (XL = L). 

 

       No caso do circuito RC em paralelo, alimentado por uma tensão alternada do tipo 

v=Vcost, as correntes instantâneas iR no resistor ôhmico e iC no capacitor são: 

 

IR = (v/R) = (V/R).cost = IR.cost                                                                   (1) 

e 

iC = dq/dt = C.dv/dt = - C.V.sent = - (V/XC). sent = IC.cos(t + /2)      (2) 

 

       Sendo a corrente elétrica total no circuito, cujos componentes estão em paralelo, 

igual à soma das correntes em cada componente do circuito, então:  

 

I = IR.cost + IC. sent = I.cos(t + )  (3)   onde   I = (IR
2
 + IC

2
)
1/2

   e    = arctg(IC/IR). 

 

       Utilizando a notação vetorial, no caso de componentes eletromagnéticos 

representada por “fasores”, obtemos o diagrama apresentado na figura 09. As correntes 

instantâneas total i, iR no resistor e iC no capacitor podem ser representadas, a cada 

instante, pelas projeções horizontais dos vetores I, vetor resultante da soma vetorial dos 

vetores perpendiculares IR e IC, os quais giram com velocidade angular , como 

calculado pela equação (3). 
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Figura – 09 

Figura de D.L. Chinaglia et al representando os fasores (vetores) I, 

resultante vetorial de IC e IR , correspondente de um circuito RC em 

paralelo. ([77], p. 4504-4). 

 

 

       Dividindo I
2
 = IR

2
 + IC

2
 pelo quadrado do módulo da tensão alternada (V

2
) obtém-se 

(1/Z)
2
 =(1/R)

2
 + (1/XC)

2
 onde (1/Z), (1/R) e (1/XC) são os inversos da impedância (Z), 

da resistência(R) e da reatância capacitiva (XC), cujas unidades são o Siemens=S=ohm
-1. 

 

      Utilizando-se a relação de Euler ( exp(jt) = cost + j.sent onde j
2
= -1 ) pode-se 

representar a resistência ôhmica e a reatância capacitiva pelas impedâncias complexas 

Z1*=R e Z2*=(1/jC). O que, para um circuito RC em paralelo, o inverso da indutância 

será: (1/Z*) = (1/R) + jC ou, reescrevendo: Z*=R/(1+jRC). Multiplicando o 

numerador e o denominador por (1-jRC) obtém-se: 

 

Z* = R(1-jRC)/[1+(jRC)
2
]       (4) 

 

Onde:   Re[Z*] = R/{1+(RC)
2
}                                            (5) 

 

e           Im[Z*] = R
2
C/{1+(RC)

2
}                                     (6). 

 

       D.L. Chinaglia et al [77] calcularam Re[Z*]  e  Im[Z*], dentre outros casos, para 

um circuito RC em paralelo, considerando R=10k, C=1F e a frequência da tensão 

aplicada (f) entre 1 e 1kHz. A figura 10 (A) mostra o gráfico de Re[Z*]  e  Im[Z*], em 

k, versus a frequência (f), em Hertz, assim calculada. 
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       Na figura 10 (B) os valores obtidos por D.L. Chinaglia et al, estão plotados num 

gráfico Re[Z*]  versus  Im[Z*], em analogia ao procedimento usuais dos relatórios das 

espectroscopias de impedância. 

 

Figura – 10 

A) Figura de D.L. Chinaglia et al mostrando as impedâncias real e imaginária versus a frequência 

da tensão aplicada em um circuito RC em paralelo. ([77], p. 4504-6). 
B) Gráfico  Im[Z*] x Re[Z*]  construído com os dados dos gráficos de (a). 

A) B) 

 

 

 

       A espectroscopia de impedância aplicada para avaliar a impedância de eletrólitos 

cerâmicos poli cristalino normalmente apresenta duas curvas semelhantes àquela da 

figura 10 (B), correspondentes às contribuições dos grãos (<f) e dos contornos de grãos 

(>f), dois circuitos RC em série, cujos valores máximos da impedância imaginária 

correspondem a diferentes freqüências da tensão ac, como mostra a figura 11. 

 

Figura – 11 
Forma típica do diagrama de impedância complexo e o circuito 

elétrico equivalente para uma amostra policristalina, como 

proposto por Bauerle.        J. M. Winand et al. ([76], p.448) 
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       Os dois semi círculos obtidos com o espectro de impedância ocorrem devido à 

diferença da ordem de grandeza entre as capacitâncias correspondentes ao grão e ao seu 

contorno. Sendo a “constante de tempo” de cada elemento RC em paralelo t=RC, para 

cada elemento de circuito RC, a máxima impedância ocorre quando max=1/RC, em que 

max é uma das frequências angulares do circuito ac entre os limites utilizados na 

espectroscopia de impedância, tipicamente entre 10
-2

 e 10
7
Hz. A ordem de grandeza da 

capacitância (Faraday) do grão é 10
-12

 enquanto a do contorno de grão entre 10
-11

 e 10
-8

. 

A figura 12 apresenta um exemplo de espectro de impedância identificando as 

capacitâncias correspondentes ao grão e ao contorno de grão [78]. 

 

Figura – 12 
Espectro de impedância no plano complexo do Ca12Al14O33 medido 

a 312
0
C e o circuito elétrico equivalente utilizado para interpretar 

os dados. Os pontos relativos às frequências 10
4
, 100 e 1Hz estão 

indicados na figura.     John T. S. Irvine et al. ([78], p.134) 

 

 

 Dependência da condutividade iônica com a temperatura. 

 

       Como comentado na introdução deste trabalho os eletrólitos cerâmicos à base de 

céria dopada operam em temperaturas intermediárias, na faixa entre 500 e 700
0
C. 

       Nestes tipos de eletrólitos a corrente iônica estabelece-se por saltos entre as 

sucessivas vacâncias, desses mesmos íons, existentes na rede cristalina do material, 

sejam estas vacâncias nativas, os condutores intrínsecos, ou vacâncias promovidas por 

dopagem na matriz, os condutores extrínsecos, quando uma fração dos cátions da 
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estrutura do óxido base são substituídos por cátions com valência inferior àquele dos 

cátions da matriz. Nos condutores intrínsecos, a baixas temperaturas, a ordenação das 

vacâncias de oxigênio é mantida na estrutura cristalina, resultando em baixa 

condutividade iônica. A crescente mobilidade das vacâncias com o aumento da 

temperatura promove um “estado desordenado na sub-rede aniônica”, correspondendo a 

uma “transformação estrutural de fase”, a qual favorece a condução iônica na estrutura 

cristalina. Nos condutores extrínsecos o efeito da mobilidade das vacâncias promovido 

pelo aumento da temperatura atua também nas vacâncias de oxigênio decorrentes da 

dopagem, um defeito complementar homogeneamente distribuído na rede, cujo 

incremento no número de vacâncias favorece ainda mais a condução iônica [85]. 

       A dependência da condutividade iônica dos eletrólitos cerâmicos, entendida como 

uma transformação estrutural de fase, pode ser tratada pela teoria do complexo ativado, 

também conhecida por teoria do estado de transição, desenvolvida por Eyring e Polanyi 

em 1935 – uma teoria aperfeiçoada da teoria das colisões para as reações químicas no 

estado gasoso, a qual contempla também as “exigências estéricas” [86]. 

       Nos eletrólitos cerâmicos o estado de desordenamento na sub-rede aniônica guarda 

uma relação direta com a temperatura e, enquanto esta for mantida, a cerâmica 

apresenta condutividade iônica. A dependência da condutividade iônica () com a 

temperatura (T) pode ser expressa por uma equação semelhante à equação de Arrhenius 

para a cinética química: 

 

.To.e
(-E/KT)

   (i) 

 

onde o é o fator pré-exponencial, K a constante de Boltzmant, T a temperatura absoluta 

e E a energia de ativação do processo de condução. 

       Para determinar os valores dos parâmetros de Arrhenius, ou seja, a energia de 

ativação (E) e o fator pré-exponencial (o), toma-se o logaritmo da equação (i): 

 

ln(.T) = - (E/R).(1/T) + ln(o)   (ii) 

 

Representando a equação (ii) num gráfico carteziano obtemos a reta ln(.T)x(1/T) em 

que (E/R) é seu coeficiente angular e ln(o) seu ponto de intersecção com o eixo das 

ordenadas, com T tendendo para infinito [85]. 
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2.10 – Cálculo da densidade teórica. 

 

       A estrutura fluorita é composta por uma rede cristalina CFC formada pelos cátions, 

com coordenação CCC (8), e com os ânions (oxigênio) ocupando posições intersticiais, 

com coordenação tetraédrica (4), como ilustrado na figura 13. 

 

Figura – 13 

Estrutura cúbica tipo Fluorita. Os cátions (esferas maiores 

em azul) formam a sub-estrutura CFC na qual os ânions 

(esferas menores em verde) ocupam os interstícios. 

 

 

      Através da figura 13 verifica-se que a célula unitária da estrutura cúbica tipo fluorita 

contém 8 ânions Oxigênio e 4 cátions Cério, ou seja, quatro moléculas de CeO2. Assim, 

a densidade teórica da céria pode ser calculada pela razão matemática entre a soma das 

massas de 8 átomos de Oxigênio e 4 átomos de Cério e o volume da célula unitária 

cúbica, ou seja, o cubo do parâmetro de rede (Arede)
3
 : 

 

MCel / VCel = 4.(2.MAO + MACe) / (Arede)
3
.NO          (1) 

 

onde MAO e MACe são as massas atômicas do oxigênio e do cério, NO o número de 

Avogadro e Arede o comprimento da aresta do cubo formado pelos cátions. 

       Nos casos da céria codopada com TR e Ga ( Ce(1-x)TR(x-y)Ga(y)O(2-x/2) ) temos: 

 

MCel / VCel = 4.{(2-x/2).MAO + (1-x) MACe + (x-y).MATR + y.MAGa} / (Arede)
3
.NO  (2) 
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sendo MATR a massa atômica do terra rara Eu ou Sm; (x) a fração molar do TR (0,10; 

0,15 ou 0,20) e (y) a fração molar do Ga (0,003; 0,006 ou 0,009). O comprimento da 

aresta do cubo Arede corresponde ao parâmetro de rede determinado por difratometria de 

raio X. Substituindo os valores obtemos: 

 

Tabela – 4 
Densidades teóricas calculadas para a céria co-dopada com Eu ou Sm e Ga. Para os cálculos considerou-

se a estrutura fluorita, representada na figura 13, e o parâmetro de rede determinado por refinamento dos 

dados de DRX. 

Composição x y DTeórica (g/cm
3
) 

 

 

Ce(1-x)Eu(x-y)Ga(y)O(2-x/2) 

 

0,10 

0 7,193 

0,003 7,191 

0,006 7,173 

0.009 7,186 

 

0,15 

0 7,197 

0,003 7,167 

0,006 7,169 

0.009 7,167 

 

0,20 

0 7,181 

0,003 7,171 

0,006 7,161 

0.009 7,147 

 

Ce(1-x)Sm(x-y)Ga(y)O(2-x/2) 

 

0,10 

0 7,179 

0,003 7,177 

0,006 7,155 

0.009 7,153 

 

0,20 

0 7,137 

0,003 7,134 

0,006 7,124 

0.009 7,130 
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3. PROCEDIMENTO  EXPERIMENTAL 

 

3.1 – Materiais de partida. 

 

       Os materiais de partida utilizados nesta pesquisa são os nitratos dos cátions de Ce, 

Eu, Sm e Ga, e os meios orgânicos dos métodos de síntese, o ácido cítrico e o etileno 

glicol. Os nitratos: Cerium(III) nitrate hexahydrate, REacton, 99,5% (REO); 

Europium(III) nitrate hexahydrate, REacton, 99,9% (REO); Samarium(III) nitrate 

hexahydrate, REacton, 99,9% (REO) e Gallium(III) nitrate hydrate, REacton, 99,9% 

(REO) foram fabricados pela “Alfa Aesar” (USA). O Ácido Cítrico, C6H8O7 com 

MM=192,13g, e o Etileno Glicol, 2(HOCH2) com MM=62,07g, fabricados pela Synth 

(SP – Brasil). A “água de hidratação” das moléculas do nitrato de Ga, não informada 

pelo fabricante, foi determinada por TG e DSC encontrando-se o valor de 3,5 moléculas 

de H2O para cada molécula de Ga (NO3)2. 

 

3.2 – Síntese e calcinação do pó cerâmico. 

 

 Síntese pelo método complexação de cátions e calcinação. 

 

       O roteiro das sínteses por complexação de cátions adotado neste trabalho é o 

mesmo utilizado por R. O. Fuentes et al  (2009) [68]. O processo inicia misturando-se 

sob agitação, um a um, os nitratos dos cátions de interesse dissolvidos em água 

destilada, num total de aproximadamente 250 mL. Após 15min acrescenta-se o ácido 

cítrico na proporção molar de 2:1 em relação ao total de cátions, mantendo a mistura 

sob agitação durante 15h à temperatura ambiente. A etapa seguinte é a eliminação da 

água e do NO2 por aquecimento em prato quente, mantendo a mistura entre 80 e 85
0
C, 

até resultar em um gel transparente e espumoso, de cor alaranjada devido à eliminação 

do NO2. Este gel é submetido a uma pré-calcinação à temperatura entre 250 e 300
0
C, 

com taxa de aquecimento de 1
0
Cmin

-1
, patamar isotérmico de 2h e esfriamento natural, 

tratamento térmico realizado em uma mufla EDG, resultando em um aglomerado sólido 

expandido, conhecido como “puff”, de cor marrom escuro com a superfície levemente 

clareada, num tom entre o amarelo e a cor creme. O “puff” resultante é desaglomerado, 
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o que é facilmente feito por maceração em almofariz de ágata, resultando em um pó 

fino, amorfo (não apresenta picos na DRX), composto pelos cátions de interesse e 

material orgânico, o que justifica sua cor marrom escuro. A solução sólida dos óxidos 

dos cátions é obtida na etapa seguinte, a calcinação, a qual é processada em uma mufla 

EDG com temperaturas entre 500
0
C e 800

0
C, com taxa de aquecimento de 2

0
C/min, 

permanecendo na temperatura máxima por 2h, seguido de esfriamento natural. O 

material resultante da calcinação é um pó fino de cor amarelo canário. 

 

       A figura 14 mostra o diagrama de bloco da síntese por complexação de cátions 

seguida da calcinação da céria co-dopada com Eu e Ga realizadas na parte II deste 

trabalho. As sínteses da céria dopada com Sm seguem o mesmo roteiro do diagrama de 

bloco da figura 14, substituindo-se o nitrato de Eu pelo nitrato de Sm e as frações 

molares (x) para, no caso do Sm, x= 0, 10 e 20%. Nas sínteses realizadas na parte I 

deste trabalho as frações molares do Eu, Sm e do aditivo Ga foram respectivamente 10, 

20 e 0,5%, a temperatura da pré calcinação foi de 250
0
C e a temperatura de calcinação 

variou entre 500 e 800
0
C. 

 

Figura – 14 

Diagrama de bloco das etapas da síntese por complexação de cátions  da  céria  dopada  com  

Eu  e  co-dopada  com  Ga. 

Ce(NO3)3.6H2O  Eu(NO3)3.6H2O  Ga(NO3)2.6H2O 

          
Dissolvido em H2O  Dissolvido em H2O  Dissolvido em H2O 

          

      

 Misturar e agitar à temperatura ambiente.  

      

 Acrescentar o Ácido Cítrico dissolvido em água 

na proporção 2:1 em relação ao total de cátions. 
 

      

 Misturas e agitar à temperatura ambiente por 15h.  

      

 Manter  entre  80  e  85
0
C  no “prato quente” até 

eliminar o excesso de água, o NO2 e formar o gel. 
 

      

 Pré-calcinação para formar o “puff”. 

260
0
C / 1

0
C.min

-1
 / 2h. 

 

      

 Desaglomeração em almofariz e calcinação. 

550
0
C / 2

0
C.min

-1
 / 2h. 

 

      

 Ce(1-x)Eu(x-y)GayO(2-d) 
(x= 0, 10, 15, 20%  e  y=0, 0.3, 0.6, 0.9%) 
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 Síntese pelo método Pechini. 

 

       Nas sínteses realizadas pelo método Pechini, adequadas quantidades dos nitratos 

dos cátions bem como do ácido cítrico (AC) e do etileno glicol (EG) são misturados 

como segue. Inicialmente mistura-se o nitrato de Ce com o ácido cítrico dissolvido em 

água destilada na proporção 3,5:1 molar do AC em relação ao total dos cátions, 

mantendo a mistura sob agitação a 60
0
C. Após uma hora acrescenta-se à mistura o 

nitrato do dopante, Eu ou Sm, mantendo a agitação a 60
0
C por mais uma hora. No caso 

das amostras co-dopadas, acrescenta-se o nitrato de Ga, também sob agitação a 60
0
C 

por mais uma hora. Concluída a mistura dos nitratos dos cátions com o ácido cítrico a 

60
0
C, acrescenta-se o etileno glicol na proporção 40:60 em relação à massa do ácido 

cítrico e eleva-se a temperatura mantendo-a entre 80 e 85
0
C, sob agitação, para evaporar 

a água e o NO2. Esta etapa conclui-se quando a eliminação da água e do NO2 é tal que 

possibilita a formação de um gel alaranjado, transparente e viscoso. Na etapa seguinte, a 

pré calcinação, o gel é aquecido da temperatura ambiente até 250
0
C, com taxa de 

1
0
Cmin

-1
 mantendo esse patamar por 2h para formar o “puff”, um material sólido 

expandido de cor escura, facilmente desaglomerado e macerado em um mortar, no caso 

de ágata, também resultando em um pó fino de cor marrom escuro. Como este processo 

foi utilizado somente na parte I desta pesquisa as calcinações que seguiram as sínteses 

pelo método Pechini ocorreram a 500, 700 e 800
0
C, com taxa de aquecimento de 

2
0
Cmin

-1
, patamar isotérmico de 2h e esfriamento natural. Em todas as etapas das 

sínteses pelo método Pechini os pós resultantes têm aparências semelhantes aos obtidos 

pelo método de síntese por complexação de cátions. 

 

 

      Nas sínteses realizadas na parte I deste trabalho utilizou-se na pré calcinação a 

temperatura de 250
0
C e nas sínteses realizadas na parte II, para ter mais segurança de 

que a temperatura na pré calcinação esteja entre 250 e 300
0
C [62, 65, 66, 67], diante da 

possibilidade de realizar os tratamentos térmicos em diferentes fornos, utilizou-se a 

temperatura de 260
0
C. 
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3.3 – Caracterização por DRX e FRX. 

 

       Para a difratometria de raios X utilizou-se o equipamento Shimadzu XRD – 7000 

com o Cu-K como fonte de radiação monocromática. O intervalo de varredura para 2 

foi de 20 a 100
0
 com velocidade de 1

0
/min. Os dados obtidos para as amostras em pó 

foram analisados pelo programa Maud (Materials  Analysis  Using  Difracttion) 

obtendo-se, para cada amostra, seu parâmetro de rede, tamanho de cristalito e micro 

deformação. 

 

       Para a fluorescência de raios X (FRX) utilizou-se o equipamento Shimadzu EDX - 

720. As análises foram focadas, quando às frações molares do Ce, o cátion hospedeiro, 

do Sm ou do Eu, o cátion dopante, e do Ga, o aditivo de  sinterização. As quantidades 

das amostras em pó, espalhada sobre o porta amostra de plástico transparente com 

=2cm, foi de 0,5g. 

 

3.4 – Compactação das amostras. 

 

       Na parte I desta pesquisa os pós cerâmicos foram conformados em uma matriz 

cilíndrica de aço com 9mm de diâmetro interno, mediante a aplicação de uma força 

axial de 2000kgf (2Ton), mantida por 30 segundos, realizadas em uma prensa hidráulica 

de alavanca manual, resultando em uma pressão de compactação equivalente à 308MPa. 

Compactou-se também utilizando-se a mesma matriz, a mesma prensa e os mesmos 30s 

de tempo para manutenção da força, duas séries de materiais com diferentes forças de 

compactação: uma com 0,5; 1; 1,5 e 2 Ton e outra com 1; 1,5; 2 e 2,5 Ton. 

       Na parte II desta pesquisa compactou-se 6 pastilhas com cada um dos pós 

sintetizados, três pares de amostras gêmeas para serem sinterizados em três 

temperaturas diferentes. As amostras foram compactadas uniaxialmente em uma matriz 

cilíndrica de aço com 9mm de diâmetro. A força aplicada sobre o eixo da matriz variou 

de 100kgf a 1900kgf (1,9ton) com taxa de 150kgf/s, mantida a força superior por 30 

segundos, resultando em uma pressão de compactação de 298MPa, trabalho realizado 

por uma máquina de ensaio mecânico de compressão Shimadzu. 
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      Para cada amostra utilizou-se a massa m=0,55g do pó cerâmico. Através das 

medidas das massas das pastilhas conformadas verificou-se que até  4% da massa do pó 

cerâmico perde-se por atrito durante a retirada da pastilha do interior cilíndrico da 

matriz. 

       A densidade das amostras após a compactação (pastilhas verdes), foi realizada pelo 

método geométrico medindo-se a massa de cada pastilha em uma balança digital 

analítica com precisão de 0,0001g e para a determinação de seu volume mediu-se seu 

diâmetro e sua espessura utilizando-se um paquímetro digital com precisão 0,0001cm. 

Os valores considerados foram as médias aritméticas de quatro medidas, tanto do 

diâmetro como da espessura, uma em cada quadrante, com a amostra em rotação até 

completar uma volta. A média das densidades verdes das 120 amostras compactadas é 

3,4g/cm
3
 sendo 3,0g/cm

3
 e 3,8g/cm

3
 respectivamente seus valores mínimo e máximo. 

       A figura 15 mostra a deformação em milímetros sofrida pela amostra versus a força 

em kgf aplicada no eixo da matriz, referente a 42 do total das 120 compactações 

realizadas. As demais compactações apresentam gráficos (Força)x(Deformação) 

semelhantes aos da figura. 

 

Figura – 15 

Relação entre a força aplicada no eixo da matriz de compactação e a deformação sofrida pelo pó colocado 

em seu interior. A força de compactação varia de 100 a 1900kgf com taxa de 150kgf.s
-1

, sendo mantida 

por 30s após atingir seu valor máximo. 
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3.5 – Sinterização das amostras. 

 

       Na parte I deste trabalho as pastilhas compactadas foram sinterizadas a 1350 e 

1550
0
C, ao ar atmosférico, com taxa de aquecimento de 2

0
Cmin

-1
, patamar isotérmico 

de 6hs e esfriamento natural. Na parte II os compactos foram sinterizados em 4 

diferentes temperaturas, 1300, 1350, 1450 e 1500
0
C, ao ar atmosférico, com taxa de 

aquecimento de 5
0
C.min

-1
, patamar isotérmico de 3h e esfriamento natural, sendo que as 

amostras com o dopante Eu foram sinterizadas nas temperaturas 1300, 1350 e 1450
0
C 

enquanto que as dopadas com o Sm nas temperaturas 1350, 1450 e 1500
0
C. Todos estes 

tratamentos térmicos foram realizados em um forno EDG–1600. 

 

3.6 – Caracterização das amostras cerâmicas. 

 

 Densidade hidrostática (DH). 

 

       O método hidrostático para a determinação da densidade de um corpo consiste em 

obter o volume do corpo (V=M/D) através da medida da massa do liquido por ele 

deslocado, quando imerso em um líquido com densidade conhecida (DLiq) como, por 

exemplo, a água destilada (DÁgua). A massa do líquido deslocado pode ser calculada 

pela diferença entre as medidas da massa do corpo e sua massa aparente (a massa do 

corpo imerso no líquido). Para evitar erros no cálculo do volume do corpo diante da 

possibilidade deste conter poros abertos, a massa do líquido deslocado é calculada pela 

diferença entre a medida da massa do corpo úmido (Mu), após uma longa permanência 

do corpo imerso no líquido de modo a alagar seus poros abertos, e de sua massa 

aparente, medida com o corpo úmido imerso no líquido (Mi). Assim a densidade do 

corpo determinada pelo método hidrostático é calculada com a seguinte expressão: 

 

DH = Ms.DLiq / (Mu – Mi) 

 

onde  Ms  é a massa da amostra seca. 

      O método hidrostático determina a densidade da amostra utilizando-se apenas 

medidas de massas, o que pode ser feito com muita precisão com equipamentos usuais 
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de laboratório. Esta característica é uma vantagem sobre o método geométrico uma vez 

que os instrumentos usuais de medidas de comprimento por comparação (paquímetros e 

micrometros), não oferecem a precisão das modernas balanças digitais. 

       Entretanto a principal vantagem do método hidrostático sobre o método geométrico 

é metodológica. Pelo método geométrico obtém-se o volume do corpo através das 

medidas por comparação de suas dimensões geométricas. Por ser a forma geométrica 

idealizada, como tal não considera as irregularidades das superfícies reais da amostra. 

Assim, o volume determinado será sistematicamente maior que o volume material da 

amostra, resultando sempre em densidades inferiores às densidades reais dos corpos. 

Figura – 16 

Montagem elaborada para medir a massa da 

amostra imersa em água destilada, necessária uma 

vez que a balança utilizada permite apenas medir 

massas de corpos colocados sobre seu prato. 

 

.......Para alagar seus poros abertos as amostras foram imersas em água destilada por um 

período entre 30 e 36h. Para a medida da massa úmida (Mu) e a medida da massa da 

amostra úmida imersa em água destilada (Mi), sua massa aparente, considerou-se a 

média aritmética de quatro medidas. As massas seca (Ms) e úmida (Mu) foram medidas 

colocando-se as amostras diretamente sobre o prato da balança. A figura 16 ilustra a 

montagem utilizada para medir a massa imersa (Mi) das amostras, uma vez que a 

balança utilizada mede apenas massas de corpos colocados sobre seu prato. 
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      Nesta montagem a esquadria de alumínio que sustenta o porta-amostra (ver na 

figura) é colocada sobre o prato da balança. A “mesa” de vidro, colocada por dentro da 

esquadria de alumínio sem tocar o prato da balança, sustenta um recipiente de vidro 

com água destilada e deionizada na qual o porta-amostra da montagem permanece 

imerso, como mostra a figura. Quando a amostra é colocada no porta-amostra sua massa 

“aparente” é acrescida à massa do sistema (esquadria mais porta-amostra) e transmitida 

para o prato da balança. 

       Após realizadas as medidas com as massas úmidas (com seus poros abertos 

alagados) as amostras foram secas em uma estufa mantida entre 100 e 110
0
C durante 

48h. As massas das amostras secas (Ms) foram medidas antes do processo de 

alagamento e após suas secagens na estufa. A concordância entre as medidas das massas 

secas nestes dois momentos confirma a eficiência da secagem das amostras na estufa. 

Todas as medidas de massas foram realizadas com uma balança analítica digital com 

precisão de 0,0001g. 

 

 Microscopia eletrônica de varredura  (MEV). 

 

       As micrografias das morfologias dos aglomerados das amostras em pó e das micro-

estruturas das amostras sinterizadas foram obtidas por um microscópio eletrônico de 

varredura modelo VEGA 3 L. M., fabricado pela TESCAN a.s. Brno, Czech Republic. 

 

       As amostras sinterizadas foram inicialmente embutidas a frio em resina epóxi, o 

que possibilitou posterior preparação ceramográfica de lixamento (lixas d’água de 600 a 

1200), polimento com pasta de alumina ultrafina e lavagem em banho ultrassônico. 

Após desembutimentos, para realçar os contornos dos grãos, as amostras foram 

submetidas a um ataque térmico, com taxa de aquecimento de 10
0
C/min até alcançar sua 

temperatura de sinterização menos 25
0
C, permanecendo nessa temperatura por 10min, 

seguido de esfriamento natural. Finalmente, para assegurar a condutividade elétrica 

adequada para a caracterização por microscópica eletrônica, as amostras foram 

recobertas com ouro, no pulverizador que acompanha o microscópio eletrônico. 

 

       As microestruturas de algumas amostras foram analisadas por EDS, acoplado ao 

MEV, focando os grãos regulares, com o intuito de verificar se a composição de projeto 
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se manteve após a sinterização, e em grãos isolados, aqueles com crescimento e 

morfologia diferente dos demais, com a finalidade de verificar por comparação se as 

composições destes grãos isolados diferem das dos grãos regulares. 

 

       Os tamanhos médios dos grãos (TG) foram determinados pelo método do intercepto 

linear (Heyn) utilizando-se a equação  TG = n.LT/N  onde  n  é o número de linhas-

testes utilizadas,  LT  o comprimento destas linhas na escala da micrografia e  N=Ni  o 

somatório, sobre o total (n) de linhas testes, das contagens individuais (Ni) dos 

interceptos dos contornos dos grãos no comprimento LT de cada uma das linhas testes. 

Nas micrografias com 5kx de ampliação utilizou-se  n=4  linhas testes medindo cada 

uma delas  LT=20m  e nas micrografias com 9kx  n=2  e  LT=10m. Para cada amostra 

utilizou-se duas micrografias, uma com 5kx e outra com 9kx, num total de  

n.LT=100m. Adotou-se +/- 10% como desvio da medida uma vez que esta foi a 

máxima diferença encontrada entre as contagens dos números dos interceptos (Ni) sobre 

o comprimento (LT) das linhas testes, nas amostras analizadas. 

 

 Espectroscopia de impedância. 

 

       Neste trabalho a técnica adotada para caracterizar as propriedades elétricas das 

cerâmicas sinterizadas foi a espectroscopia de impedância, realizada ao ar em um 

analizador de impedância HP4284A, com a amostra em um forno tubular com 

temperaturas entre 250 e 350
0
C, com passos de 25

0
C, e entre 350 e 750

0
C, com passo de 

50
0
C. O intervalo de frequência testado foi de 20Hz a 1MHz com amplitude de 0,5V. 

Os eletrodos nas amostras cindríndicas foram preparados com pasta de Pt depositada 

nas suas superfícies paralelas, seguido de cura a 1000
0
C por uma hora em ar. 

 

       Para análise dos dados obtidos por espectroscopia utilizou-se o programa ZView 

obtendo-se desta forma o circuito RC equivalente para cada amostra e os valores de seus 

componentes, as resistências (R) e as capacitâncias (C), dos grão e de seus contornos. 

Com esses dados e as dimensões geométricas das amostras, espessura (e) e diâmetro (), 

obtém-se suas resistividades =R.S/e, em .cm, onde S=.(

, ou sua condutividade 

()=1/ em S.cm
-1

 (Siemens por centímetro) onde S=1/. 
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4. RESULTADOS  E  DISCUSSÃO 

 

PARTE   I 

 

       A tabela 05 apresenta as composições dos pós sintetizados; os métodos de síntese; 

as temperaturas, as taxas e os patamares isotérmicos utilizados nas calcinações e nas 

sinterizações; as pressões das compactações uniaxiais e as técnicas utilizadas para 

caracterizar os pós sintetizados e as cerâmicas sinterizadas. 

 

Tabela – 05 

Variáveis, parâmetros e técnicas de caracterização utilizados na Parte I deste trabalho. 
 

Composições 
Ce0,8 Sm0,2 O1,9 

Ce0,8 Sm0,195 Ga0,005 O1,9 

Ce0,9 Eu0,1 O1,95 

Ce0,9 Eu0,095 Ga0,005 O1,95 

Métodos de síntese Pechini   e   Complexação de cátions 

(Pré Calcinação: 250
0
C / 1

0
Cmin

-1
 / 2h.) 

Calcinação 500,  700  e  800
0
C  com 2

0
C.min

-1
  e  patamar  de  2h. 

Pressão de compactação 308MPa –> F=2Ton.   Testes  com  0,5  a  2,5Ton 

(Uniaxial realizada em prensa de alavanca manual) 

Sinterização 1350  e  1550
0
C  com  2

0
C.min

-1
 e  patamar  de  6hs. 

 

Técnicas de caracterização 
Pó cerâmico:    DRX,  FRX  e  MEV. 

Cerâmica sinterizada:   Densidade,  DRX  e  MEV. 

 

       As nomenclaturas das amostras dos pós sintetizados indicam os símbolos químicos 

dos cátions componentes da solução sólida, inicialmente informando a presença ou não 

do aditivo Ga, em seguida a base Ce e finalmente indicando o dopante, Eu ou Sm. A 

letra seguinte, entre aspas, corresponde ao método de síntese utilizado, se Pechini (P) ou 

complexação de cátions (C). Os três dígitos seguintes correspondem à temperatura de 

calcinação do pó cerâmico (500, 700 ou 800
0
C). 

 

      No caso das amostras sinterizadas suas nomenclaturas iniciam com o símbolo 

químico da base Ce, seguida do símbolo do dopante, Eu ou Sm, e do símbolo químico 

do Ga quando a amostra é co-dopada. A letra seguinte, (P) ou (C), corresponde ao 

método de síntese, os três algarismos seguintes à temperatura de calcinação e os quatro 

últimos algarismos à temperatura de sinterização, 1350 ou 1550
0
C. 
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4.1 – Caracterização dos pós cerâmicos por FRX – Parte I. 

 

       As porcentagens apresentadas na tabela 06 foram fornecidas pelo programa de 

análise dos dados obtidos por fluorescência de raio X (FRX), realizadas nas amostras 

sintetizadas tanto pelo método Pechini como pelo método complexação de cátions na 

Parte I deste trabalho. 

 

Tabela – 06 

Composição de projeto, identificação da amostra e as frações molares (%) da base (Ce), do dopante 

(Eu ou Sm) e do aditivo de sinterização (Ga) avaliadas por FRX na Parte I deste trabalho.  

Composição 
 

Amostra 
 

Ce   (%) 
 

Eu(%)   Sm(%) 
 

Ga   (%) 
 

Ce Eu Ga 
90%/9,5%/0,5% 

 

GaCeEu-C-500    85   15 0,2 
GaCeEu-C-700    84   16 0,2 
GaCeEu-P-500    84   16 0,2 
GaCeEu-P-700    84   15 0,2 

Ce Eu 
90% / 10% 

 

CeEu-C-500    83   17  

CeEu-C-700    84   16  

CeEu-P-500    84   16  

CeEu-P-700    84   16  

Ce Sm Ga 
80%/19,5%/0,5

% 

 

GaCeSm-C-500          79           20 0,2 
GaCeSm-C-700          80           20 0,2 
GaCeSm-P-500          83           17 0,2 

GaCeSm-P-700          81           19 0,2 

Ce Sm 
80%/20% 

 

CeSm-C-500          81           19  

CeSm-C-700          82           18  

CeSm-P-500          82           18  

CeSm-P-700          82           18  

 

       As porcentagens dos cátions Ce, Sm, Eu e Ga identificadas pelo programa de 

interpretação dos dados obtidos por FRX, podem ser consideradas uma indicação de que 

as sínteses realizadas na Parte I deste trabalho foram bem sucedidas quanto a 

composição dos pós cerâmicos estabelecidas por projeto, independente dos métodos 

Pechini ou complexação de cátions e das diferentes temperaturas de calcinação 

utilizadas. Apesar de significativa a diferença do teor do Ga, em torno de 0,2% pela 

FRX contra 0,5% do projeto, esta não pode ser interpretada como a perda deste cátion, 

uma vez que a porcentagem de 0,2% de Ga ocorre em todas as amostras aditivadas, 

independente do método de síntese e das diferentes temperaturas de calcinação e que o 

programa de análise não passou por calibração específica. 
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4.2 – Caracterização dos pós cerâmicos por DRX – Parte I. 

 

      A tabela 07 apresenta os valores dos parâmetros de rede, dos tamanhos dos 

cristalitos, das micro deformações e dos parâmetros “Sig”, o indicador da qualidade do 

refinamento, referentes aos pós cerâmicos sintetizados na parte I deste trabalho. 

 

Tabela – 07 

Resultados do refinamento Rietveld dos dados de DRX realizados com os pós cerâmicos sintetizados 

na parte I deste trabalho. O valor “Sig” indica a qualidade do refinamento. 

Amostra 
 

Parâmetro de 

rede (A) 
Tamanho do 

cristalito (A) 
Micro deformação 

“Rms” 
“Sig” 

 

GaCeEu-C-500 5,420 134,34 0,003873 1,24 

GaCeEu-C-700 5,422 245,12 0,002131 1,28 

GaCeEu-P-500 5,418 118,85 0,004512 1,23 

GaCeEu-P-700 5,422 280,71 0,001933 1,29 

CeEu-C-500 5,421 122,52 0,004011 1,21 

CeEu-C-700 5,423 390,27 0,001136 1,24 

CeEu-P-500 5,423 154,49 0,003136 1,24 

CeEu-P-700 5,421 427,75 0,001020 1,29 

GaCeSm-C-500 5,435 99,31 0,005360 1,19 

GaCeSm-C-700 5,435 247,19 0,002103 1,26 

GaCeSm-P-500 5,436 105,33 0,005360 1,22 

GaCeSm-P-700 5,436 248,89 0,001984 1,23 

CeSm-C-500 5,436 90,56 0,005746 1,18 

CeSm-C-700 5,435 252,07 0,001825 1,20 

CeSm-P-500 5,433 101,97 0,005127 1,29 

CeSm-P-700 5,434 280,47 0,001672 1,24 

CeSm-C-800 5,434 457,10 0,001137 1,24 

 28791-ICSD 5,423    

 28792-ICSD 5,433    

 

     Os valores do parâmetro Sig situam-se entre 1,18 e 1,29, valores próximos da 

unidade, segundo o manual do programa Maud uma indicação da boa qualidade do 

refinamento, o que sustenta a confiança nos valores apresentados na tabela 07. 

 

       Os difratogramas (2 entre 20 e 100
0
) obtidos com todas as amostras são 

característicos da estrutura cúbica tipo fluorita, a estrutura da céria, a rede hospedeira 

dos cátions dopantes. Como exemplo a figura 17 ilustra o difratograma da amostra 

GaCeEu-C-700, os demais são idênticos a este e representam uma evidência de que, em 

todas as sínteses realizadas, a céria hospedou os cátions dopantes, tanto o Eu como o 

Sm, e o aditivo gálio. 
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Figura – 17 

Exemplo de difratograma. Todos os pós sintetizados apresentaram difratogramas semelhantes a este. 

DRX no intervalo 2θ entre 20 e 100
0
, com varredura de 1

0
/min. 

 
       A figura 18 apresenta os valores dos parâmetros de rede organizados segundo a 

fração molar do dopante: 10% nas amostras de céria dopadas com Eu, alinhados com o 

parâmetro de rede do padrão (28791-ICSD), e 20% nas amostras da céria dopadas com 

Sm, correspondentes ao padrão (28792-ICSD). 

Figura – 18 

Parâmetros de Rede em Angstrons agrupados de acordo com a fração molar do dopante: 20% na céria 

dopada com Sm, correspondente ao padrão (28792-ICSD) e 10% nas amostras de céria dopada com Eu, 

equivalentes ao padrão (28791-ICSD). 

 
 

Composição : Ce0.9Eu0,095Ga0,005O2-d 

Síntese          : Complexação de Cátions 

Calcinação    : 700
0
C 

Parâmetro de rede  (Angstrons) 
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       O padrão 28791-ICSD (Inorganic Crystal Structure Database) corresponde à solução 

sólida Sm0.10Ce0.90O1.95, com parâmetro de rede 5,423A, e o padrão 28792-ICSD à solução 

sólida Sm0.20Ce0.80O1.90, com parâmetro de rede 5,433A, ambas com estrutura cristalina 

do grupo Fm-3m(225) [79], característica da estrutura cúbica fluorita mostrada na figura 

13. Os arquivos ICSD não disponibilizam um padrão correspondente à composição 

Eu0.10Ce0.90O1.95, por esta razão recorreu-se ao padrão correspondente à composição 

Sm0.10Ce0.90O1.95, ambas com 10% de dopante na céria, um recurso válido considerando-

se que o Sm e o Eu possuem mesma valência e raios iônicos próximos. A semelhança 

entre os parâmetros de redes dos padrões ICSD com 10 e 20% de dopante na céria com 

os parâmetros de rede obtidos por refinamento de dados de DRX das amostras com os 

mesmos teores do dopante da céria é uma evidência de que em todas as sínteses 

processadas neste trabalho os dopantes, tanto os 10% de Eu como os 20% de Sm, 

entraram na rede hospedeira da céria, uma vez que as deformações causadas na estrutura 

cúbica fluorita da céria, com parâmetro de rede 5,4116A [79], estão relacionadas com a 

quantidade do dopante. 

 

Figura – 19 

Tamanho do Cristalito em Angstroms organizados segundo as temperaturas de Calcinação. A 

nomenclatura das amostras indicam os cátions componentes, a temperatura de calcinação, 500, 700 ou 

800
0
C e o método de síntese, Pechini (P) ou Complexação de Cátions (C). 

 
 

       A figura 19 mostra os valores dos tamanhos do cristalito listados na tabela 07 

ordenados ao lado de uma escala linear em Angstroms. Observam-se pela figura que os 

valores dos tamanhos dos cristalitos das amostras calcinadas a 500
0
C alinham-se numa 

faixa entre 90 e 155 Angstrons enquanto que os das amostras calcinadas a 700
0
C 

Tamanho do cristalito (Angstrons) 



65 
 

assumem valores maiores, sendo que o maior tamanho de cristalito corresponde ao da 

amostra calcinada a 800
0
C. 

       Observa-se que o aditivo Gálio promoveu uma pequena redução no tamanho dos 

Cristalitos nas soluções sólidas da Céria dopada com 10% molar de Európio calcinadas 

a 700
0
C, tanto nos materiais sintetizados por Complexação de Cátions como pelo 

método Pechini; efeito não perceptível para as correspondentes amostras calcinadas à 

500
0
C. Sobreposta a estas pequenas variações verifica-se que, de uma forma geral, o 

tamanho dos cristalitos das amostras sintetizadas neste trabalho crescem sensivelmente 

com o aumento da temperatura de calcinação como é de se esperar, haja visto que a 

oxidação dos cátions retidos na matriz orgânica ocorre quando a temperatura de 

calcinação é suficiente para sua liberação, o que é tanto mais favorecido quanto maior 

for a temperatura utilizada, efeito também observado por F. R. R. Caldas et al [81]. Por 

outro lado, também verifica-se que os diferentes métodos de sínteses, o Pechini (P) e o 

por complexação de cátions (C), não apresentam variações perceptíveis no tamanho dos 

cristalitos quando comparados nas amostras mantidas as demais variáveis. 

       A figura 20 apresenta, ao lado de uma escala linear calibrada em “Rms”, os valores 

das microdeformações das amostras identificadas no eixo das abscissas, agrupadas de 

acordo com a temperatura de calcinação. 

 

Figura – 20 

Dependência da micro deformação com a Temperatura de Calcinação. Os cátions componentes, 

temperatura de calcinação, 500 ou 700
0
C, e o método de síntese, Pechini (P) ou Complexação de Cátions 

(C), estão indicados na nomenclatura das amostras. 

 

Micro deformação (%) 
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       Observa-se que quanto maior é a temperatura de calcinação menores são os valores 

das microdeformações provocadas na rede cristalina hospedeira, tendência oposta à 

observada com os tamanhos dos cristalitos e igualmente de acordo com as expectativas. 

Observa-se também que as microdeformações nas amostras dopadas com o Sm, 

mantidas as demais variáveis, assumem valores maiores que as das amostras dopadas 

com o Eu, efeito esperado, haja visto que o Sm entra na rede hospedeira da céria com 

20% molar, duas vezes mais que os 10% do dopante Eu. 

      Verifica-se também, através da figura 20, que as micro deformações nas amostras 

com o aditivo Gálio encontram-se em uma faixa ligeiramente superior quando 

comparada com as das amostras não aditivadas, efeito mais perceptível nas amostras 

calcinadas a 700
0
C, com destaque para as amostras da céria dopada com 10% de Eu, 

tanto nas amostras sintetizadas por Complexação de Cátions como pelo método Pechini. 

Essa observação é uma indicação de que o Ga também entrou na rede hospedeira da 

céria. 

 

4.3 – Efeito da pressão de compactação uniaxial na densidade final da amostra. 

 

       Através dos ensaios realizados com pressão de compactação no intervalo entre 77 e 

385MPa, correspondentes a forças de compactação entre 0,5 e 2,5Ton aplicada sobre o 

mesmo pó cerâmico, verifica-se que a densidade final da amostra aumenta com o 

aumento da pressão de compactação, uma indicação de que nesse intervalo de pressão 

de compactação o material comporta-se conforme o estágio de compressão elástica. 

 

4.4 – Efeito da adição do Ga na densidade das amostras sinterizadas. 

 

       Os 19 pares de colunas da figura 21 comparam, um a um, as correspondentes 

densidades relativas de amostras livres (coluna azul à esquerda) e com o aditivo Ga 

(coluna vermelha à direita). Os 5 primeiros pares de colunas correspondem a resultados 

encontrados na literatura [36 – 40] enquanto que os 14 pares seguintes às amostras 

sinterizadas na parte I deste trabalho. Para o cálculo da densidade relativa das amostras 

sinterizadas nesta etapa do trabalho adotou-se para a densidade teórica dos materiais 

(densidade ideal que considera o material mono cristalino e sem poros) o valor 
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aproximado de DT=7,2g.cm
-3

, valor encontrado na literatura, comumente utilizado para 

eletrólitos a base de céria dopada com cátions terras raras [59]. 

       Comparando-se as densidades relativas das amostras que diferem apenas pela 

adição ou não do Ga, verifica-se que, em todos os 14 casos considerados, o Ga com 

0,5% molar, atuou como um eficiente aditivo de sinterização nas cerâmicas à base de 

céria dopadas com 10% de Eu e 20% de Sm, sintetizadas pelos métodos Pechini e 

complexação de cátions, calcinadas a 500 e 700
0
C e sinterizadas a 1350 e 1550

0
C  e  em 

conformidade com os resultados apresentados na literatura para a céria dopada com Sm 

e Gd [36 – 40].  

 

Figura – 21 
Gráfico comparativo dos resultados das técnicas de “sintering aid” aplicadas em eletrólitos sólidos para 

SOFC. Os 5 agrupamentos de colunas da esquerda são resultados encontrados na literatura [36-40]. Os 14 

agrupamentos de colunas da direita correspondem aos resultados encontrados na parte I deste trabalho. 

Nos pares de colunas da figura as amostras com o aditivo Ga são as colunas vermelhas, voltadas para a 

direita, e as sem o aditivo Ga as colunas azuis, voltadas para a esquerda.  

 

Dr (%) 
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4.5 – Caracterização por MEV – Parte I. 

 

       A figura – 22 mostra 4 micrografias obtidas por MEV da céria dopada com 10% de 

Eu, com e sem o aditivo Ga, sinterizadas a 1350 e 1550
0
C, cujos pós cerâmicos foram 

sintetizados por complexação de cátions e calcinados à 500
0
C. 

Figura – 22 

A) Ce0,9 Eu0,1 O(2-d)  sintetizada pelo método de 

Complexação de Cátions, calcinada a 5000C e siterizada 

a 13500C. 

B) Ce0,9 Eu0,1 O(2-d)  sintetizada pelo método de 

Complexação de Cátions, calcinada a 5000C e siterizada 

a 15500C.                               [TG=3,1+0,3m (Max.5,0)] 

  

C) Ce0,9 Eu0,095 Ga0,005 O(2-d) sintetizada pelo método de 

Complexação de Cátions, calcinada a 5000C e siterizada 

a 13500C. 

D) Ce0,9 Eu0,095 Ga0,005 O(2-d) sintetizada pelo método de 

Complexação de Cátions, calcinada a 5000C e siterizada 

a 15500C.                               [TG=3,1+0,3m (Max.5,0)] 
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       A figura 23 mostra quatro micrografias da Céria co-dopada com 20% de Sm e 0,5% 

de Ga, duas sintetizadas pelo método Complexação de Cátions e outras duas pelo 

método Pechini, cada par calcinados a 500 e 700
0
C. 

 

Figura – 23 

Micrografias do pó cerâmico da composição Ce0,8Sm0,195Ga0,005O(2-d) sintetizado por complexação de 

cátions e pelo método Pechini, calcinado a 500 e 700
0
C. 

  

A) Pó sintetizado por Complexação de Cátions, 

calcinado a 500
0
C. 

B) Pó sintetizado por Complexação de Cátions, 

calcinado a 700
0
C. 

  

C) Pó sintetizado pelo método Pechini, 

calcinado a 500
0
C. 

D) Pó sintetizado pelo método Pechini, 

calcinado a 700
0
C. 
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       Comparando-se as micrografias das amostras sinterizadas a 1350
0
C, figura 22 (A) e 

(C), verifica-se que a amostra com o aditivo Ga (A) apresenta um tamanho médio de 

grãos maior quando comparado com a não aditivada (C). O aumento no tamanho dos 

grãos devido à adição do gálio, mantidas as mesmas condições de sinterização 

(1350
0
C), é uma indicação de que o aditivo promoveu alguma mobilidade dos contornos 

de grãos, ou seja, o material alcançou o início da etepa final (4) do processo de 

sinterização, com crescimento de grãos devido ao movimento de seus contornos (Seção 

2.8). C. M. Lapa et al (2010) também observaram que a adição de Ga é responsável por 

um aumento no tamanho médio dos grãos “submicrométricos” de seus eletrólitos de 

céria co-dopada com Gd e Ga [42]. J. S. Lee (2004) observou que a adição do Ga 

promove microestruturas com tamanho médio de grão maiores em eletrólitos de céria 

co-dopada com Gd e Ga. Atribuem esse efeito à maior mobilidade dos contornos de 

grãos como consequências das distorções nos limites da rede cristalina da céria causadas 

pela substituição do íon Ce
4+

 (raio atômico=0,97A) pelo íon Ga
3+

, com raio atômico 

muito menor (0,61A) [37]. 

       Nas figuras 22 (B) e (D) verifica-se que os tamanhos médios dos grãos das 

amostras sinterizadas a 1550
0
C são semelhantes entre si e significativamente maiores 

quando comparados com os tamanhos dos grãos das amostras sinterizadas a 1350
0
C, 

figuras (A) e (C). Isso sugere que, em ambos os casos, nas amostras sem e com o aditivo 

Ga, a 1550
0
C o material alcançou plenamente a fase final (4) do processo de 

sinterização, com crescimento de grãos devido à movimentação de seus contornos, sem 

transporte de matéria (seção 2.8). 

       Através da figura 23 observa-se que os pós sintetizados por complexação de cátions 

aglomeram-se formando poros largos, com aparência esponjosa, e também com 

aglomerados condensados em forma de placas. Por sua vez, os pós sintetizados pelo 

método Pechini aglomeram-se de forma mais homogênea, sem a formação de esponjas 

ou placas. O que chama a atenção é a semelhança dos aglomerados correspondentes a 

cada método de síntese, independente da temperatura de calcinação. Entretanto, essas 

diferentes formas de aglomeração, associadas aos diferentes métodos de síntese, tanto 

em um caso como no outro, a força de adesão entre suas partículas é fraca, haja visto a 

facilidade com que os aglomerados se desfazem com a maceração, o que leva a crer que 

pouca diferença faz essas diferentes formas de aglomeração já que esses aglomerados 
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não resistem às elevadas pressões de compactação, desfazendo-se no processo de 

compactação do pó cerâmico para a conformação da pastilha. 

 

4.6 – DRX das amostras sinterizadas. 

 

       A figura 24 mostra seis exemplos de difratogramas de cerâmicas sinterizadas mais 

um de uma das amostras em pó. Percebe-se que todos os difratogramas representam a 

estrutura fluorita, perfeitamente caracterizada no difratograma da amostra em pó. 

Entretanto, pequenos picos estranhos ao padrão fluorita também podem ser observados, 

o que sugere a presença de fases secundárias nas amostras, além da estrutura fluorita 

característica da matriz hospedeira da céria. 

       Os difratogramas das amostras cerâmicas mostrados na figura 25 foram obtidos em 

outro laboratório. Observa-se nestes difratogramas (também tendo como referência o 

difratograma de uma das amostras em pó no qual a estrutura fluorita está bem 

caracterizada) que os picos estranhos à estrutura fluorita são em maior número e mais 

intensos, uma indicação da presença de fases secundárias, sobrepostas à estrutura 

fluorita, predominante nas amostras analisadas. 

      Fases secundárias em eletrólitos cerâmicos à base de céria dopada, sobreposta à fase 

da fluorita, é um fenômeno verificado e comentado na literatura. 

       H. Yoshida et al na pesquisa do efeito da adição de pequenas porções de gálio na 

céria dopada com 20% de samário, verificaram por DRX a presença de fases estranhas à 

fluorita, para frações molares de Ga igual ou maiores que 0,5%, identificando-a como 

sendo Ga5Sm3O12,  através do padrão  JCPDS, File Card No. 12-0764 [36]. 

       C. M. Lapa constatou a presença de fases secundárias em amostras cerâmicas de 

céria co-dopada com Gd e Ga, através de picos estranhos aos da estrutura fluorita, 

manifestados nos difratogramas obtidos por DRX próximo de 2=30
0
 [80]. 

       Picos estranhos à estrutura fluorita próximo ao pico correspondente ao plano 

cristalográfico (111), semelhante aos observados na figura 25 em 2=30
0
, também 

foram observados por P. Shuk et al, em uma pesquisa sobre o európio como dopante da 

céria para eletrólitos sólidos sinterizados pelo método hidrotermal, com teores do 

dopante acima de 25% [44]. 

      A discrepância entre os difratogramas, obtidos por DRX em diferentes momentos 

(figuras 24 e 25), pode ser atribuída à impossibilidade de colocar, sempre da mesma 
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forma, a pequena amostra com sua face paralela, centrada e no mesmo nível da 

superfície plana do porta amostra. Pequenos desvios desse posicionamento em relação 

às dimensões do porta amostra (=3cm) representam significativos desvios quando 

comparados com as pequenas dimensões das amostras (<0,9cm). 

 

Figura – 24 

Difratograma de uma amostra em pó seguido de seis difratogramas de amostras sinterizadas. Medidas 

realizadas no LCM-DTMM do IFBA. 
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Figura – 25 

Difratogramas da Ce0,9Eu0,095Ga0,005O(2-d), em pó e sinterizadas a 1350 e 1550
0
C, realizados no 

Laboratório de Raio X do PPGCEM da UFRN. 
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PARTE   II 

 

       A tabela 08 apresenta o planejamento experimental da Parte II deste trabalho 

definindo: as composições dos cátions nas soluções sólidas, o método de síntese 

adotado, a temperatura, a taxa de aquecimento e o patamar isotérmico das calcinações, 

as condições e os parâmetros das compactações, as temperaturas, taxa de aquecimento e 

patamar isotérmico das sinterizações e as técnicas de caracterização utilizadas para os 

pós cerâmicos e para as cerâmicas sinterizadas. 

 

Tabela – 08 

Planejamento quanto as composições, métodos e parâmetros para a Parte II deste trabalho. 

 

 

Composições  

 

Ce(1-x)Eu(x-y)GayO(2-d)  
x= 0, 10, 15  e  20% molar 

y=0; 0,3; 0,6  e 0,9% molar 

 

Ce(1-x)Sm(x-y)GayO(2-d)  
x= 0, 10  e  20% molar 

y=0; 0,3; 0,6  e 0,9% molar 

 

Método de Síntese  
Complexação de Cátions 

(Pré Calcinação: 260
0
C / 1

0
Cmin

-1
 / 2h.) 

Calcinação 

Temp./Taxa/Patamar 
550

0
C / 2

0
C.min

-1
 / 2h. 

Pressão de 

Compactação  
298MPa (Força uinaxial máxima de 1,9Ton 

mantida por 30s, com taxa de 150kgf/min.) 

Sinterização  

Temp./Taxa/Patamar  
1300, 1350 e 1450

0
C para a céria dopada com Eu; 

1350, 1450 e 1500
0
C para a céria dopada com Sm. 

Ambas com 5
0
C.min

-1
 e patamar isotérmico de 3h. 

 

Técnicas     de 

caracterização 

Pó  cerâmico  :  FRX  e  DRX. 

Cerâmica        :  Densidade,     MEV     e 

                           Espectroscopia  de  Impedância. 

 

       Nesta Parte II o método de síntese por complexação de cátios foi adotado por 

promover menor resíduo orgânico na solução sólida após a calcinação e por ser 

operacionalmente mais simples [68], haja visto a equivalência entre os pós produzidos 

pelos métodos Pechini e complexação de cátios constatada na Parte I deste capítulo. 
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       As nomenclaturas dos pós sintetizados nesta Parte II, da esquerda para a direita, 

identificam: o dopante, samário (S) ou európio (E); sua fração molar, (10 e 20)% para o 

Sm ou (10, 15 e 20)% para o Eu; o co-dopante gálio (G) e sua fração molar, (0,0; 0,3; 

0,6 e 0,9%). 

 

       Para as amostras sinterizadas à nomenclatura do pó cerâmico acrescenta-se 4 

dígitos, correspondente às diferentes temperaturas de sinterização: 1300, 1350 e 

1450
0
C, para as amostras de céria dopada com Eu, e 1350, 1450 e 1500

0
C para as 

amostras da céria dopadas com o Sm. 

 

4.7 – Caracterização dos pós cerâmicos por FRX – Parte II. 

 

       A tabela 09 apresenta as frações molares dos cátions presentes nos pós sintetizados 

segundo o programa de análise dos resultados da Fluorescência de Raios-X (FRX), 

realizadas nas amostras sintetizadas nesta Parte II. 

 

Tabela – 09 

Composição de projeto, identificação da amostra e as frações molares (%) da base (Ce), do dopante 

(Eu ou SM) e do aditivo de sinterização (Ga) avaliadas por FRX na Parte II deste trabalho.  

Composição de projeto 
 

Amostra 
 

Ce   (%) 
 

Eu(%)  ou  Sm(%) 
 

Ga   (%) 
 

 

Ce0,9Eu(0,1-y)GayO1,95 
 

(y=0,0;  0,3;  0,6;  0,9) 

 

E10G.0 93   7  

E10G.3 93   7 0,2 

E10G.6 93   7 0,3 

E10G.9 93   7 0,6 
 

Ce0,85Eu(0,15-y)GayO1,925 
 

(y=0,0;  0,3;  0,6;  0,9) 

 

E15G.0 84     16  

E15G.3 84     16 0,2 

E15G.6 85     14 0,3 

E15G.9 89     11 0,4 
 

Ce0,8Eu(0,2-y)GayO1,9 
 

(y=0,0;  0,3;  0,6;  0,9) 

 

E20G.0 84         16  

E20G.3 79         21 0,2 

E20G.6 80         20 0,4 

E20G.9 80         20 0,5 
 

Ce0,9Sm(0,1-y)GayO1,95 
 

(y=0,0;  0,3;  0,6;  0,9) 

 

S10G.0 100 

 

 

S10G.3 100 0,2 

S10G.6 100 0,4 

S10G.9   99 0,5 
 

Ce0,8Sm(0,2-y)GayO1,9 
 

(y=0,0;  0,3;  0,6;  0,9) 

 

S20G.0 79 21  

S20G.3 78 22 0,2 

S20G.6 78 21 0,3 

S20G.9 77 22 0,5 
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       Mesmo entendendo os resultados das análises da FRX como imprecisos e em 

muitas vezes reconhecidos apenas como qualitativos, é de se estranhar que nas amostras 

de céria dopada com 10% de Sm este elemento não foi reconhecido pelo programa de 

análise da FRX. No entanto, como pode ser visto mais adiante, com a discussão dos 

resultados obtidos por MEV, em todas as amostras de céria dopada com 10% de Sm 

analisadas por EDS, a presença do Sm com a fração molar próxima dos 10% foi 

confirmada. 

 

       Verifica-se, novamente, que as frações molares do aditivo Ga reconhecidas pelo 

programa de análise das FRX foram inferiores àquelas de projeto (0,3; 0,6 e 0,9%), 

como já constatado na Parte I quando o teor do Ga identificado pelo programa de 

análise dos dados da FRX, em torno de 0,2%, está aquém dos de projeto (0,5%). 

Entretanto, embora as quantidades do Ga reconhecidas pelo programa de análise dos 

dados da FRX sejam sistematicamente aquém das de projeto, as quantidades do Ga 

correspondentes a cada uma das quantidades de projeto são semelhantes nas diferentes 

amostras com o mesmo teor de Ga e as razões entre os diferentes teores de Ga 

reconhecidos pelo programa de análise da FRX guardam entre si proporções próximas 

das projetadas. A coerência entre as proporções dos diferentes teores de Ga, verificada 

entre os resultados das FRX e os teores estabelecidos no projeto é uma indicação de que 

também nesta Parte II o Ga entrou na rede hospedeira da céria dopada com Eu e Sm. 

 

4.8 – Caracterização dos pós cerâmicos por DRX – Parte II. 

 

       A tabela 10 apresenta os resultados obtidos por refinamento Rietveld, incluindo os 

parâmetros de redes, os tamanhos dos cristalitos (ambos em Angstroms), as 

microdeformações na rede (Rms microstrain) e os indicadores “sig” determinados pelo 

programa Maud (Material Analysis Uzing Diffraction) aplicado aos dados de difração 

de raios X obtidos no intervalo  entre 20 e 100
0
 com varredura de 1

0
/min. Verifica-se 

que os valores dos parâmetros Sig, o indicador da qualidade do refinamento, variam 

entre 1,04 e 1,09, valores muito próximos da unidade (1,00), o que é considerado um 

bom indicativo da qualidade do refinamento realizado pelo programa Maud. 
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Tabela – 10 

Valores dos parâmetros de Rede, tamanhos dos cristalitos e Micro deformações obtidos por refinamento 

Rietveld dos dados de difração de raio X. A coluna da direita mostra o valor do parâmetro Sig, o 

indicador da qualidade das análises realizadas. 

Amostra 
 

Parâmetro de 

rede (Angstron) 
Tamanho do 

cristalito (Angstrom) 
Micro deformação 

Rms 
Sig 

 

E10G.0 5,420 162,56 0,002773 1,06 

E10G.3 5,418 155,79 0,002859 1,07 

E10G.6 5,420 144,87 0,002896 1,08 

E10G.9 5,414 125,27 0,003919 1,09 

E15G.0 5,421 157,88 0,002884 1,08 

E15G.3 5,426 143,99 0,003119 1,06 

E15G.6 5,423 145,23 0,003267 1,08 

E15G.9 5,421 134,15 0,003514 1,06 

E20G.0 5,427 130,76 0,003957 1,07 

E20G.3 5,427 122,83 0,003875 1,08 

E20G.6 5,427 123,26 0,004350 1,05 

E20G.9 5,428 118,94 0,004329 1,05 

     

S10G.0 5,422 203,42 0,001987 1,08 

S10G.3 5,420 174,32 0,002620 1,09 

S10G.6 5,423 163,47 0,002582 1,06 

S10G.9 5,421 141,52 0,003397 1,08 

S20G.0 5,435 155,61 0,002544 1,04 

S20G.3 5,433 152,10 0,002968 1,07 

S20G.6 5,433 158,42 0,002919 1,07 

S20G.9 5,429 142,89 0,003466 1,09 

28791-ICSD 5,423 Padrão da céria dopada com 10% do samário. 

28792-ICSD 5,433 Padrão da céria dopada com 20% do samário. 

 

       Todos os difratogramas, obtidos por DRX no intervalo entre 20 e 100
0
 com 

varredura de 1
0
/min, enquadram-se no grupo espacial Fm-3m, cuja correspondente 

estrutura é a cúbica, tipo fluorita, a estrutura da céria, a base hospedeira.  

 

       A figura 26 mostra os difratogramas obtidos com as amostras da céria dopada (a) 

com 10% do Sm e (b) com 15% do Eu, em ambos os casos, sem e com o co-dopante Ga, 

nas frações molares 0,3; 0,6 e 0,9%. Os demais difratogramas são semelhantes a estes 8 

apresentados como exemplo. A estabilidade da estrutura fluorita nos difratogramas dos 

pós sintetizados é uma evidência de que a céria hospedou em sua rede cristalina os 

cátions trivalentes. 
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Figura – 26 

Difratogramas das amostras em pó da céria dopada com: a) 10% de Sm; b) 15% de Eu; sem e com o co-

dopante Ga com as frações molares 0,3; 0,6 e 0,9%. 

 

a) 
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b) 
 

 

 

 

E15G.9 
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E15G.0 

 

 

 

 

       Os parâmetros de rede, apresentados na tabela 10, ordenados em grupos de acordo 

com a fração molar do dopante da céria, com e sem o aditivo Ga, estão representados no 

gráfico da figura 27. Observa-se que os agrupamentos dos valores obtidos como as 

amostras da céria dopada com o samário, com as frações molares 10 e 20%, estão nas 

mesmas faixas dos valores dos parâmetros de rede dos padrões ICSD, representados à 

esquerda do gráfico, sendo que o de maior valor (5,433A) correspondente à céria 

dopada com 20% de samário (28792-ICSD) e o de menor valor (5,423A) correspondente 

à céria dopada com 10% de samário (28791-ICSD). 
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Figura – 27 

Parâmetro de Rede em Angstroms obtidos com o refinamento Rietveld dos dados da difração de raio X. 

Os dois pontos à direita da figura são os parâmetros de Rede em Angstroms dos padrões 28792-ICSD e 

28791-ICSD correspondentes à céria dopada com 20% e 10% de samário, respectivamente. 

 
 

       Os agrupamentos dos valores dos parâmetros de rede correspondentes às frações 

molares do európio na céria, cujos padrões não estão disponíveis nos arquivos ICSD 

(Inorganic Crystal Structure Database), apresentam a mesma tendência observada com a 

céria dopada com o samário: maiores frações molares – 10, 15 e 20% – correspondem 

aos maiores valores dos parâmetros de rede – 5,420;  5,421 e 5,427 angstroms, valores 

correspondentes às amostras sem o aditivo Ga. 

      P. Shuk et al também constatou a tendência de aumento do parâmetro de rede com o 

aumento da concentração do európio na rede hospedeira da céria observando que o 

parâmetro de rede da céria (0,5410 Angstrom) aumenta linearmente até o valor de 

0,5437 Angstrom, com 25% molar de Eu. Acima dessa concentração de Eu o parâmetro 

de rede permanece invariável, o que foi interpretado como sendo 25% a concentração de 

saturação do Eu na céria [44]. Mesmo sendo estes valores dos parâmetros de rede 

ligeiramente maiores quando comparados com seus correspondentes valores para e céria 

dopada com Eu, apresentados na tabela 10, a tendência observada pode ser interpretada 

como uma evidência de que nas sínteses realizadas neste trabalho, tanto o samário como 

o európio entraram como dopantes na rede hospedeira da céria. O bem estabelecido 

decréscimo do parâmetro de rede com o aumento do teor do aditivo Ga na céria dopada 

com 20% de Sm também foi observado por H. C. Yao et al (2012) em sua pesquisa 

sobre o efeito do aditivo CoO na céria dopada com 20% Sm [83]. 
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       A figura 28 apresenta os valores dos tamanhos dos cristalitos em Angstroms 

obtidos com o programa Maud com os dados das DRX dos pós cerâmicos sintetizados 

na Parte II deste trabalho. Na Parte I investigou-se a relação entre o tamanho do 

cristalito com a temperatura de calcinação do material sintetizado (500, 700 e 800
0
C), 

observando-se uma relação direta entre estas grandezas. Nesta Parte II a temperatura de 

calcinação dos pós sintetizados foi única e igual a 550
0
C. Observa-se através da figura 

28 que os tamanhos de cristalitos estão na faixa entre 110 e 200 Angstroms, valores em 

consonância com os obtidos na Parte I considerando-se a temperatura de calcinação. 

 

Figura – 28 

Tamanho do Cristalito em Angstroms (obtidos com o refinamento utilizando o programa Maud com 

DRX no intervalo de 20 a100
0
 com varredura de 1

0
/min).  

 
 

       Quando consideram-se os primeiros pontos de cada agrupamento, os pontos 

correspondentes à céria dopada, livre do co-dopante gálio, observa-se que tanto para a 

céria dopada com o Eu (10, 15 e 20%) como para a céria dopada com Sm (10 e 20%), o 

tamanho do cristalito tende a diminuir com o aumento da fração molar do dopante. A 

redução do tamanho do cristalito com o aumento da fração molar do dopante na céria 

dopada também foi observado por M. R. Kosinski e R. T. Baker (2011). Para a céria 

dopada com 10, 20 e 30% de Sm, sintetizada via “complexação por ácido cítrico” e 

calcinada a 500
0
C, os valores dos tamanhos dos cristalitos encontrados foram 110, 92 e 

82 Angstroms, respectivamente [84]. P. Shuk et al (2000) investigaram as propriedades 

da céria dopada com até 50% de Eu sintetizada pelo método hidrotermal e verificaram 
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que o tamanho do cristalito aumenta de 400 para 550 Angstroms com o aumento da 

concentração do Eu até 20%. Acima dessa concentração o tamanho do cristalito 

decresce, retornando aos 400 Angstroms com 50% de Eu na solução sólida [44]. 

       Ainda observando a figura 28, considerando os 5 grupos relativos às diferentes 

frações molares dos dopantes Eu e Sm, verifica-se que o tamanho do cristalito diminui 

com o aumento da fração molar do co-dopante gálio. A tendência observada, ou seja, a 

diminuição do tamanho do cristalito com o aumento da fração molar do dopante, Eu ou 

Sm, e, simultaneamente, com o aumento da fração molar do aditivo Ga, em consonância 

com os resultados encontrados na literatura, pode ser interpretada como uma evidência 

de que tanto o dopante (Eu ou Sm) como o aditivo (Ga) entraram na rede hospedeira da 

céria. 

       A figura 29 apresenta as microdeformações nas redes cristalinas das amostras, 

obtidas com o refinamento Rietveld, agrupadas de acordo com as frações molares dos 

dopantes da céria. 

Figura – 29 

Micro deformações obtidas com o refinamento  utilizando o programa Maud com DRX no intervalo de 

20 a100
0
 com varredura de 1

0
/min.  

 
       Considerando-se os primeiros pontos de cada série, correspondentes às amostras 

somente com a céria dopada, livres do Ga, verifica-se que, tanto para o dopante Eu 

como para o Sm, o aumento no teor do dopante na céria promove um aumento na 
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microdeformação da rede cristalina. Novamente, observando-se cada agrupamento 

referente às diferentes frações molares do dopante da céria (10, 15 e 20% para o Eu e 10 

e 20% para o Sm) observa-se a tendência do aumento da micro deformação na rede com 

o aumento da fração molar do co-dopante Ga. A tendência observada, ou seja, a relação 

direta entre o aumento da microdeformação com o aumento das frações molares do 

dopante e, simultaneamente, do aditivo, mais uma vez corrobora como evidência 

experimental de que nas sínteses realizadas neste trabalho tanto os dopantes Eu e Sm 

como o aditivo Ga entraram na rede hospedeira da céria. 

 

4.9 – Densidades relativas das cerâmicas sinterizadas. 

 

4.9.1 – Densidade relativa: amostras da céria dopada com európio. 

 

       A tabela 11 apresenta, para cada amostra da céria dopada com Eu, as massas seca 

(Ms), úmida (Mu) e imersa (Mi), medidas em gramas, sua densidade final (Df) em 

(g/cm
3
) e a porcentagem (%) desta densidade final relativa à sua densidade teórica (Dt). 

As densidades finais, determinadas pelo método hidrostático, foram calculadas com a 

expressão: 

 

DH = Ms.Dàgua / (Mu – Mi) 

 

onde os valores das massas Ms , Mu , Mi , indicados na tabela, correspondem às medidas 

simultâneas das duas pastilhas “gêmeas” de cada amostra. Considerou-se, para a 

densidade da água, Dágua=1g/cm
3
 e para as densidades teóricas os valores calculados na 

seção 2.10, apresentados na Tabela 04. 

       A figura 30 mostra os valores das densidades relativas das amostras dopadas com o 

Eu, listados na tabela 11, organizados em três grandes grupos correspondentes às 

diferentes temperaturas de sinterização: 1300, 1350 e 1450
0
C. Cada um destes grandes 

grupos é composto por três conjuntos de colunas, classificados em função da fração 

molar do Eu como dopante da céria, 10, 15 e 20%. Por sua vez, cada um destes 

conjuntos é composto por quatro colunas, correspondente às frações molares do co-

dopante gálio: 0,0; 0,3; 0.6 e 0,9%; nesta ordem, da esquerda para a direita. 
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Tabela – 11 

Massas secas (MS), úmidas (MU) e imersas (MI); as densidades finais (DF) e as 

densidades relativas (DR) das amostras de céria co-dopada com Eu e Ga. 

AMOSTRA Ms (g) Mu (g) Mi (g) Df(g/cm3) Df/Dt (%) 

E10G.0-1300 1,0289 1,0542 0,881 5,941 82,6 

E10G.3-1300 1,0239 1,0426 0,8765 6,164 85,7 

E10G.6-1300 1,008 1,0095 0,8591 6,702 93,4 

E10G.9-1300 1,0242 1,025 0,8769 6,916 96,2 

E15G.0-1300 1,008 1,0305 0,863 6,018 83,6 

E15G.3-1300 0,9712 0,9885 0,83 6,127 85,5 

E15G.6-1300 0,987 0,989 0,842 6,714 93,7 

E15G.9-1300 0,9635 0,9643 0,825 6,917 96,5 

E20G.0-1300 1,026 1,0616 0,8786 5,607 78,1 

E20G.3-1300 1,0062 1,0365 0,861 5,733 80,0 

E20G.6-1300 1,0287 1,0312 0,8768 6,663 93,0 

E20G.9-1300 1,0289 1,034 0,8764 6,529 91,3 
 

E10G.0-1350 1,0294 1,0506 0,8797 6,023 83,7 

E10G.3-1350 1,0251 1,0326 0,8736 6,447 89,7 

E10G.6-1350 1,0243 1,0255 0,8716 6,656 92,8 

E10G.9-1350 1,0223 1,023 0,875 6,907 96,1 

E15G.0-1350 0,9712 0,9915 0,8305 6,032 83,8 

E15G.3-1350 0,9871 0,9923 0,8402 6,490 90,6 

E15G.6-1350 0,9856 0,9858 0,8435 6,926 96,6 

E15G.9-1350 0,9617 0,9625 0,8234 6,914 96,5 

E20G.0-1350 1,0304 1,0617 0,8811 5,705 79,5 

E20G.3-1350 1,0234 1,0386 0,874 6,217 86,7 

E20G.6-1350 1,0296 1,0333 0,8767 6,575 91,8 

E20G.9-1350 1,0291 1,0318 0,8752 6,572 91,9 
 

E10G.0-1450 1,0255 1,039 0,8765 6,311 87,7 

E10G.3-1450 1,0278 1,028 0,876 6,762 94,0 

E10G.6-1450 1,0285 1,0295 0,868 6,368 88,8 

E10G.9-1450 1,028 1,0282 0,88 6,937 96,5 

E15G.0-1450 0,9841 0,9953 0,8395 6,316 87,8 

E15G.3-1450 0,9897 0,9905 0,849 6,994 97,6 

E15G.6-1450 0,98775 0,988 0,847 7,005 97,7 

E15G.9-1450 0,9806 0,9806 0,8405 6,999 97,7 

E20G.0-1450 1,0268 1,0495 0,8775 5,970 83,1 

E20G.3-1450 1,0256 1,0259 0,873 6,708 93,5 

E20G.6-1450 1,0328 1,0335 0,8792 6,693 93,5 

E20G.9-1450 1,0294 1,0303 0,8763 6,684 93,5 
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Figura – 30 

Densidades relativas (%) das amostras da céria dopada com európio, sinterizadas a 1300, 1350 e 1450
0
C. 

Cada agrupamento de 4 colunas corresponde à fração molar do Eu como dopante da céria (E10, E15 e 

E20) e cada coluna ao teor do co-dopante Ga, representados pelo código de cores G.0, G.3, G.6 e G.9. 

 
 

       Comparando-se as alturas das colunas relativas a cada combinação de concentração 

do európio e do gálio, para cada um dos três agrupamentos correspondentes a cada uma 

das três temperaturas de sinterização, determina-se a tendência da variação da densidade 

com a variação da temperatura de sinterização, para cada uma das 12 diferentes 

composições estabelecidas (E10, E15 e E20)x(G.0, G.3, G.6 e G.9). 

 

       Com esse procedimento verifica-se que, para as amostras livres do aditivo Ga, com 

as maiores temperaturas de sinterização obtiveram-se maiores valores das densidades. 

Verifica-se que a tendência de obter maiores densidades com maiores temperaturas de 

sinterização predomina também entre as amostras com o aditivo Ga, tendo como 

exceção as cerâmicas sinterizadas com o pó E10G.6, cujas densidades mais altas 

correspondem às menores temperaturas de sinterização, e as cerâmicas sinterizadas com 

o pó E20G.6, cuja menor densidade encontrada foi a sinterizada a 1350
0
C, embora seus 

valores podem ser considerados idênticos levando em conta o erro na medida. 
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       A figura 31 mostra as mesmas densidades relativas apresentadas na tabela 11, desta 

vez em seqüências, conforme as frações molares do dopante európio (10, 15 e 20%) e as 

três diferentes temperaturas de sinterização (1300, 1350 e 1450
0
C), agrupadas de acordo 

com a fração molar do co-dopante gálio (0,0; 0,3; 0,6 e 0,9%). 

 

Figura – 31 
Densidades relativas (%) agrupadas de acordo com o teor do aditivo Ga (G.0, G.3, G.6 e G.9) para as três 

frações molares do dopante (E10, E15 e E20) na céria. Cada sequência de três pontos unidos por linhas 

representa uma das três temperaturas de sinterização: 1300, 1350 e 1450
0
C, conforme código de cores. 

 
 

       As tendências das variações das densidades das amostras sinterizadas com o mesmo 

pó cerâmico com o aumento da temperatura de sinterização podem ser reconhecidas em 

conjunto observando-se na figura 31, para cada composição, a ordem do alinhamento 

vertical dos pontos relativos a cada temperatura de sinterização. 

 

      Independente das diferentes concentrações do co-dopante gálio (0,0; 0,3; 0,6 e 

0,9%), nas três temperaturas de sinterização consideradas (1300, 1350 e 1450
0
C), a 

céria dopada com 15% de Eu apresenta os maiores valores de densidade relativa, salvo 

exceção da série com 0,3% do co-dopante Ga sinterizada a 1300
0
C, na qual a densidade 

da amostra E15G.3-1300 (85,5%) é ligeiramente menor quando comparada com a da 

amostra E10G.3-1300 (85,7%) sendo ambas as densidades maiores que os 80,0% da 

amostra E20G.3-1300. 

Dr (%) 
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      Para as amostras com maiores frações molares do co-dopante Ga (0,6 e 0,9%), as 

diferenças de suas densidades finais, correspondentes às diferentes temperaturas de 

sinterização, são bem  menores quando comparadas com as correspondentes diferenças 

das amostras com 0,3% do Ga. A pequena variação da densidade com a variação da 

temperatura de sinterização pode ser considerada um estado de estabilidade relativa, 

como a observada nas amostras da céria co-dopada com Eu e 0,9% de Ga, nas quais as 

densidades das amostras com as mesmas composições pouco variam com a temperatura 

de sinterização entre 1300 e 1450
0
C, como pode ser observado com a sobreposição dos 

agrupamentos de linhas a direita da Figura 31. 

 

       Esta relativa estabilidade, a pequena variação na densidade da cerâmica sinterizadas 

em um determinado intervalo da temperatura, pode ser um resultado de utilidade no 

projeto de células do tipo SOFC, assim como outras estabilidades, como, por exemplo, a 

pequena variação na densidade final (93,4%, 93,7% e 93,0%), correspondente às 

diferentes frações molares do dopante Eu (10, 15 e 20%), observada nas amostras co-

dopada com 0,6% de Ga e sinterizadas a 1300
0
C, como pode ser visto na linha azul, 

aproximadamente paralela ao eixo horizontal, do penúltimo agrupamento de linhas na 

Figura 31. 
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4.9.2 – Densidade relativa: Amostras da céria dopada com samário. 

 

       A tabela 12 apresenta as massas seca (Ms), úmida (Mu) e imersa (Mi) medidas em 

gramas (g), as densidades finais das amostras sinterizadas (Df) em (g/cm
3
) e as 

porcentagens (%) das densidades finais relativas à densidade teórica (Dt), desta vez das 

amostras da céria dopada com samário. Os procedimentos experimentais e os cálculos 

realizados com as amostras dopadas com Sm foram os mesmos utilizados com as 

amostras da céria dopada com Eu apresentados no início da seção anterior. 

 

Tabela – 12 

Massas secas (MS), úmidas (MU) e imersas (MI); as densidades finais (DF) e as 

densidades relativas (DR) das amostras de céria co-dopada com Sm e Ga. 

AMOSTRA Ms (g) Mu (g) Mi (g) Df(g/cm3) Df/Dt (%) 

S10G.0-1350 1,042 1,0635 0,8905 6,023 83,9 

S10G.3-1350 1,0292 1,0314 0,8762 6,631 92,4 

S10G.6-1350 1,032 1,032 0,8785 6,723 94,0 

S10G.9-1350 1,0289 1,0294 0,88 6,887 96,3 

S20G.0-1350 1,027 1,0509 0,8764 5,885 82,5 

S20G.3-1350 1,017 1,0292 0,8644 6,171 86,5 

S20G.6-1350 1,0289 1,03 0,8675 6,332 88,9 

S20G.9-1350 1,02444 1,0249 0,8666 6,472 90,8 
 

S10G.0-1450 1,0404 1,054 0,8871 6,234 86,8 

S10G.3-1450 1,0202 1,0206 0,868 6,685 93,2 

S10G.6-1450 1,0296 1,03 0,8714 6,492 90,7 

S10G.9-1450 1,0129 1,013 0,8627 6,739 94,2 

S20G.0-1450 1,0216 1,039 0,8714 6,095 85,4 

S20G.3-1450 1,0166 1,0168 0,863 6,610 92,7 

S20G.6-1450 1,022 1,022 0,855 6,120 85,9 

S20G.9-1450 1,0351 1,0355 0,8715 6,312 88,5 
 

S10G.0-1500 1,0419 1,0517 0,886 6,288 87,6 

S10G.3-1500 1,024 1,0245 0,8674 6,518 90,8 

S10G.6-1500 1,0296 1,0298 0,8598 6,056 84,6 

S10G.9-1500 1,0198 1,0201 0,8666 6,644 92,9 

S20G.0-1500 1,0228 1,0353 0,8702 6,195 86,8 

S20G.3-1500 1,0221 1,0225 0,8668 6,565 92,0 

S20G.6-1500 1,0357 1,0362 0,8584 5,825 81,8 

S20G.9-1500 1,0215 1,0222 0,8536 6,059 85,0 
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       Com procedimentos semelhantes aos utilizados com as amostras de céria dopada 

com európio, na figura 32 as densidades relativas das amostras de céria dopada com 

samário estão organizadas em um gráfico, agrupadas de acordo com a temperatura de 

sinterização (1350, 1450 e 1500
0
C), organizadas em conjuntos de acordo com a fração 

molar do dopante samário (10 e 20%), cujas colunas representam as frações molares do 

co-dopante gálio (0,0; 0,3; 0,6 e 0,9%). 

 

Figura – 32 
Densidades relativas (%) das amostras da céria dopada com samário, sinterizadas a 1350, 1450 e 1500

0
C. 

Cada agrupamento de 4 colunas corresponde à fração molar do Sm como dopante da céria (S10 e S20) e 

cada coluna ao teor do co-dopante Ga, representados pelo código de cores G.0, G.3, G.6 e G.9. 

 

 

       Através da figura 32 verifica-se que, de um modo geral, à medida que a temperatura 

de sinterização aumenta, menos regular é o efeito na densificação da cerâmica de céria 

co-dopada com Sm e Ga. A 1350
0
C, o mais regular, o aumento do teor de Ga promove 

maiores densidades nas cerâmicas, o que não é observado nas amostras sinterizadas a 

1450 e 1500
0
C, verificando-se, inclusive, na maior temperatura de sinterização, efeito 

negativo na densificação com a adição do Ga. 

 

       As amostras sinterizadas a 1350 e 1450
0
C apresentam efeito positivo na 

sinterização causado pela adição do co-dopante gálio, efeito este, mais acentuado nas 

amostras dopadas com 10% de samário quando comparadas com as amostras dopadas 

com 20%. Observa-se que somente nas amostras sinterizadas a 1350
0
C o efeito positivo 
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na densidade final da amostra é crescente com o aumento do teor do aditivo Ga na céria 

dopada tanto com 10 como com 20% de Sm. 

 

       Com as amostras sinterizadas a 1500
0
C a tendência do efeito positivo do aditivo Ga 

não é observada para todas as composições testadas. Nesta temperatura de sinterização 

o efeito negativo na densificação devido ao aditivo Ga é observado nas amostras co-

dopadas com 0,6% de Ga, tanto com 10 como com 20% de Sm, e para a amostra co-

dopada com 20% de Sm e 0,9% de Ga. 

 

       Na literatura especializada encontra-se registro sobre a irregularidade crescente na 

densificação com o aumento da temperatura de sinterização em eletrólitos à base de 

céria co-dopada com Sm e um aditivo de sinterização. H. C. Yao et al (2012) 

investigaram a adição de 1, 3, 5, 7 e 9% de CoO em eletrólitos a base de céria dopada 

com 20% de Sm sintetizados pelo método de coprecipitação via carbonatos. Analizando 

o gráfico densidade relativa (Dr%) versos teor do aditivo CoO, nas temperaturas de 

sinterização de 1200, 1300 e 1400
0
C (fig.8 [83]), verifica-se também que a variação 

mais regular da densidade relativa com o teor do aditivo CoO (aumento gradativo da Dr 

com o aumento do teor de CoO) ocorre a 1200
0
C e a tendência de maiores densidades 

relativas com as maiores temperaturas de sinterização também é observada nas amostras 

livre do CoO. Nas temperaturas de sinterização maiores os efeitos são irregulares, 

observa-se que com a céria co-dopada com Sm e Co os valores das densidades relativas 

das amostras sinterizadas a 1300 ultrapassam os das sinterizadas a 1400
0
C além de 

observa-se, nestas duas temperaturas de sinterização, um pico (crescimento, valor 

máximo, seguido de decréscimo) nos valores das densidades relativas nas amostras com 

3% do aditivo CoO e um vale (decrécimo, valor mínimo, seguido de crescimento) com 

o teor de 5% do aditivo [83]. 

 

       As amostras da céria co-dopada com Sm e 0,3% de Ga são as que apresentam maior 

estabilidade quanto a variação de suas densidades com o aumento da temperatura de 

sinterização. Verifica-se que, com exceção da amostra S20G.3-1350 com 85,7% da 

densidade teórica, todas as demais apresentam densificações entre 90,8 e 93,2% sendo 

as maiores densificações alcançadas a 1450
0
C (colunas vermelhas). 
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       A figura 33 apresenta os mesmos dados apresentados na figura 32, desta vez 

mostrando a dependência da densidade relativa (%) das amostras em função da fração 

molar: 10 e 20%, do dopante Sm, para cada sequência, de acordo com a fração molar do 

co-dopante Ga: 0,0; 0,3; 0,6 e 0,9% considerando as três diferentes temperaturas de 

sinterização: 1350, 1450 e 1500
0
C. 

 

Figura – 33 

Densidades relativas (%) agrupadas de acordo com o teor do aditivo Ga (G.0, G.3, G.6 e G.9) para as três 

frações molares do dopante (S10 e S20) na céria. Cada sequência de três pontos unidos por linhas 

representa uma das três temperaturas de sinterização: 1350, 1300 e 1500
0
C, conforme código de cores. 

 
 

       Observando-se as linhas agrupadas no início da figura 33 verifica-se que nas 

amostras da céria dopada com 10 e 20% de Sm livres do aditivo Ga suas densidades 

aumentam com o aumento da temperatura de sinterização e que, em cada uma das três 

temperaturas de sinterização processadas, as densidades das amostras dopadas com 10% 

de Sm são maiores quando comparadas com as dopadas com 20%. Este efeito também 

foi observado por M. R. Kosinski e R.T. Baker (2011) quando investigaram eletrólitos à 

base de céria dopada com 10, 20 e 30% de Sm sintetizados pelo método de 

“complexação por ácido cítrico” e calcinados a 500
0
C. Nessa pesquisa amostras 

compactadas com 200MPa e sinterizadas a 1300, 1400 e 1450
0
C apresentaram, em 

todas as temperaturas testadas, as maiores densidades relativas da cerâmicas para as 

menores frações molares do Sm na céria dopada [84]. 
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       As Maiores densidades nas amostras de céria dopada com 10% de SM, quando 

comparadas com as da céria dopada com 20% de SM, também são observadas nas 

amostras de céria co-dopada com Sm e Ga. Através da figura 33 verifica-se que, com 

exceção das amostras co-dopadas com 0,3% de Ga e sinterizadas a 1500
0
C, em todos os 

demais casos, as amostras de céria dopada com 10% de samário alcançam maiores 

densificações quando comparadas com as das amostras da céria dopada com 20% de 

samário. 

 

       Verifica-se também que a tendência do aumento da densidade com o aumento da 

temperatura de sinterização somente é observada nas amostras livres do aditivo Ga. Nas 

amostras com 0,3% de Ga as tendências das variações das densidades com as 

temperaturas de sinterizações não assumem padrão único, enquanto que as amostras 

com 0,6 e 0,9% de Ga apresentam tendências inversas, ou seja, as densidades das 

amostras diminuem com o aumento da temperatura de sinterização. 

 

           T. C. Porfirio (2011), em sua pesquisa sobre o efeito na densificação e 

propriedades elétricas de eletrólitos à base de céria dopada com 10% de Gd causados 

pela adição de pequenos teores (0,5; 1 e 1,5%) de cálcio e lítio, verificou que, 

independente do teor do aditivo Li, as densidades finais das amostras aumentam com o 

aumento da temperatura de sinterização até 1350
0
C decrescendo com temperaturas mais 

altas. Com o aditivo Ca os picos de densidades máximas ocorreram entre 1300 e 

1400
0
C, dependendo do teor do aditivo, sendo que em ambos os casos o intervalo de 

temperaturas de sinterização foi de 1100 a 1450
0
C [33]. 

 

       Hiroyuki Yoshida et al alcançaram uma densidade relativa de ~ 97% para a céria 

co-dopada com 20% de samário e 1% de Ga, sintetizada por mistura sólida e sinterizada 

a 1450
0
C por 24h, [36]. A densidade relativa mais próxima a esta, encontrada neste 

trabalho, foi ~ 96% para a céria co-dopada com 10% de samário e 0,9% de Ga, 

sinterizada a 1350
0
C por 3h. Para a amostra da céria co-dopada com 20% de samário e 

0.9% de Ga, sinterizada a 1450
0
C por 3h neste trabalho a densidade relativa alcançada 

foi de ~ 88%. 
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4.10 – Caracterização das microestruturas por MEV. 

. 

4.10.1 – Microestrutura da céria dopada com Eu, livre do Ga. 

 

       Através das micrografias das amostras de céria dopada com Eu, livres do Ga, 

independente das diferentes frações molares e das três temperaturas de sinterização 

testadas, verifica-se que todas estas amostras apresentam pequenos grãos dispersos, 

formando uma rede de poros abertos, com porosidade decrescente à medida que 

aumenta a temperatura de sinterização, enquanto que pouco aumento é observado nos 

tamanhos de grãos. 

       A figura 34 mostra as micrografias das amostras de céria dopada com 15% de Eu 

livre do Ga. Dentre as três frações molares do Eu testadas 15% é a composição que 

apresenta com o aumento da temperatura de sinterização, o maior crescimento de grãos, 

alcançando a 1450
0
C tamanho médio de grão de 0,7m+0,1. Como verificado na seção 

4.9.1 a céria dopada com 15% de Eu, livre do Ga, é a composição que apresenta a maior 

densidade final quando comparada com as amostras dopadas com 10 e 20%.  

 

Figura – 34   Micrografias das amostras de céria dopada com 15% de Eu livre do Ga. 
1300

0
C 1350

0
C 1450

0
C 

   

Dr=83,6% Dr=83,8% Dr=87,8%         TG=0,7+/-0,1m 

 

       Essas observações sugerem que no intervalo de temperatura investigado (1300, 

1350 e 1450
0
C), a céria dopada com 10, 15 e 20% de Eu, livre do Ga, encontra-se 

predominantemente na fase inicial de sinterização, fase em que ocorre a formação dos 

grãos por transporte de matéria, com indícios de início da fase intermediária, fase com 



92 
 

transporte de matéria para a eliminação de poros e o consequente crescimento dos grãos, 

conforme as fases (2) e (3) comentadas na seção 2.8 do capítulo 2, quadro melhor 

caracterizado com as amostras de céria dopada com 15% de Eu. 

 

4.10.2 – Microestrutura da céria codopada com Eu e Ga. 

 

       Nas séries de micrografias da céria codopada com Eu e Ga, verifica-se que, quando 

comparada com as amostras livres do Ga, o processo de densificação (eliminação dos 

poros) progrediu, acompanhado de moderado aumento nos tamanhos dos grãos com o 

aumento da temperatura de sinterização e com a fração molar do Eu, como pode ser 

observado comparando-se as micrografias da figura 35, correspondente às das amostras 

da céria codopada com 15% de Eu e 0,6% de Ga, com as das amostras livres do Ga, 

apresentadas na figura 34. As micrografias das demais amostras podem ser vistas nas 

figuras A1-A5 no Anexo, o capítulo final deste trabalho. 

 

Figura – 35   Micrografias das amostras de céria codopada com 15% de Eu e 0,6% Ga. 
1300

0
C 1350

0
C 1450

0
C 

   

Dr=93,7% 

TG=0,5+/-0,1m 

Dr=96,6% 

TG=0,6+/-0,1m 

Dr=97,7% 

TG=1,5+/-0,2m          (2,5max) 

 

       Nas sinterizações a 1450
0
C, no caso da céria codopada com 10% de Eu e Ga o TG 

médio está entre 1,1 e 1,3+0,1m, com TG máximos em torno de 2,5m. Nas amostras 

da céria codopada com 15% de Eu e Ga o TG médio medido foi de 1,5+0,2m com TG 

máximos entre 3,0 e 2,5m e nas amostras da céria co-dopada com 20% de Eu e Ga o 

TG médios varia entre 1,9 e 1,3+0,2m com TG máximos entre 3,4 e 2,3m, sendo que 

os maiores valores encontrados foram nas amostras com 0,3% de Ga. 
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       A densificação acompanhada por significativo crescimento dos grãos com o 

aumento da temperatura de sinterização, como a observada nas amostras da céria co-

dopada com Eu e Ga, com TG máximos entre 2,3 e 3,4m nas amostras sinterizadas a 

1450
0
C, sugere que o Ga, como aditivo de sinterização, promoveu o processo de 

sinterização da fase inical (2) com sinais da fase intermediária (3), como aqui 

interpretado com as amostras livre do Ga, para a fase intermediária (3) com sinais da 

fase final (4), fase com movimento dos contornos dos grãos no sentido de seus 

crescimentos. A plenitude da fase final (4) pode ser observada nas amostras da céria 

dopada com Eu sinterizadas a 1550
0
C/6hs, realizadas na parte I deste trabalho. As 

microestruturas apresentadas na figura 22 (B e D) mostram que as cerâmicas à base de 

céria dopada com 10% de Eu, livre e co-dopada com 0,5% de Ga, sintetizadas pelo 

método de complexação de cátions e calcinadas a 500
0
C, apresentam microestruturas 

com tamanhos de grãos médios e máximos com valores de 3,1+0,3m e 5,0m, 

característicos daqueles formados na fase final (4) do processo de sinterização. 

 

4.10.3 – Microestrutura da céria dopada com Sm, livre do Ga. 

 

       A figura 36 mostra as micrografias das amostras da céria dopada com 10% de Sm 

livres do Ga. Observa-se a semelhança entre esta série de micrografia com a da figura 

34, semelhança que se estende aos correspondentes valores de densidades relativas e TG 

médios. 

 

Figura – 36   Micrografias das amostras de céria dopada com 10% de Sm livre do Ga. 
1350

0
C 1450

0
C 1500

0
C 

   

Dr=83,9% Dr=86,8% Dr=87,6% 

TG=0,9+/-0,1m 
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       Essa semelhança, por silogismo, sugere que a céria, livre do Ga, dopada com 10% 

de Sm sinteriza, entre 1350 e 1500
0
C, na fase inicial (2) do processo de sinterização, 

alcançando o início da fase intermediária (3), com o aumento da temperatura de 

sinterização. 

       Já com as amostras da céria dopadas com 20% de Sm, livres do Ga, conforme 

mostra a figura 37, verifica-se um acentuado crescimento dos grãos quando a 

temperatura de sinterização passa de 1450 para 1500%, cujos valores médios dos TG 

passam de 0,7+0,1m  para 1,7+0,2m alcançando grãos com tamanhos de até 4,4m. 

 

Figura – 37   Micrografias das amostras de céria dopada com 20% de Sm livre do Ga. 
1350

0
C 1450

0
C 1500

0
C 

   

Dr=82,5% Dr=85,4% 

TG=0,7+/-0,1m 
Dr=86,8% 

TG=2,6+/-0,3m                    (4,4max) 

 

       Como comentado na seção 4.9.2, os valores das densidades relativas das amostras 

dopadas com 20% de Sm são ligeiramente inferiores quando comparados com os 

valores correspondentes das amostras dopadas com 10% de Sm. Essa diferença é mais 

acentuada nas amostras sinterizadas a 1500
0
C  (86,8% para a dopada com 20% contra 

87,6% da dopada com 10% de Sm). 

       O significativo e abrupto aumento nos tamanhos de grãos acompanhado de uma 

redução na densificação, observado nas amostras da céria livre do Ga e dopada com 

20% de Sm, sugere que a 1500
0
C o processo de sinterização do material alcançou 

plenamente a fase final de sinterização, fase com predominância da movimentação dos 

contornos de grãos no sentido do aumento de seus tamanhos, sem transporte de matéria, 

conforme a fase (4) comentada na seção 2.8. A ocorrência de poros inter-granulares, 

observados na figura 37 com a amostra sinterizada a 1500
0
C, corrobora com essa 

interpretação. 
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4.10.4 – Microestrutura da céria co-dopada com Sm e Ga. 

 

       Observando-se as micrografias das amostras da céria dopada com Sm, livres e 

codopadas com Ga, verifica-se que além de promover maior densificação, como 

mostram as figuras 32 e 33 da seção 4.9, o efeito da adição do Ga na céria dopada com 

Sm promove um significativo crescimento dos grãos com o aumento da temperatura de 

sinterização. Um exemplo deste efeito pode ser verificado comparando-se as 

micrografias da figura 38, correspondente às amostras da céria codopada com 10% de 

Sm e 0,3% de Ga, com as das correspondentes amostras livre do Ga ilustradas na figura 

36, exemplo de micrografias semelhantes às demais. 

 

Figura – 38   Micrografias das amostras de céria codopada com 10% de Sm e 0,3% de Ga. 
1350

0
C 1450

0
C 1500

0
C 

   

Dr=92,4% 

TG=0,6+/-0,1m 

Dr=93,2% 

TG=1,7+/-0,2m            (3,3max) 

Dr=90,8% 

TG=2,0+/-0,2m          (4,5max) 

 

       Os TG médios das amostras da céria codopada com 10% de Sm e Ga sinterizadas a 

1350
0
C, com valores  <0,7+0,1m, passam para 1,6 a 1,7+0,2m com as amostras 

sinterizadas a 1450
0
C e para 1,7 a 2,0+0,2m com a temperatura de sinterização de 

1500
0
C, com a ocorrência de TG máximos entre 3,0 e 3,3m e entre 3,3 e 4,5m, 

respectivamente, para as amostras sinterizadas a 1450 e 1500
0
C. O expressivo salto nos 

tamanhos de grãos entre as amostras sinterizadas a 1350 e 1450
0
C sugere que a partir 

dessa temperatura a adição do Ga na céria dopada com 10% de Sm promove o processo 

de sinterização para sua fase final (4), com crescimento dos grãos devido ao movimento 

de seus contornos, interpretação corroborada com a ocorrência de poros intra-
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granulares, como pode ser observado na micrografida da amostra sinterizada a 1500
0
C 

da figura 38. 

 

      O significativo crescimento dos grãos nas amostras dopadas com 20% de Sm livres 

do Ga, observado quando a temperatura de sinterização passa de 1450 para 1500
0
C, 

reproduz-se nas amostras com o aditivo Ga. Nas amostras da céria codopada com 20% 

de Sm e Ga sinterizadas a 1450
0
C os TG médios são de 1,4+0,1m com TG máximo de 

2,3m. Já para as correspondentes amostras sinterizadas a 1500
0
C o TG médio aumenta 

para 2,9+0,3m alcançando valores máximo entre 4,3 e 5,0m, enquanto que nas 

amostras sinterizadas a 1350
0
C o maior TG médio encontrado foi 0,9+0,1m. O 

pronunciado crescimento dos grãos das amostras co-dopadas com 20% de Sm e Ga é 

uma indicação de que nas sinterizações a partir de 1450
0
C o material sinteriza 

predominantemente na fase final (4) do processo de sinterização, principalmente a 

1500
0
C quando os efeitos promotores da movimentação dos contornos dos grãos 

causados pela fração molar de 20% de Sm na céria dopada e pela adição do Ga se 

sobrepõem. 

 

      O efeito negativo no valor da densidade relativa com o aumento da temperatura de 

sinterização, ou seja, a obtenção de menores densidades nas amostras sinterizadas com 

maiores temperaturas de sinterização, observado tanto nas amostras codopadas com 

10% como com 20% de Sm e Ga, como discutido na seção 4.9.2, corroboram com a 

interpretação de que nas sinterizações com temperaturas superiores a 1450
0
C a fase final 

(4) do processo de sinterização se impõe cada vez mais à fase intermediária (3), a 

medida que se aumenta a temperatura de sinterização. 

 

       Tanto a constância como o efeito negativo no valor da densidade com o aumento da 

temperatura de sinterização de eletrólitos sólidos a base de céria co-dopada com terras 

raras e Ga são relatados na literatura. 

 

       C. M. Lapa et al (2010) investigando diferentes processos de sinterização além do 

efeito do Ga como aditivo de sinterização em eletrólitos sólidos a base de céria dopada 

com 20% de Gd ou Y mostram em seus resultados um ligeiro efeito negativo na 

densificação com a céria dopada com 20% de Y nas temperaturas de sinterização de 
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1250 e 1300
0
C, cujos valores das densidades relativas encontrados foram 90,5 e 90,2% 

respectivamente [42]. 

 

       Hiroyuki Yoshida et al (1999) investigaram o efeito da adição do Ga em eletrólitos 

à base céria dopada com Sm. Nesta pesquisa a céria co-dopada com 20% de Sm e 1% de 

Ga obtidas por mistura sólida e sinterizada a 1600
0
C alcançou densidade inferior à 

amostra sinterizada a 1400
0
C. Comparando as microestruturas das amostras da céria co-

dopada com 20% de Sm e 0,2; 0,5 e 1% de Ga e sinterizadas a 1500
0
C por 24h, 

apresentadas por Hiroyuki, com as das amostras da céria co-dopada com 20% de Sm e 

0,3; 0,6 e 0,9% de Ga e sinterizadas a 1500
0
C por 3h, obtidas neste trabalho, verifica-se 

que os tamanhos dos grãos do grupo de amostras sinterizadas por Hiroyuki são 

aproximadamente 4 vezes maiores quando comparados com os das amostras 

sinterizadas neste trabalho, o que ratifica a interpretação de que a céria co-dopada com 

20% de Sm e Ga sinterizada a 1500
0
C alcançou a fase final (4) do processo de 

sinterização, com crescimento de grãos decorrente do movimento de seus contornos sem 

transporte de matéria. 

 

       O efeito negativo no valor da densidade com o aumento da temperatura de 

sinterização pode ser interpretado com o modelo que distingue, no processo de 

sinterização, 4 fases consecutivas, ativadas em determinadas temperaturas, como 

descrito na seção 2.8. Quando a amostra é mantida num patamar isotérmico com 

temperatura suficiente para manter o material na fase intermediária (3), na qual ocorre 

eliminação de poros e crescimento de grãos devido ao transporte de matéria, durante 

este patamar isotérmico a amostra densifica resultando em um material com poucos 

poros e pequenos grãos. Quando o patamar isotérmico é estabilizado em uma 

temperatura na qual o material alcança a fase final (4), com crescimento de grãos 

decorrente da movimentação de seus contornos sem transporte de matéria, a 

densificação alcançada até então se estabiliza, os poros existentes desde o início do 

patamar isotérmico são mantidos, resultando em um material com grãos grandes e a 

ocorrência de poros inter-granulares. Hiroyuki Yoshida et al (1999) evidenciou a 

ocorrência de poros remanescentes no interior de grãos considerando-a uma indicação 

de que a adição do Ga na céria dopada com 20% de Sm (sinterizadas a 1500
0
C/24h) 

incrementou o movimento dos contornos de grãos [36]. 
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4.10.5 – Análises por Espectroscopia de Energia Dispersiva (EDS). 

 

       Análises por EDS foram realizadas em grãos e em áreas compreendidas por grãos 

com o objetivo de verificar se a estequiometria de projeto se manteve durante todo o 

processo cerâmico e também em alguns grãos isolados, aqueles com formas geométricas 

e texturas diferentes das dos grãos da céria dopada, facilmente identificados nas 

micrografias, com o objetivo de, através dos dados de sua composição, auxiliar na 

identificação de fases secundárias. 

 

       A tabela 13 mostra as porcentagens atômicas do Ce, Eu e Ga, no caso das amostras 

de céria co-dopadas com Eu e Ga, e as porcentagens atômicas do Ce, Sm e Ga, nos 

casos das amostras de céria co-dopadas com Sm e Ga, identificadas por EDS, nos grãos 

regulares (céria) e nos grãos isolados (2
a
 fase). 

 

       As análises realizadas sobre os grãos regulares, considerando e precisão da técnica, 

sinalizam que as frações molares de projeto da céria dopada com Eu ou Sm e co-dopada 

com Ga estão mantidas nas cerâmicas sinterizadas. Em particular, as análises realizadas 

por EDS nas amostras dopadas com 10% de Sm, livres e co-dopada com Ga, confirmam 

a presença do dopante Sm, não reconhecida pelo programa de análise das 

caracterizações por FRX, realizadas com os pós cerâmicos (vide Tabela – 09 ). A 

presença do aditivo Ga não foi confirmada em todos os ensaios realizados por EDS e 

nos casos em que se manifesta suas frações molares são aleatórias. 

 

       Nas caracterizações por EDS realizadas nos grãos isolados com geometria 

diferenciada, de imediato identificados nas microestruturas micrografadas, apresentadas 

nas figuras 34 a 38 e nas figuras A1-A5 no Anexo, revelam que nestes grãos as frações 

molares do dopante, seja o Eu ou o Sm, e do co-dopante Ga são significativamente 

superiores quando comparadas com as composições de projeto. Essa diferença na 

composição dos distintos grãos é uma sugestão de que o material que compõe esses 

grãos isolados correspondem às fases secundárias manifestadas nos ensaios de DRX 

realizados em algumas amostras sinterizadas, como comentado na seção 4.6 sobre os 

difratogramas apresentados nas figuras 24 e 25. 
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Tabela – 13 

Resultados das análises por EDS sobre pontos ou áreas de grãos regulares 

(correspondentes à céria dopada) e sobre grãos isolados com geometria e testura 

diferenciada (associados às fases  secundárias), ambas identificadas por MEV. 

AMOSTRA 

 

Grão  regular  (Céria)  (%) Grão  isolado  (2
a
 Fase)  (%) 

Ce  Eu  /  Sm Ga Ce Eu  /  Sm Ga 

E15G.6-1350 
 

85 
 

15 
 

 
 

(1)  20 

(2)  17 

45 

50 

35 

33 

E20G.3-1300 82 18     

E20G.3-1350 
 

76 

80 

19 

20 

5 

 36 37 27 

E20G.3-1450 82 18     

E20G.6-1300 
 

82 

81 

14 

19 

4 

 

46 

 

44 

 

10 

 

E20G.6-1350 
 

81 

81 

19 

19  

27 

 

42 

 

31 

 

E20G.6-1450 82 18     
 

S10G.0-1450 80 20     

S10G.0-1500 88 12     

S10G.3-1350 

 

84 

90 

90 

09 

10 

10 

07 

 

 

42 

 

 

15 

 

 

43 

 

 

S10G.3-1450 
 

82 

78 

18 

17 5    

S10G.3-1500 
 

88 

89 

12 

11     

S10G.6-1350 92 08     

S10G.6-1450 74 17 10 51 41 08 

S10G.6-1500 91 09     

S10G.9-1450 82 15 3 38 52 11 

S20G.3-1500 82 18  54 36 10 

S20G.6-1350 82 16 2    

S20G.6-1450 92 08     

S20G.6-1500 82 18     

 

       Hiroyuki Yoshida et al , através de ensaios por DRX nas cerâmicas sinterizadas, 

identificaram os picos característicos da estrutura fluorita em cerâmicas à base de céria 

co-dopada com 20% de Sm e Ga e picos estranho, os quais foram reconhecidos como 

“granadas de gálio samário” (gallium samarium garnet), identificadas pelo “file Card N
0
 

12-0764” correspondente ao, Ga5Sm3O12, observados nas amostras com teores de Ga a 

partir de 0,5%. Os autores associam a ocorrência de grãos com diferentes geometrias 

àquelas dos grãos de céria, identificados nas microestruturas obtidas por MEV, à fase 

secundária Ga5Sm3O12, caracterizada por DRX [36]. 
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4.11 – Caracterização por  espectroscopia de impedância. 

 

       As amostras selecionadas para a caracterização elétrica estão listadas na tabela 14. 

Para minimizar o efeito da porosidade no espectro de impedância procurou-se 

selecionar amostras com valores de densidades relativas (DR) próximos e maiores que 

90%. O mesmo critério foi aplicado para os tamanhos dos grãos cujos valores são até 

0,7 m, com exceção da amostra E15G.9-1450 com TGM=1,5+0,2m. 

 

Tabela – 14 

Amostras selecionadas para a caracterização por espectroscopia de impedância, suas densidades 

relativas, seus tamanhos de grãos médios e, para cada grupo de 3 amostras, a variável considera. 

DR (%) TG médio (m)  AMOSTRA VARIÁVEL GRUPO 

90,6 < 0,5 E15G.3-1350 G.3  . 

E15  G.6 – 1350 

G.9  . 

 

1 96,6 0,6+0,1 E15G.6-1350 

96,5 < 0,5 E15G.9-1350 

 

93,4 < 0,5 E10G.6-1300 E10                     . 

E15    G.6 – 1300 

E20                     . 

 

2 93,7 0,5+0,1 E15G.6-1300 

93,0 < 0,5 E20G.6-1300 

 

96,5 < 0,5 E15G.9-1300 .                   1300 

E15   G.9  – 1350 

.                    1450 

 

3 96,5 < 0,5 E15G.9-1350 

97,7 1,5+0,2 E15G.9-1450 

 

92,4 0,6+0,1 S10G.3-1350 G.3   . 

S10  G.6 – 1350 

G.9  . 

 

4 94,0 0,7+0,1 S10G.6-1350 

96,3 < 0,5 S10G.9-1350 

 

       A figura 39 mostra os espectros de impedância, obtidos a 350
0
C em ar, das 

amostras da céria co-dopada com 15% de Eu (E15) e 0,3; 0,6 e 0,9% de Ga (G.3, G.6, 

G.9), sinterizadas a 1350
0
C. Nesses exemplos, representativos das demais amostras 

analisadas, observa-se que as curvas apresentam dois arcos distintos e não alcançam a 

origem dos eixos (Z”, Z’). Não se fazem presentes os arcos de altas frequências, 

relativos às impedâncias dos grãos, as quais, nesses casos, podem ser consideradas 

resistores, cujos valores de suas resistividades correspondem aos deslocamentos das 

curvas relativos à origem, medidos sobre o eixo das impedâncias reais (Z’). Os valores 

das resistências correspondentes aos grãos são muito pequenos quando comparados com 
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os valores das impedâncias correspondentes aos contornos dos grãos, representadas 

pelos arcos de alta frequência de cada uma das três curvas mostradas na figura 39. Os 

arcos nas regiões de baixas frequências estão relacionados aos processos de eletrodo.  

 

Figura – 39 
Espectros de impedância de amostras E15 contendo 0,3; 0, 6 ou 0,9% em mol de gália, sinterizadas a 

1350 °C. As medidas foram feitas a 350 °C em ar. 

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000

0

4000

8000

12000

16000
350 °C

- 
Z

" 
(o

h
m

.c
m

)

Z' (ohm.cm)

 E15-G3

 E15-G6

 E15-G9

 

 

       O aspecto comum para os espectros de impedância de eletrólitos cerâmicos à base 

de céria dopada, obtidos a temperaturas entre 200 e 400
0
C e em atmosfera oxidante, é o 

de apresentar três arcos bem definidos, estando eles associados às resistências dos grãos, 

seus contornos e aos processos de eletrodo. Com o aumento da temperatura de medida, 

o arco de alta frequência desaparece, deixando a curva deslocada da origem, quando os 

grãos passam a ser somente resistivos. Nas temperaturas mais elevadas (entre 600 e 

800
0
C), os contornos de grãos também passam a ser somente resistivos, o arco de 

frequências intermediárias desaparece restando apenas o arco correspondente aos 

eletrodos (Faruk et al -2013) [87].  

 

       C.M. Lapa et al (2010) verificaram, por espectroscopia de impedância realizada a 

350
0
C em ar, que a adição de 0,5% de Ga em eletrólitos a base de céria dopada com 

20% de Y promove uma ligeira redução no tamanho do arco de alta frequência, 

associada a uma redução na resistividade no grão, e um significativo aumento no arco 

de frequência intermediária, representando um aumento na resistividade do contorno de 

grão. Os autores sugerem que o aumento na resistividade do contorno de grão pode estar 

relacionado à promoção de um efeito “bloqueador” nesta região rica em Ga [42]. 
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       As análises por DRX, EDS e MEV realizadas neste trabalho mostram que a adição 

do Ga, tanto na céria dopada com Eu como com Sm, promove a formação de fases 

secundárias. Os elevados valores das resistências dos contornos dos grãos quando 

comparados com as resistências dos grãos, como observado neste trabalho (uma a duas 

ordens de grandezas de diferença), podem ser atribuídos à segregação de sistemas Ga-

Eu ou Ga-Sm, como observado por Yoshida et al (1999) [36], para os contornos dos 

grãos. Esse efeito promove uma “constrição das linhas de corrente” de íons oxigênio na 

região do contorno de grão, já que a fase isolante segregada reduz a área de contato 

grão–grão, conforme o efeito extrínseco, decorrente de outras fases nos contornos de 

grãos, como descrito por X. Guo e R. Wizer (2006) [14]. 

 

       A figura 40 mostra o espectro de impedância obtido a 750
0
C em ar para a amostra 

de céria co-dopada com 15% de Eu e 0,6% de Ga sinterizada a 1350
0
C, um típico 

exemplo de gráfico de Nyquist obtido nas mais altas temperaturas de operação do 

eletrólito. 

 

 

Figura – 40 
Espectro de impedância obtido a 750

0
C (em ar) para a amostra da céria co-dopada com 15% de Eu e 0,6% 

de Ga, sinterizada a 1350 °C. 
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       O único arco de impedância observado a 750 °C é referente aos processos de 

eletrodo ocorrendo nos filmes de platina. A essa temperatura de medida é possível obter 

informações apenas sobre a resistência total dos eletrólitos cerâmicos, sendo esses 

valores determinados a partir do intercepto com o eixo real na região de altas 

frequências. 
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     A inversão de polaridade (pontos com Z’’ negativos) observada na região de altas 

frequências corresponde a um efeito indutivo, defasado de  em relação à capacitância 

dos eletrodos [77], que pode ocorrer nas mais altas temperaturas de medida. Arco único 

e fase indutiva, com valores de Z’’ negativos, nas mais altas temperaturas de operação 

de eletrólitos cerâmicos à base de céria também foram observados por M. R. Kosinski e 

R. T. Baker (2011) nos espectros de impedância realizados a 500
0
C em eletrólitos 

cerâmicos à base de céria dopada com diferentes teores de Sm (10, 20 e 30%) [88]. 

Dong Ding et al (2010) em uma pesquisa sobre eletrólitos à base de céria dopada com 

20% de Sm, sintetizado pelo método de coprecipitação por carbonatos, também mostra 

espectros de impedância, obtidos a 250
0
C, com três distintos arcos; a 450

0
C observaram 

apenas dois arcos consecutivos e deslocados da origem, semelhante aos arcos da figura 

39, e, a 650
0
C, observaram somente um arco deslocado da origem, semelhante ao da 

figura 40, correspondente aos eletrodos [89]. 

 

       Nessas condições, a resistência total do eletrólito (Rt=Rg+Rgb) pode ser obtida 

com o intercepto da curva com o eixo real (Z’). Com procedimento análogo ao 

apresentado por Kosinski e Baker e Dong Ding et al determina-se, por observação direta 

da figura 40, a resistividade total da amostra E15G.6-1350 a 750
0
C como sendo 

aproximadamente 30 ohm.cm, a medida entre a origem do gráfico (Z’’, Z’) e o ponto de 

interceptação da curva com o eixo real. 

 

       A figura 41 mostra os gráficos de Arrhenius para as condutividades totais 

determinados para as três amostras de cada um dos 4 grupos definidos na tabela 14. As 

energias de ativação (Ea) para a condutividade total das cerâmicas (T) apresentadas na 

tabela 15 são determinadas através dos coeficientes angulares das retas obtidas através 

dos gráficos de Arrhenius da figura 41, conforme descrito na seção 2.9. 

 

     As inflexões observadas nas mais altas temperaturas é uma indicação de que para 

frações molares entre 10 e 20% do Eu
3+

 como dopante da céria é significativa a 

ocorrência do defeito associativo, comentado na introdução deste trabalho. Segundo X. 

Guo e R. Waser a blindagem de algumas vacâncias de oxigênio decorrente da formação 

do defeito associativo 1) limita o aumento da condutividade iônica do eletrólito sólido 

com o incremento da concentração molar do dopante na céria e 2) que é necessário, nas 
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menores temperaturas de operação do eletrólito, uma energia de ativação (Ea) 

suplementar para dissociar o defeito associativo [14]. As inflexões observadas nos 

gráficos de Arrhenius nas mais altas temperaturas é uma indicação de que a Ea varia na 

passagem para maiores temperaturas e na figura 41 (D) verifica-se que nas menores 

temperaturas de operação a amostra com 15% de Eu apresenta maiores condutividades 

totais (T) quando comparadas com as das amostras com 10 e 20%, uma indicação de 

ser 15% a maior concentração do Eu antes de se destacar o defeito associativo. 

 

Figura - 41    Gráficos de Arrhenius da condutividade total:  

C) Grupo 1 

Céria co-dopada com 15% de Eu (E15) e 0,3; 

0,6 ou 0,9% de Ga, sinterizada a 1350 °C. 

D) Grupo 2 

Céria co-dopada com 10, 15 ou 20% de Eu e 

com 0,6% de Ga, sinterizada a 1300 °C. 
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E) Grupo 3 
Céria co-dopada com 15% de Eu (E15) e 0,9% 

de Ga, sinterizada a 1300, 1350 e 1450 °C. 

F) Grupo 4 
Céria co-dopada com 10% de Sm (S10) e 0,3; 

0,6 ou 0,9% de Ga, sinterizada a 1350 °C. 
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      As energias de ativação para as condutividades iônicas dos grãos (G) e dos 

contornos de grãos (CG) são determinadas através dos coeficientes angulares das retas 

estabelecidas nos gráficos de Arrhenius, a partir dos dados de espectroscopia de 

impedância, obtidos entre 250
0
C e 500 ou 550

0
C (em um caso 450

0
C), intervalo de 

temperatura em que as resistências relativas aos grãos e contornos de grãos podem ser 

distinguidas. Como exemplo a figura 42 ilustra o gráfico de Arrhenius para as 



105 
 

condutividades dos grãos e dos contornos dos grãos da amostra E15G.3-1350, 

determinadas a partir dos dados obtidos por espectroscopia de impedância no intervalo 

entre 250 e 500
0
C. 

 

 

Figura – 42 
Gráficos de Arrhenius das condutividades de grão e contorno de grão da amostra de 

céria co-dopada com 15% de Eu (E15) e 0,3% de Ga, sinterizada a 1350 °C. 

 

 

 

       Na figura 42 observa-se que a reta correspondente aos contornos de grãos é mais 

inclinada quando comparada com a reta correspondente aos grãos. Essa maior 

inclinação refletirá em um maior valor da correspondente energia de ativação, 

diretamente proporcional ao coeficiente angular da reta. Por sua vez o afastamento entre 

as duas retas está relacionado à acentuada diferença entre suas condutividades iônicas 

(G>>CG). Observando-se os gráficos de Arrhenius da figura 41, verifica-se que para 

cada grupo de três amostras e, de um modo geral para todas as 12 amostras, as retas são 

aproximadamente paralelas, significando que suas energias de ativação para a 

condutividade total assumem valores próximos. 

 

       A tabela 15 apresenta para cada amostra os valores de suas condutividades relativas 

ao grão (G) e contorno de grão (CG), medidas a 350
0
C, suas condutividades totais 
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(T), medidas a 600 e 700
0
C, juntamente com suas correspondentes energias de 

ativação. 

 

Tabela – 15 

Condutividades dos grãos e contornos de grãos obtidas a 350
0
C, condutividades totais obtidas a 600 e 

700
0
C e as energias de ativação (Ea) relativas ao grão, contorno de grão e (CG) e total. 

 

AMOSTRA 
σ a 350

0
C (mS.cm

-1
) σT a 600

0
C 

(mS.cm
-1

) 

σT a 700
0
C 

(mS.cm
-1

) 

Energia de ativação (eV) 

Grão CG Grão CG Total 
E15G.3-1350 0,75 0,027 3,4 12,1 0,75 0,95 0,98 
E15G.6-1350 0,74 0,050 9,2 25,5 0,65 0,95 0,97 
E15G.9-1350 0,27 0,021 7,8 32,7 0,74 0,94 0,94 

 

E10G.6-1300 0,99 0.029 4,5 14,0 0,61 0,97 0,97 
E15G.6-1300 0,52 0,024 6,7 19,5 0,72 0,98 1,02 
E20G.6-1300 0,49 0,019 7,6 21,8 0,78 1,02 1,04 

 

E15G.9-1300 0,31 0,045 10,2 20,5 0,72 0,93 0,95 
E15G.9-1350 0,27 0,021 7,8 32,7 0,74 0,94 0,94 
E15G.9-1450 0.51 0,077 11,9 22,3 0,69 0,94 0,95 

 

S10G.3-1350 0,45 0,019 7,3 18,3 0,66 1,03 1,02 
S10G.6-1350 1,03 0,042 4,5 14,2 0,60 1,00 0,96 
S10G.9-1350 0,21 0,005 4,5 15,3 0,62 0,95 0,95 

 

 

       Os dados numéricos da tabela 15 quantificam as observações qualitativas realizadas 

com base nos gráficos de Arrhenius das figuras 41 e 42, referentes às relações entre os 

valores das energias de ativação das condutividades dos grãos, dos contornos de grãos e 

totais. A média aritmética dos valores das energias de ativação das condutividades dos 

contornos de grãos é a mesma da dos valores das energias de ativação das 

condutividades totais (~97eV), enquanto que a média dos valores das energias de 

ativação das condutividades dos grãos é aproximadamente 70% deste valor (~69eV). 

Por outro lado, com medidas realizadas a 350
0
C, as condutividades dos contornos de 

grãos (CG) representam em média aproximadamente 7% das condutividades dos grãos 

(G) e aproximadamente o mesmo valor da média das condutividades totais medidas a 

350
0
C, não mostrados na tabela. 

 

       Comparando os valores das condutividades iônicas das amostras do grupo 1, 

verifica-se que os valores das condutividades da céria dopada com 15% de Eu e 

sinterizadas a 1350
0
C, medidas a 700

0
C, aumentam com o aumento do teor do aditivo 
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Ga de 0,3 para 0,6 e 0,9%. Comparando estes resultados com os da literatura, o valor da 

condutividade da amostra de céria co-dopada com 15% de Eu e 0,9% de Ga sinterizada 

a 1350
0
C, medida a 700 °C (~33mS.cm

-1
), é similar ao melhor valor encontrado por 

Oksuzomer (2013) com sua amostra de céria dopada com 20% de Gd sinterizada a 

1400
0
C, medida a 800°C (~33 mS.cm

-1
) [87]. Neste grupo a maior condutividade, 

medida a 600
0
C, é 9,2 mS.cm

-1
 com a amostra E15G.6-1350. 

 

       Comparando os dados da tabela 15 relativos às amostras do grupo 2, verifica-se que 

tanto a 600 como a 700
0
C a condutividade total aumenta com o aumento da fração 

molar do dopante Eu de 10 para 15 e 20%, nas amostras da céria co-dopada com 0,6% 

de Ga e sinterizadas a 1300
0
C. Nas medidas realizadas a 350

0
C as condutividades dos 

grãos e dos contornos de grão apresentaram relação inversa com a fração molar do 

dopante Eu. Essa inversão de comportamento, decorrente do aumento da temperatura de 

medida da condutividade iônica da cerâmica, pode ser explicada pelos crescentes graus 

de desordenamento na sub-rede aniônica alcançados com o aumento da temperatura e 

pelas diferentes densidades de vacâncias de oxigênio promovidas pelas diferentes 

frações molares do dopante Eu
3+

 na rede hospedeira da céria (Ce
4+

) [85]. Neste grupo 2 

a maior condutividade medida a 700
0
C foi ~22 mS.cm

-1
 com a amostra E20G.6-1300 

sendo que a 750
0
C esta amostra alcançou o valor de 31 mS.cm

-1
. 

 

       No grupo 3, quando a variável considerada é a temperatura de sinterização da céria 

dopada com 15% de Eu e 0,9% de Ga, a amostra sinterizada a 1300
0
C apresenta 

condutividade a 600
0
C maior que 10 mS-cm

-1
, um resultado aceitável quando 

comparado com os publicados na literatura [87–89] considerando-se sua elevada 

densidade relativa (96,5%), pequenos tamanhos de grãos (<0,5 m) e a baixa 

temperatura de sinterização. 

 

       Para avaliar o efeito da adição do Ga na condutividade da céria dopada com Eu no 

quadro – A confrontam-se as condutividades apresentadas na tabela 15 deste trabalho 

com as alcançadas de P. Shuk et al (2000) com a céria dopada com 10, 15 e 20% de Eu, 

sintetizadas pelo método hidrotermal, sinterizadas entre 1300 e 1400
0
C, com densidades 

relativas (DR) entre 95 e 97%.  [44]. 
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QUADRO – A 

Céria dopada com: Livre  do  Gálio Co-dopada com 0,6% de Ga 

T (mS.cm
-1

) Ea (eV) T (mS.cm
-1

) Ea (eV) 

10% de Eu 18 0,78 14 0,97 

15% de Eu 26 0,66 20 1,02 

20% de Eu 25 0,77 22 1,04 

Temp. da medida. 700
0
C 700

0
C 

Método de síntese Síntese Hidrotermal Complexação de cátions 

TSinterização 1300 a 1400
0
C 1300

0
C 

DR 95 a 97% 93 a 94% 

Fonte P. Shuh et al (2000) [44] Tabela 15 deste trabalho 

 

       Comparando-se os resultados de P. Shuh et al com os deste trabalho verifica-se que 

a adição do Ga promoveu uma pequena redução na condutividade total acompanhada de 

um acréscimo na sua energia de ativação 

 

       O quadro – B apresenta as médias aritméticas das energias de ativação dos grãos e 

dos contornos de grãos das amostras do grupo 4 da tabela 15 e das amostras de céria 

dopada com 10% de Sm, sinterizadas a 1300 e 1400
0
C, produzidas por M. R. Kosinski e 

R. T. Baker (2011) [88]. Os dados apresentados no quadro B sugerem que a adição de 

pequenos teores de Ga (0,3; 0,6 e 0,9%) na céria dopada com 10% de Sm promove uma 

redução na energia de ativação da condutividade iônica do grão e um acréscimo na do 

contorno de grão. 

 

QUADRO – B 

 

Fonte 
 

Amostras 
 

TSinterização 
Ea média (eV) 

Grão C.G. 

Este trabalho 
(Grupo 4, tabela 15) 

Ce0,9Sm(0,1-x)GaxOd 
x= 0,003; 0,006 e 0,009 

 

1350
0
C 

 

0,63 
 

0,99 

Kosinski & Baker [88] Ce0,9Sm0,1Od 1300/1400
0
C 0,73 0,92 

 

       As comparações feitas com os dados dos quadros A e B concordam com as 

observações e justificações de C.M. Lapa et al (2010), anteriormente comentadas, sobre 

o efeito positivo causado pela adição do Ga na condutividade do grão acompanhado do 

efeito negativo na condutividade do contorno de grão [42]. 
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4.12 – Comentários sobre os resultados discutidos. 

 

       A utilização de aditivos de sinterização visa baixar a temperatura de sinterização do 

eletrólito denso, dentre outras aplicações, para viabilizar sua sinterização simultânea 

com o anodo poroso. O domínio da sinterização simultânea do eletrólito denso com o 

anodo poroso é uma das metas da pesquisa em materiais para SOFC, por exemplo, 

Changsheng Ding et al (2011) conseguiram sinterizar a 1300
0
C simultaneamente o 

eletrólito de céria dopada com 10% de gadolínio com o anodo a base de substrato 

poroso de NiO-CGO, obtidos pelo métodos “dry co-pressing” e “spray dry co-pressing” 

[82]. A presente pesquisa indica que sinterização simultânea a 1300
0
C, semelhante 

àquela de Changsheng Ding, pode ser alcançada com eletrólito à base de céria co-

dopada com Eu ou Sm e o aditivo de sinterização Ga, obtido por síntese via orgânica, 

desde que se utilize uma composição adequada destes cátions como, por exemplo, as 

amostras da céria co-dopada com 10, 15 e 20% de Eu e 0,6% de Ga, sinterizadas a 

1300
0
C, cujas densidades relativas finais são 93,4%, 93,7% e 93,0% e condutividades a 

700
0
C 14,0; 19,5 e 21,8 mS.cm

-1
, respectivamente, com a vantagem da estabilidade da 

densidade final com a fração molar do dopante Eu. Caso seja de interesse a estabilidade 

na densidade final com a temperatura de sinterização, pode-se utilizar o pó cerâmico da 

céria co-dopada com 15% de Eu e 0,9% de Ga cujas densidades finais são 96,5%, 

96,5% e 97,7% e condutividades a 700
0
C 20,5; 32,7 e 22,3 mS.cm

-1
, respectivamentes 

para as temperaturas sinterização de 1300, 1350 e 1450 
0
C. 

 

       A investigação da utilização de aditivos de sinterização, conjunta com a 

concentração do dopante em eletrólito sólido à base de céria, amplia o controle da 

microestrutura do produto cerâmico final e consequentemente de suas propriedades 

dependentes dos tamanhos de grãos, além de possibilitar adequar a temperatura de 

sinterização às condições necessárias para viabilizar a sinterização simultânea de 

camadas de eletrólitos e anodos para SOFCs. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Os métodos Pechini e Complexação de Cátions mostraram-se equivalentes quanto à 

síntese de material particulado de céria co-dopada com os cátions terras raras Eu ou Sm 

e com pequenos teores de óxido de gálio. A principal diferença observada entre os 

produtos desses dois métodos de síntese foi na morfologia dos aglomerados de 

partículas caracterizada por MEV, diferença que se desfaz com as altas pressões de 

compactação aplicadas sobre estes materiais particulados, diante das fracas forças de 

coesão que os aglomeram. Quanto às caracterizações microestruturais os pós cerâmicos 

sintetizados por esses dois métodos não apresentam diferenças significativas. 

 

       Os efeitos positivos da gália como aditivo de sinterização em eletrólitos cerâmicos 

à base de céria dopada com európio (investigado pela primeira vez neste trabalho) 

mostraram-se semelhantes aos efeitos observados para eletrólitos cerâmicos à base de 

céria co-dopada com os terras raras Gd ou Sm e Ga, relatados na literatura 

especializada. 

 

       Considerando os limites dos parâmetros adotados nesta pesquisa (céria co-dopada 

com 10, 15 e 20% de európio, livre e com 0,3; 0,6 e 0,9% de Ga, sinterizada a 1300, 

1350 e 1450
0
C) e os efeitos causados por suas variações na cerâmica final conclui-se 

que: 

 

 Nas amostras livre do Ga a céria dopada com 15% molar de Eu é a composição 

na qual ocorre um pico de máximo na densificação da cerâmica sinterizada, 

efeito manifestado na microestrutura da cerâmica com os maiores crescimentos 

de grãos observados.  

 

 O gálio, com teores até 0,6%, atua como um promissor aditivo de sinterização na 

céria dopada com Eu. Para teores superiores, nas condições desta pesquisa, o 

efeito da adição do Ga na densificação estabiliza, não promove mais 

significativos aumentos na densidade da cerâmica. 
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 O efeito do teor do Ga na microestrutura de eletrólitos à base de céria está 

relacionado à quantidade do dopante Eu e com a temperatura de sinterização. As 

relações entre os tamanhos dos grãos com as variações dos teores dos co-

dopantes Eu e Ga na céria e com os aumentos da temperatura de sinterização 

observadas neste trabalho podem ser explicadas com o modelo que classifica o 

processo de sinterização em 4 fases, distinguindo os processos com transporte de 

matéria daqueles os quais promovem crescimento de grãos apenas considerando 

o movimento de seus contornos. 

 

 A  adição do Ga em eletólitos a base de céria dopada com Eu tem efeito positivo 

na condutividade dos grãos e negativo na dos contornos de grãos, resultando 

numa redução na condutividade total, manifestadas nos valores das 

condutividades e das energias de ativação medidas neste trabalho quando 

comparados com os correspondentes valores de eletrólitos à base de céria 

dopada com Eu, livre do Ga, observados em outras pesquisas. 

 

 Os valores das condutividades totais a 600 e 700
0
C alcançados nesta pesquisa, 

em torno de 10 e 30 mS.cm
-1

 respectivamente, não distoam do valores médios 

encontrados na literatura, o efeito negativo da adição do Ga na condutividade 

não compromete sua promissora aplicação como aditivo de sinterização. 

 

       O estudo combinado dos efeitos causados pelas variações das composições do 

dopante e do aditivo de sinterização possibilita determinar as frações molares desses 

cátions para a produção de eletrólitos sólidos à base de céria com densidade e 

temperatura de sinterização desejadas e com maior controle da microestrutura da 

cerâmica. 
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6. ANEXOS 

 

 

7.1 – Micrografias obtidas por MEV das amostras sinterizadas. 

 

 Amostras da céria dopada com Eu. 

As figuras A1, A2 e A3 mostram as micrografias obtidas por MEV, das amostras da 

céria dopada com 10, 15 e 20% de Eu, nesta ordem. Em cada uma destas três figuras as 

micrografias estão ordenadas em três colunas, de acordo com as diferentes temperaturas 

de sinterização: 1300, 1350 e 1450
0
C. 

 

 Amostras da céria dopada com Sm. 

       As figuras A4 e A5 mostram as micrografias obtidas por MEV, das amostras da 

céria dopada com 10 e 20% de Sm, nesta ordem. Em cada uma dessas duas figuras as 

micrografias estão ordenadas em três colunas, de acordo com as diferentes temperaturas 

de sinterização: 1350, 1450 e 1500
0
C. 

 

       Em todas estas as 5 figuras, cada linha do quadro corresponde a uma das 4 frações 

molares do co-dopante Ga como segue: 

 

A) das amostras sem a adição do co-dopante Ga; 

B) das amostras aditivas com 0,3% de Ga; 

C)  das amostras aditivadas com 0,6% de Ga  e 

D) das amostras aditivadas com 0,9% de Ga. 

 

       Abaixo de cada micrografia está anotado a porcentagem da densidade da amostra 

relativa à sua densidade teórica (Dr) e os tamanhos de grãos (TG) médios e máximos 

(Max). 

 

       Todas estas 60 micrografias foram obtidas por MEV com ampliação de 5K. 
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Figura – A1   Micrografias obtidas por MEV das amostras cerâmicas dopada com 10% de Eu 
 13000C 13500C 14500C 
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Figura – A2   Micrografias obtidas por MEV das amostras cerâmicas dopada com 15% de Eu 
 13000C 13500C 14500C 
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Figura – A3   Micrografias obtidas por MEV das amostras cerâmicas dopada com 20% de Eu 
 13000C 13500C 14500C 
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Figura – A4   Micrografias obtidas por MEV das amostras cerâmicas dopada com 10% de Sm 
 13500C 14500C 15000C 
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Figura – A5   Micrografias obtidas por MEV das amostras cerâmicas dopada com 20% de Sm 
S20 13500C 14500C 15000C 
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