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RESUMO - No presente trabalho, perovskitas binárias do tipo (BaCexO3) foram dopadas com 

praseodímio (Pr) para obtenção de materiais ternários do tipo BaCexPr1-xO3. Esse material foi 

sintetizado pelo método de complexação combinando EDTA/Citrato, com a razão 

estequiométrica do elemento praseodímio variando de x=0,1 a x=0,9, com objetivo de 

determinar a influência deste terra rara na morfologia e microestrutura do pó final. Em 

principio o material foi sintetizado com base em rota proposta na literatura (Santos, 2010), 

sendo em seguida caracterizado via MEV e DRX, além de serem refinados pelo método 

Rietveld. No material que obteve menor parâmetro residual, S, e menor tamanho médio de 

cristal foi feita a variação do pH da solução de síntese a fim de identificar a influência deste 

parâmetro na morfologia e microscopia do pó final. Os resultados mostram que a adição do 

elemento praseodímio não influenciou diretamente os parâmetros cristalográficos e de rede, 

mantendo, inclusive, a mesma estrutura ortorrômbica do material binário do tipo BaCexO3, de 

acordo com Yamanaka et al (2003). O material do tipo BaCe0,2Pr0,8O3 obteve menor 

parâmetro residual (S=1,4) e menor tamanho médio de cristalito (26,4 nm), sendo usado como 

referência na variação do pH da solução de síntese para 9, 7, 5 e 3, respectivamente. A 

variação desse parâmetro mostrou que quando foi diminuído o pH da solução de síntese para 

valores abaixo de 11, houve um aumento no tamanho médio dos cristais, para o pH 9,  em 

torno de 58,3 %, para o pH7 (30,3%), para o pH2 (2,3%) e para o pH3 (42%), indicando que o 

pH 11 utilizado inicialmente e citado por Santos (2010) foi o mais coerente. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Perovskita; Método de complexação; Bário; Cério; Praseodímio, 
pH. 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

ABSTRACT 

 
In this study, binary perovskite (BaCexO3) were doped with praseodymium (Pr) to obtainment 

of the ternary material BaCexPr1-xO3. This material was synthesized by the complexation 

method combining EDTA/Citrate with the stoichiometric ratio of the element Praseodymium 

ranging from x = 0.1 to x = 0.9 in order to determine the influence of this rare earth element 

on the morphology and microstructure of the final powder. At first the material was 

synthesized based on the route proposed by literature (Santos, 2010), and then characterized 

by SEM and XRD, besides being refined by the Rietveld method. In the material that had 

lowest residual parameter, S, and lowest average size of crystal, pH variation of synthesis 

solution was made in order to identify the influence of this parameter on the morphology and 

microscopy of the final powder. The results show that addition of praseodymium did not 

directly influence the crystallographic and lattice parameters, keeping even the same 

orthorhombic structure of the binary material BaCexO3, according to Yamanaka et al (2003).  

Material type BaCe0,2Pr0,8O3 had lowest residual parameter (S=1.4) and lowest average size of 

crystallite (26.4 nm), being used as reference in the pH variation of synthesis solution for 9, 

7, 5 and 3, respectively. Variation of this parameter showed that when the synthesis solution 

pH was decreased to below 11, there was an increase in the average size of crystals, for pH 9, 

about 58.3%, for pH 7 (30.3 %), for pH 2 (2.3%) and for pH 3 (42%), indicating that the 

value initially used and quoted by Santos (2010) was the most coherent. 

 

KEY-WORDS:  Perovskite; complexation method, barium, cerium, praseodymium, pH. 
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1. Introdução 
 

O estudo de materiais cerâmicos tem papel fundamental nos recentes 

desenvolvimentos industriais, sendo aplicados desde a indústria de eletro-eletrônicos até a de 

implantes médicos e odontológicos (Antonelli, 2010). Nas ultimas décadas a busca por 

materiais com alta dureza, boa estabilidade química, baixa densidade e boa resistência a altas 

temperaturas tem impulsionado o avanço nos estudos dos materiais cerâmicos especiais 

(Silva, 2006) 

 

Na década de 80, um novo tipo de membrana inorgânica, com estrutura perovskita, 

recebeu grande atenção por possuir maior sensibilidade ao transporte de oxigênio e maior 

fluxo de permeação. Desde então, extensivos esforços são direcionados ao uso de membranas 

condutoras iônicas e elétricas (MIEC) para melhorar o desempenho de processos de 

conversão de metano, combinando separação de ar e oxidação parcial catalítica (CPO) em alta 

temperatura numa única etapa. Estas membranas são materiais promissores para uso em 

muitos processos industriais que requerem um fornecimento contínuo de oxigênio puro 

(Teraoka et al., 1985). 

 

Os materiais cerâmicos como os óxidos são geralmente preparados a partir da 

purificação de minerais ou por métodos convencionais de preparação a partir de misturas de 

constituintes óxidos, hidróxidos e/ou carbonatos. Estes materiais freqüentemente possuem 

grande tamanho de partículas, requerendo, para gerar um material homogêneo e constituído 

por uma única fase, procedimentos de preparação que fazem uso de repetidas misturas, 

aquecimentos prolongados e elevadas temperaturas. (Twu, 1993) 

 

Como observado na literatura, diversos são os métodos de síntese que podem ser 

utilizados para obtenção dos materiais cerâmicos nanoestruturados (Courty e Marcilly, 1983; 

Segal, 1997; Pechini, 1967). Entre eles destaca-se o método de complexação combinando 

EDTA-Citrato (Mcintosh et al, 2006), que foi bastante abordado por Santos (2010) e que tem 

como base as reações de complexação, onde a maioria dos íons metálicos reage com doadores 

de pares de elétrons para formar compostos de coordenação ou complexos. As espécies 

doadoras, ou ligantes, devem ter pelo menos um par de elétrons desemparelhados disponíveis 

para a formação da ligação. A água, amônia e os íons haletos são ligantes inorgânicos comuns 

(Lima, 2008).  
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A difratometria de raios X corresponde a uma das principais técnicas de caracterização 

microestrutural desses materiais cerâmicos com estrutura cristalina, encontrando aplicações 

em diversos campos do conhecimento, mais particularmente na engenharia e ciências de 

materiais, engenharia metalúrgica, química e de minas, além de geociências, dentre outros 

(Bish e Reynolds, 1989).  Conjuntamente a esse método de caracterização, tem-se o 

refinamento de Rietveld, que tem como característica fundamental o ajuste de um 

difratograma a um padrão difratométrico permitindo assim extrair informações da estrutura 

cristalina e informações analíticas dos materiais (Young, 1993). 

 

Assim, o presente trabalho tem como objetivo principal a caracterização morfológica e 

microestrutural de um pó cerâmico do tipo BaCexPr1-xO3, e com elementos a base de nitrato de 

bário, nitrato de cério e nitrato de praseodímio, da fabricante Sigma/Aldrick. Tais elementos 

oferecem, respectivamente, resistência física, estabilidade química e alta condutividade iônica 

ao material, propriedades relevantes no estudo de futuras aplicações como membranas 

permeáveis ao oxigênio. Essas perovskitas foram sintetizadas pelo método de complexação 

combinando EDTA/Citrato, através de rota proposta na literatura (Santos, 2010), e 

caracterizada por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Difração de Raios X (DRX), 

com refinamento pelo método de Rietveld. Além disso, foi realizado um estudo de pH, que 

segundo Santos (2010), influencia de forma significativa as características finais do material 

sintetizado. 
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2. Aspectos teóricos 
 

2.1 Os materiais cerâmicos 

 
O termo “cerâmica” vem da palavra grega keramikos, que significa “matéria-

prima queimada”, indicando que as propriedades desejáveis destes materiais são 

normalmente atingidas através de um processo de tratamento térmico a alta temperatura 

conhecido como ignição. (Callister, 2002). 

 

Segundo o American Society for Engineering Education “a palavra cerâmica 

pode ser usada como substantivo singular, mas é usada mais frequentemente como um 

adjetivo significando inorgânico e não-metálico. A diferença mais importante entre 

materiais cerâmicos e metais reside na natureza das ligações químicas existentes nestas 

substâncias, as quais são responsáveis pelas propriedades características e o 

comportamento operacional dos materiais cerâmicos em comparação com os metais. 

Geralmente os materiais conjugados, tais como metais + materiais cerâmicos (cermetos) 

ou materiais orgânicos + materiais cerâmicos (abrasivos) são geralmente classificados 

como materiais cerâmicos” (Santos, 1975).  

 

Os materiais cerâmicos são compostos geralmente de elementos metálicos e não-

metálicos, para os quais as ligações interatômicas ou são totalmente iônicas ou 

parcialmente iônicas com alguma natureza covalente.  Eles são frequentemente óxidos, 

nitretos e carbetos. A grande variedade de materiais que se enquadra nesta classificação 

inclui cerâmicos que são compostos por materiais argilosos, cimento e vidro. Estes 

materiais são tipicamente isolantes à passagem de eletricidade e calor, e são mais 

resistentes a altas temperaturas do que os metais e polímeros. Com relação ao 

comportamento mecânico, os cerâmicos são duros, porém mais frágeis. (Callister, 

2002). 

 

2.1.1 A perovskita 

 

Durante as últimas décadas, as membranas cerâmicas inorgânicas têm recebido 

maiores atenções em pesquisas e desenvolvimento devido às suas propriedades 

características, tais como: alta estabilidade química, térmica e mecânica. As membranas 
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inorgânicas podem ser convenientemente classificadas em geral em dois tipos: 

membranas porosas e membranas densas. As membranas porosas têm a vantagem de 

alta permeabilidade, mas sua permeseletividade é relativamente baixa. Já as membranas 

densas apresentam alta permeseletividade em relação às espécies especiais, enquanto a 

permeabilidade é usualmente muito baixa. 

 

Perovskitas são materiais cerâmicos de óxidos mistos com estrutura química do 

tipo ABO3, onde os cátions com raios iônicos maiores têm número de coordenação 12 

e ocupam o sítio A, e os cátions com raios menores apresentam número de 

coordenação 6 e localizam-se no sítio B, conforme Figura 2.1. O oxigênio finaliza o 

empacotamento da estrutura cúbica, formando também um octaedro no qual um átomo 

do sítio B ocupa o centro (o sítio A é ocupado, geralmente, por um metal de terras raras 

ou metal alcalino e o B por um metal de transição).  

 

Figura 2.1 - Estrutura cúbica de uma perovskita, ABO3 
(Fonte: Ferroelétricos, 2010) 

 

O efeito da substituição parcial dos cátions A, geralmente um metal terra rara, 

com elementos que apresentam estados de valência diferente de +3, tem sido 

freqüentemente estudado (Isuprova, et al 2001; Inaba et al, 1999), enquanto o efeito da 

substituição de cátions do tipo B, e sua aplicação na combustão catalítica tem 

despertado menos o interesse dos pesquisadores (Rojas et al, 1990). 
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2.2 As terras raras 

 

As terras raras compreendem um grupo de 17 elementos da tabela periódica com 

propriedades químicas semelhantes. A expressão "terras raras" está relacionada à 

origem desses elementos na natureza como óxidos de aparência terrosa, e, além disso, 

considerados raros. São elementos químicos que, conforme a pureza tem aplicações em 

diversas tecnologias de ponta e são considerados “materiais da terceira onda” porque 

têm inúmeras aplicações em vários segmentos industriais, entre eles: metalurgia, 

catalisadores, vidros, energia nuclear, lâmpadas fluorescentes, refrigeradores e fibras 

óticas (Jornal da ciência, 2010) 

 

2.2.1 Terras raras de interesse industrial 

 

As terras raras apresentam-se associadas em diferentes proporções a vários 

minerais, porém somente um número limitado é de interesse comercial (Abrão, 1994). 

Entre os principais minerais de terras raras que apresentam interesse econômico podem 

ser mencionados: a monazita, a bastnaesita e a xenotima. Os dois primeiros são os 

principais portadores dos elementos leves das terras raras (Figueiredo, 1988). 

 

 A monazita, ilustrada na Figura 2.2, é essencialmente um ortofosfato de terras 

raras [Ln(P04)], onde predominam os elementos leves ( Ln = La, Ce, Pr, Nd , Sm e Eu ). 

Apresenta teores variáveis: 40-50% de cério (Ce), 20-36% de lantânio (La), 8-16% de 

neodímio (Nd), 0,5-3% de samário e 0,1-3% de ítrio. Cerca de 90% constituem os 

elementos leves. Outros elementos, como o tório e o urânio, também se encontram no 

mineral, tornando-o radioativo. Além disso, este mineral contém significativa presença 

de tório, podendo oscilar (0,1-30%) e quantidades menores de urânio (até 1,5%) (Vieira, 

1997) 
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Figura 2.2 - Mineral monazita 
(Fonte: Monazita, 2010) 

 

A bastnaesita, observada na Figura 2.3, é um fluorcarbonato de terras raras, 

contem majoritariamente os elementos da fração leve das terras raras. Esse mineral 

apresenta teores variáveis de elementos de terras raras: 40-54% de cério, 25-40% de 

lantânio, 8-16% de neodímio e 35% de praseodímio.  

 

 

Figura 2.3 - Mineral terra rara bastnaesita 
 (Fonte: Bastnaesita, 2010) 

 

A xenotima, como em destaque na Figura 2.4, é um fosfato de ítrio e outros 

elementos da fração pesada das terras raras [YPO4], apresentando teores variáveis 
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desses elementos, 40-69% de ítrio (Y), 4-19% de érbio (Er), 5-14% de disprósio (Dy) e 

1-8% de gadolínio (Gd). É a mais importante fonte de ítrio, apresentando em média um 

teor de 60%. 

 

 

Figura 2.4 - Mineral xenotima 
 (Fonte: Xenotima, 2010) 

 

Os elementos de terras raras são amplamente utilizados na obtenção de produtos 

de alta tecnologia, indústrias metalúrgicas, cerâmicas, vidros, iluminação, eletrônica, 

química fina, fabricação de supermagnetos, dispositivos nucleares, indústria 

automotiva, catalisadores, supercondutores, lasers, medicina, entre outros (Maestro, 

1995). Para suas diversas aplicações, somente uma pequena parte das indústrias é 

grande consumidora de terras raras. A grande maioria consome pequenas quantidades. 

O maior consumo (99%) é para terras raras não separadas, e somente 1% do total é 

utilizado como elementos individuais. A distribuição percentual dos setores industriais 

que consomem terras raras é: catalisadores para o craqueamento do petróleo (36%), 

metalurgia (31%), vidro/cerâmica (30%) e outros usos (3%) (Vieira, 1997).  

 

2.2.2 O cério 

 

O cério é um elemento metálico prateado, pertencente a série química transição 

interna ( terra rara , lantanídio) e é usado em algumas ligas de terras raras. Assemelha-se 

ao ferro na cor e no brilho, mas é pouco duro, maleável e dúctil. Perde o brilho 
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rapidamente em presença do ar e devido a distribuição eletrônica no subnível 4f e de 

outros orbitais mais externos, o cério exibe características químicas interessantes, por 

exemplo, a compressão ou refrigeração do metal pode modificar o seu estado de 

oxidação de +3 a +4, (Cério, 2010). 

 

O cério é o mais abundante entre os elementos terras raras, perfazendo 

aproximadamente 0.0046% da crosta terrestre. É encontrado em vários minerais 

incluindo a alanita (ortita - ( Ca, Ce, La, Y )2( Al, Fe )3( SiO4 )3( OH ), monazita ( Ce, 

La, Th, Nd, Y ) PO4, bastnasita (Ce, La, Y )CO3F, hidroxilbastnasita ( Ce, La, Nd 

)CO3(OH, F), rabdofano ( Ce, La, Nd )PO4-H2O, e sinquisita Ca( Ce, La, Nd, Y )( CO3 

)2F. Os mais importantes depósitos de areias monazíticas são encontradas nos Estados 

Unidos ( Idaho-Montana e Flórida ), Brasil ( Espírito Santo e Catalão-Ouvidor ), 

Austrália, África do Sul e Índia. A bastnasita é encontrada principalmente na Califórnia 

( Estados Unidos ), (Cério, 2010). 

 

O óxido de cério tem se tornado um material de destaque na aplicação como 

catalisador devido ao seu efeito promotor em reações catalíticas heterogêneas, tornando-

se um componente-chave no tratamento de gases de exaustão de veículos automotores e 

em outras aplicações industriais (Cabrera et al, 2004; Trovarelli et al, 1999).  O efeito 

promotor está relacionado com a sua capacidade de armazenar oxigênio, que se deve ao 

comportamento redox do cério e aos aspectos estruturais como a propriedade de 

aumentar a dispersão dos metais tornando-os mais estáveis (Domingues, 2007). Na 

presença de um metal de transição, o cristal de cério favorece a formação de espécies de 

oxigênio altamente reativas. Devido a estas características é empregado como 

catalisador na reforma interna de vários tipos de combustíveis fósseis e não fósseis. Por 

outro lado, tem despertado interesse para a aplicação como eletrólito em células a 

combustível do tipo óxido sólido devido a sua condução iônica quando impurezas são 

introduzidas, (Domingues, 2007). 

 

Os óxidos de cério com estrutura fluorita, no qual se inclui a cerianita (CeO2), 

possuem uma estrutura cúbica de face centrada na qual o íon metálico está cercado por 

oito ânions (O2-) formando os vértices do cubo de acordo com a Fig. 2.5. 
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Figura 2.5 – Estrutura CFC do cério 
(Fonte: Domingues, 2007) 

 

Quando tratado em atmosfera redutora e temperaturas elevadas, o CeO2 é 

conhecido por formar óxidos não estequiométricos de estrutura CeO2- δ (0 < δ < 0,5), 

com vacâncias de oxigênio. A mobilidade dessas vacâncias lhe confere a condução 

iônica. Para temperaturas mais baixas, no entanto, ocorre a formação de uma série mais 

discreta de composições. Notadamente, mesmo após a perda de quantidades 

consideráveis de oxigênio da matriz e formação de um grande número de vacâncias de 

oxigênio, a cerianita permanece com a estrutura cristalina inalterada e estes sub-óxidos 

são re-oxidados através da re-absorção de oxigênio quando exposto a uma atmosfera 

oxidante. 

O óxido de cério puro é um semicondutor que apresenta condução eletrônica e o 

processo de modificação deste óxido pela substituição parcial por outros metais é 

caracterizado por conferir uma condução iônica superior a outros condutores iônicos 

desse tipo, o que tem atraído muita atenção recentemente. Os modificadores mais 

comumente empregados são os cátions aliovalentes de terras raras, que possuem 

diferentes valências em relação a valência do cristal. Eles substituem o cério na 

estrutura cristalina da cerianita, gerando vacâncias de oxigênio que aumentam a 

condução iônica e suprimem a condução eletrônica. A condutividade da cerianita 

modificada depende em grande parte da concentração e do tipo de modificador, 

mobilidade da vacância, temperatura e pressão parcial do oxigênio (Domingues, 2007). 
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2.2.3 O praseodímio 

 

O praseodímio é um elemento metálico prateado, pouco duro pertencente aos 

lantanídios. É mais resistente a corrosão no ar do que o európio, lantânio, cério ou o 

neodímio, porém desenvolve um óxido verde que reveste o metal quando exposto ao ar, 

expondo o metal ainda mais à oxidação. O praseodímio é encontrado em minerais terras 

raras como a monazita e a bastnasita e pode ser recuperado pelo processo de troca de 

íons (Praseodímio, 2010). 

 

O dióxido de praseodímio (PrO2) apresenta estrutura cristalina cúbica tipo 

fluorita, assim como o dióxido de cério (CeO2). No entanto, ambos formam séries 

homólogas (MOx) e as formas mais estáveis à temperatura ambiente são os óxidos 

Pr6O11 que tem estrutura cristalina cúbica típica de outros óxidos de terras raras, onde 

25% dos sítios aniônicos são vacâncias ordenadas (Praseodímio, 2010). 

 

  Os estudos com este co-dopante foi iniciado com a publicação de uma patente 

em 1991 que descrevia o processo de síntese por co-precipitação de eletrólitos sólidos 

com composição Ce0,8Gd0,19Pr0,01O2-δ. Nesse trabalho foi mostrado, por meio de 

resultados de condutividade iônica em função da pressão parcial de oxigênio, que o 

domínio eletrolítico era ampliado, ou seja, a faixa de pressões parciais de oxigênio onde 

a condutividade é predominantemente iônica estendia-se até 4,6 x 10-21 atm (Tadokoro, 

2004). 

 

 Mais recentemente, um estudo sobre a condutividade iônica e eletrônica de 

eletrólitos sólidos de Ce0,8Gd0,19Pr0,01O2-δ mostrou que a adição de 2% de praseodímio 

promoveu aumento da condutividade eletrônica. O número de transporte iônico variou 

de 0,970 a 0,996 na faixa de temperaturas compreendidas entre 950 ºC e 600 ºC, e a 

condutividade iônica, os parâmetros de rede e o coeficiente de expansão térmica não 

foram influenciados pelo co-dopante. Foi também mostrado, por observações em 

microscópio eletrônico de varredura, que a adição do óxido de praseodímio aumenta a 

tendência à segregação de fases nos contornos de grão (Tadokoro, 2004). 
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2.3 Difração de raios X e método de Rietveld 

 

2.3.1 Difração de raios X (DRX) 

 

O princípio da difração de raio-X é caracterizado de uma maneira básica pela 

incidência de um feixe monocromático sobre a superfície de um material, o qual será 

espalhado (difratado) e posteriormente detectado por algum dispositivo (Figura 2.6).  

 

 

Figura 2.6 – Desenho esquemático do espalhamento das ondas de raios-X  
 

 

O espalhamento e a conseqüente difração de raios-X é um processo que pode ser 

analisado em diferentes níveis. No mais básico deles, há o espalhamento de raios-X por um 

elétron. Esse espalhamento pode ser coerente ou incoerente. No espalhamento coerente, a 

onda espalhada tem direção definida, mesma fase e mesma energia em relação à onda 

incidente. Trata-se de uma colisão elástica. No espalhamento incoerente, a onda espalhada 

não tem direção definida. Ela não mantém a fase nem a energia (é o chamado Efeito 

Compton). A colisão é inelástica, e a energia referente à diferença entre a onda incidente e a 

onda espalhada traduz-se em ganho de temperatura (vibração do átomo). Observa-se que 

para que haja uma interferência construtiva das ondas espalhadas, é necessário que seja 

obedecida a condição mostrada na Equação 1:  

 

                                                                                           (1) 

Essa equação é conhecida como a Lei de Bragg, onde θ é ângulo entre os planos 

reticulares e o feixe difratado, n é a ordem de difração, λ o comprimento de onda da 

radiação e d a distância entre átomos. É importante frisar que ela deve ser aplicada a nível 
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atômico (como mostrado acima), pois só assim ela poderá ser novamente aplicada em nível 

de planos cristalinos, como será mostrado a seguir. É interessante também notar que, como 

é impossível saber se os elétrons do átomo estarão na conformação mostrada na figura, 

determinar como um átomo irá difratar um feixe de raios-X é um processo probabilístico, 

(Bleicher e Sasaki, 2000)  

 

2.3.2 O método de refinamento de Rietveld 

 

O método de Rietveld é um método iterativo que envolve o refinamento de um 

difratograma a partir do ajuste do padrão difratométrico, registrado na forma 

digitalizada, de uma amostra experimental simples ou com várias fases.  O método pode 

utilizar um ajuste empírico a partir da forma do pico ou um ajuste a partir de parâmetros 

fundamentais que são características experimentais. No ajuste empírico, o método 

utiliza, para modelar a forma do pico, funções tais como: de Gauss, Lorentziana, Voigt, 

Pseudo-Voigt e Pearson VII.  

 

A largura total a meia altura (FWHM), extraído do difratograma, é usado para 

calcular o tamanho e a microdeformação dos cristalitos e os parâmetros da estrutura 

cristalina de cada fase. A correção instrumental da largura total a meia altura é calculada 

pela Equação 2 com o FWHM da amostra experimental e amostra padrão do LaB6 

“Standard reference material”. O tamanho médio dos cristalitos D é calculado pelo 

modelo de Scherrer. Em outras palavras, o D calculado para o pico (hkl) pode ser 

entendido como o tamanho médio dos cristalitos na direção perpendicular para o plano 

(hkl). A Equação 3 apresenta o modelo de Scherrer (Azároff, 1968; Young, 2002; 

Jenkins e Snyder, 1996): 

 

22
stdobs βββ −=  (2) 

θβ
λ

cos

K
D = [Å] 

(3) 

 

onde, λ é o comprimento de onda da radiação do material usado no difratômetro para o 

CuKα; λCu,kα1 = 1,54056 Å, β é a largura total a meia altura (FWHM) de um pico de 
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difração de raio-X, θ é o ângulo de Bragg, K é um fator dos particulados e ε é a 

microdeformação da rede.  

 

2.4 Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

Durante a fase de produção ou análise de materiais, quase sempre se torna 

necessário analisar a sua microestrutura. Esta análise microestrutural é muito 

importante, pois permite: entender as correlações microestrutura-defeito-propriedades e 

predizer as propriedades do material quando estas correlações são estabelecidas, 

(Maliska, 2011). 

 

As técnicas mais utilizadas para este tipo de análise são a Microscopia Ótica e 

Eletrônica. No caso da microscopia ótica, o contraste da imagem é resultado da 

diferença de refletividade da luz nas diversas regiões da microestrutura, uma vez que o 

sistema é constituído basicamente pela fonte de iluminação e do sistema de lentes.  Para 

materiais que são opacos a luz visível, como é o caso dos metais, da maioria dos 

cerâmicos e polímeros, somente a superfície pode ser observada e a mesma precisa ser 

cuidadosamente preparada de maneira a revelar os detalhes da microestrutura. 

 

A microscopia eletrônica de varredura se apresenta como a técnica mais 

adequada, pois permite alcançar aumentos muito superiores ao da microscopia ótica. 

Dependendo do material pode atingir até 900000 vezes, mas para a análise de materiais 

normalmente o aumento é da ordem de 10000 vezes. 

 

 No caso da microscopia eletrônica, a área ou o micro-volume a ser analisado é 

irradiado por um fino feixe de elétrons ao invés da radiação da luz. Como resultado da 

interação do feixe de elétrons com a superfície da amostra, uma série de radiações são 

emitidas tais como: elétrons secundários, raios-X característicos, fótons, etc. Estas 

radiações quando captadas corretamente irão fornecer informações características sobre 

a amostra (topografia da superfície, composição, cristalografia, etc.). 

 

Na microscopia eletrônica de varredura os sinais de maior interesse para a 

formação da imagem são os elétrons secundários e os retro espalhados. À medida que o 

feixe de elétrons primários vai varrendo a amostra estes sinais vão sofrendo 
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modificações de acordo com as variações da superfície. Os elétrons secundários 

fornecem imagem de topografia da superfície da amostra e são os responsáveis pela 

obtenção das imagens de alta resolução, já os retro espalhados fornecem imagem 

característica de variação de composição. 

 

O Microscópio Eletrônico de Varredura se tornou um instrumento 

imprescindível nas mais diversas áreas: eletrônica, geologia, ciência e engenharia dos 

materiais, ciências da vida, etc. Ele tem seu potencial ainda mais desenvolvido com a 

adaptação na câmara da amostra de detectores de raios-X permitindo a realização de 

análise química na amostra em observação. Através da captação pelos detectores e da 

análise dos raios-X característicos emitidos pela amostra, resultado da interação dos 

elétrons primários com a superfície, é possível obter informações qualitativas e 

quantitativas da composição da amostra na região de incidência do feixe de elétrons. 

Este procedimento facilita a identificação de precipitados e mesmo de variações de 

composição química dentro de um grão. Atualmente quase todos os microscópios 

eletrônicos são equipados com detectores de raios-X, sendo que devido a confiabilidade 

e principalmente devido a facilidade de operação, a grande maioria faz uso do detector 

de energia dispersiva (EDX) (Maliska, 2011) 
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3.1 Experimental 
 

O presente trabalho é composto por duas etapas. Na primeira, pós cerâmicos binários 

do tipo BaCexO3 foram dopados com praseodímio (Pr), com razões estequiométricas  

variando entre 0,1 e 0,9 para obtenção de materiais cerâmicos ternários do tipo BaCexPr1-xO3.  

A segunda etapa consiste na variação do pH da solução de síntese dessa perovskita ternária, 

caracterizado pelo método de refinamento de Rietveld, que possui parâmetro residual, S, mais 

próximo da unidade e menor tamanho médio de cristal. 

 

 A primeira etapa teve como objetivo a análise do efeito causado pelo praseodímio (Pr) 

na microestrutura do material, visando futuras aplicações como membranas permeáveis ao 

oxigênio. Esse estudo foi proposto, pois, segundo estudos anteriores (Maricle et al, 1991; 

Kharton et al, 2002) a adição de pequenas quantidades deste elemento ou outro óxido 

polivalente, que sofra redução preferencialmente ao íon Ce4+, influencia nessa permeação. Já 

na segunda etapa o objetivo foi estudar a influência do pH da solução de síntese nos 

parâmetros cristalográficos e de rede, pois segundo Santos (2010), esse parâmetro influencia 

de forma significativa microestrutura final do pó. 

 

Os reagentes a base de nitrato de bário, nitrato de cério e nitrato de praseodímio, todos 

da fabricante Sigma/Aldrick, foram utilizados na síntese e o método escolhido foi o de co-

precipitação combinando EDTA/Citrato (Mcintosh et al, 2006). O pó obtido foi caracterizado 

por Difração de Raios-X (DRX) e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), análises 

suficientes para determinar a microestrutura e morfologia do material.  

 

As sínteses foram executadas no Laboratório de Materiais Nanoestruturados e 

Reatores Catalíticos – LAMNRC/UFRN, que possui equipamentos e reagentes necessários 

para a execução dos ensaios sugeridos, além de parceria com outros laboratórios nacionais e 

internacionais. As caracterizações foram realizadas no Núcleo de Estudos em Petróleo e Gás 

Natural – NEPGN/UFRN  

 

3.1.2 Reagentes utilizados 

 
A síntese dos pós cerâmicos de estrutura perovskita, com composição BaCexPr1-xO3,  

foi realizada com base no método de complexação combinando EDTA / Citrato proposta por 

Santos (2010) e os reagentes utilizados para síntese são resumidos na Tabela 3.1. 
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Tabela 3.1 - Reagentes químicos utilizados na síntese dos pós cerâmicos perovskitas 

(BaCexPr1-xO3) com base no método de complexação combinando EDTA - Citrato. 

Reagente Fórmula química Pureza, % Fabricante 

 
EDTA ácido 
 

C10H16N2O8 99,99 Sigma/Aldrick 

Nitrato de bário 
 

Ba(NO3)2 99 Sigma/Aldrick 

Nitrato de cério 
hexahidratado 
 

Ce(NO3)3.6H2O 98 Sigma/Aldrick 

Nitrato de praseodímio Pr(NO3)3.6H2O 99,9 Sigma/Aldrick 
    
Ácido cítrico C6H8O7 99 Sigma/Aldrick 

Hidróxido de amônia NH4OH 25 Fluka 

 

Um aquecedor/agitador (modelo Fisaton) foi utilizado na etapa de obtenção do gel, 

juntamente com um termômetro químico e um pHmetro (modelo PHS-3B, TECNAL) para 

controle de temperatura e pH, respectivamente. Para etapa de calcinação foi utilizado um 

forno tipo mufla com temperatura e aquecimento programável. 

  

3.1.3 Metodologia de síntese  

 

A síntese foi iniciada com o EDTA ácido diluído em hidróxido de amônia numa razão 

1g: 10 mL, sendo em seguida adicionado o bário. A mistura foi mantida sob agitação e 

aquecimento (40 oC) por 30 minutos e em seguida, uma solução à base dos elementos cério e 

praseodímio, em proporções definidas estequiometricamente, foi adicionada à anterior, sendo 

mantida, também, sobre aquecimento (40 ºC) e agitação por mais 30 minutos. Por fim, o ácido 

cítrico foi adicionado e a temperatura corrigida em cerca de 80 oC até a formação de um gel 

viscoso. Uma razão molar de EDTA ácido, ácido cítrico e íons metálicos totais de 1:1,5:1 foi 

adotada para obtenção do material cerâmico Na primeira etapa do trabalho o pH da solução 

foi corrigido para 11 e na segunda etapa para 9, 7, 5 e 3, respectivamente, com adição de 

NH4OH. Após a formação do gel, as amostras foram submetidas à calcinação, com uma taxa 

de aquecimento de 5 ºC/minuto, até a temperatura de 230º C, onde permaneceu por 3 horas. 

Em seguida, a temperatura foi elevada, a uma taxa de 5 ºC/minuto, até atingir 1000ºC, 

permanecendo neste valor durante 5 horas. Decorrido esse tempo, a amostra foi resfriada a 

uma taxa de 30º C/minuto até atingir a temperatura ambiente.  
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 Finalmente, o material obtido foi moído em almofariz em ágata durante 3 minutos e, 

em seguida, caracterizado por Difração de Raios-X (DRX), sendo refinado pelo método 

Rietveld. Além disso, foi feita a identificação da morfologia por Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV). 

 

Para ilustração da metodologia de síntese, a Figura 3.1 mostra a rota metodológica 

proposta como procedimento experimental para síntese do material cerâmico (BaCexPr1-xO3). 

 

 
Figura 3.1 - Rota metodológica proposta para síntese dos materiais com base no método de 

complexação combinando EDTA – Citrato  
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3.1.4 Caracterizações dos precursores cerâmicos 

 

As técnicas utilizadas para caracterização dos precursores cerâmicos (BaCexPr1-xO3) 

sintetizados foram a Difratometria de Raios X - DRX , para verificação da estrutura cristalina; 

e Microscopia eletrônica de Varredura - MEV, para o estudo morfológico dos pós. 

 

3.1.4.1 Difração de Raios – X (DRX) 

 

Os pós cerâmicos obtidos foram caracterizados por Difração de Raios-X (DRX) pelo 

método do pó (Difratômetro de Raios-X Shimadzu DRX - 6000), utilizando radiação CuKα e 

comprimento de onda λ igual a 1,5406 Å, a fim de identificar as fases cristalinas. Os 

difratogramas foram obtidos na faixa 2θ de 10 a 90 graus em passos de 0,02 e tempo de passo 

de 0,6 segundo na temperatura ambiente de 25 oC. A partir dos difratogramas foi realizado um 

refinamento pelo método Rietveld para determinação do tamanho médio de cristalito e outros 

parâmetros cristalográficos e de rede. O método de Rietveld (Wilson, 1995) é um método de 

análise de refinamento de estruturas cristalinas no qual todos os fatores de contribuições para 

as intensidades medidas podem ser simultaneamente refinadas até que o parâmetro residual, S 

(diferença entre as amostras experimentais e as calculadas) seja minimizado (Gualtieri, 2006; 

Martinez, 2006). Ou seja, quanto mais próximo da unidade estiver o parâmetro residual, mais 

o material sintetizado aproxima-se do padrão e mais confiável se torna o resultado. 

 

 Esse refinamento utilizou o programa DBWS Tools versão 2.16, sendo os 

difratogramas comparados com o padrão JCPDS nº 79002-ICSD, de composição 

BaCe0,85Pr0,15O3, sendo esta carta a única encontrada na literatura para esse tipo de material e 

por isso usada como padrão de comparação para todas as fases. O tamanho dos cristalitos 

apresentados foram calculados a partir de uma média aritmética dos resultados obtidos pelo 

refinamento Rietveld. 

 

3.1.4.2 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV)  

 

A morfologia dos pós foi observada a partir da microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) no microscópio Philips XL 30 ESEM e análises de Energia Dispersiva de Raios-X 

foram realizadas para determinação semi-quantitativa dos elementos presentes nos pós 

cerâmicos. 
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4.1 Obtenção do material com parâmetro residual, S, mais próximo da unidade e 

com menor tamanho médio do cristal 

 

As sínteses do material cerâmico foram realizadas e repetidas nas mesmas condições 

experimentais, seguindo a rota proposta por Santos (2010). O experimento foi iniciado com o 

material cerâmico do tipo BaCe0,9Pr0,1O3, sendo acrescentado  progressivamente o elemento 

praseodímio (Pr) até uma composição do tipo BaCe0,1Pr0,9O3, totalizando 9 sínteses.  

 

Todos os experimentos foram realizados com sucesso, desde as pesagens iniciais até o 

final da fase de evaporação dos nitratos, EDTA e ácido cítrico, onde foi observado um gel de 

cor clara e pouco viscoso que foi levado ao forno para calcinação e obtenção do pó. As 

sínteses foram repetidas objetivando diminuir o erro experimental e os resultados reportados 

abaixo são referentes ao material que obteve menor parâmetro residual, S, entre as duas 

sínteses para cada composição.  

 

 4.1.1 Caracterização do pó cerâmico por Difração de Raios - X 

 

Os difratogramas obtidos pelo refinamento de Rietveld, os quais estão relacionados às 

sínteses do material cerâmico ternário do tipo BaCexPr1-xO3, com composição do elemento 

praseodímio variando de 0,1 a 0,9, sintetizados pelo método de complexação combinando 

EDTA/Citrato através de rota proposta por SANTOS (2010), com pH da solução de síntese 

igual a 11 e calcinado a 1000 º C por 5 horas são mostrados nas figuras de 4.1 a 4.9.  

 

 

Figura 4.1 – Difratrograma do material cerâmico do tipo BaCe0,9Pr0,1O3 
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Figura 4.2 – Difratrograma do material cerâmico do tipo BaCe0,8Pr0,2O3 

 

 

Figura 4.3 – Difratrograma do material cerâmico do tipo BaCe0,7Pr0,3O3 

 

 

Figura 4.4 – Difratrograma do material cerâmico do tipo BaCe0,6Pr0,4 O3 
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Figura 4.5 – Difratrograma do material cerâmico do tipo BaCe0,5Pr0,5 O3 

 

 

Figura 4.6 – Difratrograma do material cerâmico do tipo BaCe0,4Pr0,6 O3 

 

 

 

Figura 4.7 – Difratrograma do material cerâmico do tipo BaCe0,3Pr0,7 O3 
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Figura 4.8 – Difratrograma do material cerâmico do tipo BaCe0,2Pr0,8 O3 

 

 

Figura 4.9 – Difratrograma do material cerâmico do tipo BaCe0,1Pr0,9 O3 

 

Os difratogramas mostram que o material analisado obteve picos característicos da 

estrutura perovskita pretendida, o que pode ser comprovado pelos índices de Miller, retirados 

do programa DBWS Tools e que são usados para descrever o conjunto de planos existentes 

num cristal. Quando comparado com a carta ICSD 79002, com composição BaCe0,85Pr0,15O3,  

chegou-se a conclusão de que a fase foi formada, entretanto, possivelmente devido a 

comparação ter sido feita apenas com uma carta padrão, a única encontrada na literatura, 

alguns resultados apresentaram parâmetros residuais altos, como por exemplo os de 

composição BaCe0,1Pr0,9, BaCe0,4Pr0,6, e BaCe0,9Pr0,1. 

 

Em relação aos demais parâmetros, encontrados através do refinamento de Rietveld, 

pode ser visto que os materiais sintetizados, de acordo com a adição do praseodímio, tiveram 

resultados coerentes com o esperado, com tamanho médio de cristal na escala nanométrica e 

estrutura cristalina bem definida. Isso pode ser mais bem observado através dos parâmetros 
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cristalográficos e de rede que foram resumidos na tabela 4.1 e 4.2, para todas as sínteses 

realizadas: 

 

Tabela 4.1 – parâmetros de rede dos materiais cerâmicos do tipo BaCexPr1-xO3 

 

Parâmetros de rede Sínteses 
α (º) β (º) γ (º) a (Å) b (Å) c (Å) 

Estrutura 
cristalina 

BaCe0,9Pr0,1 90 90 90 6,2171 6,2121 8,7713 Ortorrômbica 
BaCe0,8Pr0,2 90 90 90 6,2209 6,227 8,7627 Ortorrômbica 
BaCe0,7Pr0,3 90 90 90 6,2021 6,2289 8,7571 Ortorrômbica 
BaCe0,6Pr0,4 90 90 90 6,2022 6,2293 8,7568 Ortorrômbica 
BaCe0,5Pr0,5 90 90 90 6,2022 6,2265 8,7529 Ortorrômbica 
BaCe0,4Pr0,6 90 90 90 6,1977 6,2106 8,7459 Ortorrômbica 
BaCe0,3Pr0,7 90 90 90 6,1921 6,2216 8,7415 Ortorrômbica 
BaCe0,2Pr0,8 90 90 90 6,2103 6,1764 8,7603 Ortorrômbica 

BaCe0,1Pr0,9 90 90 90 6,2155  6,1807   8,7437 Ortorrômbica 

 

 
Tabela 4.2 – parâmetros cristalográficos dos materiais cerâmicos do tipo BaCexPr1-xO3 

 

Sínteses 
Tamanho do 
cristal, nm 

Parâmetro 
residual 

Volume 
da célula, 

Å3 
Densidade, 

Grcm-3  

BaCe0,9Pr0,1 34,7 1,7 338,76 3,916 

BaCe0,8Pr0,2 37,2 1,4 338,33 3,921 

BaCe0,7Pr0,3 36,7 1,4 338,31 3,922 

BaCe0,6Pr0,4 35,1 1,4 338,33 3,922 

BaCe0,5Pr0,5 35,8 1,4 338,00 3,925 

BaCe0,4Pr0,6 35,2 1,6 336,65 3,941 

BaCe0,3Pr0,7 38,7 1,4 336,77 3,94 

BaCe0,2Pr0,8 26,4 1,4 336,01 3,948 

BaCe0,1Pr0,9 28,3 1,7 335,90 3,95 

 

 
Os resultados encontrados na Tabela 4.1 apontam para o fato de que a adição do 

elemento praseodímio ao material cerâmico binário do tipo BaCexO3 não influenciou a sua 

estrutura cristalina, que foi identificada por Yamanaka et al (2003) como ortorrômbica, pois 

os ângulos (α, β, γ) são iguais a 90º e os eixos (a, b, c), todos diferentes. Essa estrutura 

manteve-se a mesma para todas as composições estudadas. 
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Ainda com relação à dopagem do pó cerâmico binário com o praseodímio, podem ser 

feitas outras análises importantes: a primeira é com relação ao parâmetro residual, S, que 

obteve, entre outras composições, seu menor valor para o material do tipo BaCe0,8Pr0,2O3, 

composição mais próxima em relação a carta padrão utilizada. A outra análise diz respeito ao 

tamanho médio dos cristais, que se manteve praticamente constante entre as composições x= 

0,1 e x= 0,6 do praseodímio, diminuindo para a composição x= 0,8. Neste ponto o tamanho 

médio do cristal foi identificado como sendo aproximadamente 26,4 nm, para o material do 

tipo BaCe0,2Pr0,8O3.  

 

 Esses resultados podem ser mais bem observados na Figura 4.2, que mostra a 

distribuição do tamanho médio dos cristais em relação à composição do praseodímio no pó 

cerâmico.  

 

 

Figura 4.10 – Distribuição do tamanho médio dos cristais com relação à adição do elemento 
praseodímio (Pr) ao material cerâmico do tipo BaCexO3 

 

 Na figura nota-se que o tamanho dos cristais se manteve  praticamente constante entre 

as concentrações de x= 0,1 a 0,6 do praseodímio, tendo um aumento para a composição x=0,7 

e uma diminuição na composição x= 0,8, comprovando o praseodímio não teve uma 

influência direta no tamanho desses cristais. 

 

4.1.2 Caracterização do pó cerâmico por Microscopia Eletrônica de Varredura - MEV 

 

Na análise de microscopia eletrônica de varredura é observada a morfologia das 

partículas dos materiais cerâmicos após a etapa de calcinação. Os resultados são mostrados a 

seguir:  
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4.1.2.1 Caracterização do pó cerâmico (BaCe0,9Pr0,1O3)  por  Microscopia Eletrônica de 

Varredura - MEV  

 

A Figura 4.11 apresenta os resultados da análise de microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) da amostra ternária BaCe0,9Pr0,1O3. Nesta amostra foram analisados dois 

pontos distintos e com a mesma ampliação. 

 

 

(A) 

 

(B) 

 

Figura 4.11 - Micrografia eletrônica de varredura do material cerâmico (BaCe0,9Pr0,1O3). 

Figura (A) – ampliação de 5000X; Figura (B) – ampliação de 5000X 

 

As micrografias apresentam materiais com morfologia irregular e distribuição 

heterogênea de tamanho, como observado na Figura (B). Na Figura (A) observa-se a presença 

de poros distribuídos em toda a amostra, além de aglomerados dispersos. Além disso, podem 

ser vistas diferenças na escala de cinza, mostrando aglomerados mais claros que outros, 

indicando, possivelmente, a presença do praseodímio na amostra. 
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4.1.2.2 Caracterização do pó cerâmico (BaCe0,8Pr0,2O3)  por  Microscopia Eletrônica de 

Varredura - MEV  

 

A Figura 4.12 apresenta os resultados da análise de microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) da amostra ternária BaCe0,8Pr0,2O3, que foi realizada no mesmo ponto da 

amostra, com ampliações de 5000 x e 10000 x. 

 

 
(A) 

 

 
(B) 

Figura 4.12 - Micrografia eletrônica de varredura do material cerâmico (BaCe0,8Pr0,2O3). 

Figura (A) – ampliação de 5000X; Figura (B) – ampliação de 10000X 

 

 Nestas figuras observa-se um material com morfologia irregular e distribuição 

heterogênea de tamanho, como observado na Figura (A). Na Figura (B) observa-se a presença 

de poros distribuídos em toda a amostra e o aumento no número de aglomerados com tons de 

cinza diferentes, indicando, provavelmente, o aumento do praseodímio na amostra.  

 

4.1.2.3 Caracterização do pó cerâmico (BaCe0,7Pr0,3O3)  por  Microscopia Eletrônica de 

Varredura - MEV  

 

A Figura 4.13 apresenta os resultados da análise de microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) da amostra ternária BaCe0,7Pr0,3O3. Nessas micrografias, os materiais foram 

analisados em pontos diferentes e com a mesma aproximação. 
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(A) 

 

(B) 

Figura 4.13 - Micrografia eletrônica de varredura do material cerâmico (BaCe0,7Pr0,3O3).  

Figura (A) – ampliação de 10000X; Figura (B) – ampliação de 10000X 

 

A Figura (A) mostra a presença de aglomerados, com dimensão aproximada de 2000 

nm, dispersos sobre uma superfície regular, conforme destaque na Figura (A). Esses 

aglomerados podem ser mais bem observados na Figura (B), onde se percebe um aumento dos 

aglomerados com tons mais claros em relação a amostra anterior e que pode ser explicado, 

provavelmente, pelo progressivo aumento do praseodímio no material analisado. 

 
 

4.1.2.4 Caracterização do pó cerâmico (BaCe0,6Pr0,4O3)  por  Microscopia Eletrônica de 

Varredura - MEV  

 

A Figura 4.14 apresenta os resultados da análise de microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) da amostra ternária BaCe0,6Pr0,4O3. Para este material foi feita a análise do 

mesmo ponto com aproximações diferentes. 
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   (A)         (B) 

Figura 4.14 - Micrografia eletrônica de varredura do material cerâmico (BaCe0,6Pr0,4O3).  

Figura (A) – ampliação de 5000X; Figura (B) – ampliação de 10000X 

 

A Figura (A) mostra um material com aglomerados de formas e tamanhos diferentes, 

porém constante em toda a dimensão analisada. Também se observa, conforme destaque na 

Figura (B), o aparecimento de uma estrutura fibrosa com aproximadamente 2000 nm de 

dimensão. Destaca-se também, do mesmo modo que nas análises anteriores, o aumento dos 

aglomerados mais claros, com relação ao restante do material. Isso pode ser observado em 

toda amostra analisada. 

 

4.1.2.5 Caracterização do pó cerâmico (BaCe0,5Pr0,5O3)  por  Microscopia Eletrônica de 

Varredura - MEV  

 

A Figura 4.15 apresenta os resultados da análise de microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) da amostra ternária BaCe0,5Pr0,5O3. Este material também foi analisado em 

dois pontos distintos e com a mesma aproximação. 
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(A) 

 

 

(B) 

Figura 4.15 - Micrografia eletrônica de varredura do material cerâmico (BaCe0,5Pr0,5O3).  

Figura (A) – ampliação de 5000X; Figura (B) – ampliação de 5000X 

 
Na Figura (B) observam-se partículas dispersas, com morfologia irregular e distribuição 

heterogênea de tamanho. Nota-se também a presença clara de poros e de aglomerados 

dispersos com tamanhos variados, que podem ser constatado pela Figura (A). Além disso, 

continua sendo percebido um aumento dos aglomerados com tons de cinza mais claros, 

indicando, provavelmente, que o praseodímio encontra-se cada vez em maior quantidade na 

amostra. 

 

4.1.2.6 Caracterização do pó cerâmico (BaCe0,4Pr0,6O3)  por  Microscopia Eletrônica de 

Varredura - MEV  

 

A Figura 4.16 apresenta os resultados da análise de microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) da amostra ternária BaCe0,4Pr0,6O3. Nesta amostra, assim como na anterior, 

foi feita a análise em dois pontos distintos e com a mesma aproximação. 
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(A) 
 

 

(B) 

Figura 4.16 - Micrografia eletrônica de varredura do material cerâmico (BaCe0,4Pr0,6O3). 

Figura (A) – ampliação de 5000X; Figura (B) – ampliação de 5000X 

 

Na figura (A) observam-se duas fases distintas. A primeira mostra uma quantidade de 

aglomerados de formas e tamanhos irregulares sobre uma superfície homogênia e porosa. 

Essa irregularidade dos aglomerados pode ser melhor observada na figura (B), que mostra, 

além disso, a mesma diferença de coloração, indicando grande presença do praseodímio no 

material analisado. 

 

4.1.2.7 Caracterização do pó cerâmico (BaCe0,3Pr0,7O3)  por  Microscopia Eletrônica de 

Varredura - MEV  

 

A Figura 4.17 apresenta os resultados da análise de microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) da amostra ternária BaCe0,3Pr0,7O3. Neste material, assim como no anterior, 

foram feitas análises de pontos diferentes e com a mesma aproximação. 
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(A) 

 

 
(B) 

 
Figura 4.17 - Micrografia eletrônica de varredura do material cerâmico (BaCe0,3Pr0,7O3). 

Figura (A) – ampliação de 5000X; Figura (B) – ampliação de 5000X 

 

Este pó cerâmico apresentou morfologia parecida com os anteriores, como pode ser 

observado na Figura (A). Nesta figura podem ser identificados aglomerados de vários 

tamanhos e formas, além da presença das fibras já identificadas anteriormente. Já na Figura 

(B) observa-se de forma mais clara a presença desses aglomerados e da sua má distribuição. 

Além disso, nota-se que o material analisado possui aglomerados em tons claros, em quase 

sua totalidade.  

 

4.1.2.8 Caracterização do pó cerâmico (BaCe0,2Pr0,8O3)  por  Microscopia Eletrônica de 

Varredura - MEV  

 

A Figura 4.18 apresenta os resultados da análise de microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) da amostra ternária BaCe0,2Pr0,8O3. Neste material foram analisados dois 

pontos distintos, com a mesma aproximação. 

 



 

36 
 

 

(A) 

 
(B) 

Figura 4.18 - Micrografia eletrônica de varredura do material cerâmico (BaCe0,2Pr0,8O3). 

Figura (A) – ampliação de 5000X; Figura (B) – ampliação de 5000X 

 
Na Figura (A) observa-se a presença de um conjunto de aglomerados com aspectos 

fibrosos formando camadas. Entretanto essa característica não é relevante, visto que não é 

observada em todo material, como pode ser vista na Figura (B), que mostra aglomerados 

irregulares e heterogêneos, além da presença de poros, como na síntese anterior. 

 

4.1.2.9 Caracterização do pó cerâmico (BaCe0,1Pr0,9O3)  por  Microscopia Eletrônica de 

Varredura - MEV  

 
A Figura 4.19 apresenta os resultados da análise de microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) da amostra ternária BaCe0,1Pr0,9O3. Para esse material foi analisado o mesmo 

ponto com ampliações diferentes. 

 

 

(A) 
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(B) 

Figura 4.19 - Micrografia eletrônica de varredura do material cerâmico (BaCe0,1Pr0,9O3). 

Figura (A) – ampliação de 5000X; Figura (B) – ampliação de 10000X 

 

Observa que as perovskitas com essa concentração são constituídas por partículas 

monodispersas, com morfologia irregular e distribuição homogenia de tamanho. A Figura (A) 

mostra um conjunto de aglomerados que apresentam baixa homogeneidade e que podem ser 

mais bem observados na Figura (B). Quando se amplia a imagem para 10000 x, é possível 

identificar, com mais clareza, os vários tipos de aglomerados com tons de cinza claro 

praticamente em toda sua extensão. Observou-se ainda, com maior visibilidade na Figura (B), 

a presença de poros na amostra analisada, resultado concordante com o apresentado por LIN 

et al (2006). 

 
4.2 Influência do pH da solução de síntese nos parâmetros cristalográficos e de 

rede para o precursor cerâmico com parâmetro residual mais próximo da 

unidade e menor tamanho médio de cristalito 

 

Nesta segunda etapa do trabalho são mostradas as análises feitas no material cerâmico 

com parâmetro residual, S, mais próximo da unidade que  possui composição BaCe0,2Pr0,8O3. 

O estudo da variação do pH da solução de síntese foi proposto, pois, segundo Santos (2010), 

esse parâmetro influencia de forma significativa as características do material quando 

sintetizado via método de complexação combinando EDTA/Citrato. Com isso é possível 

analisar a significância desta variável, além de tirar conclusões que poderão ser utilizadas em 

futuros trabalhos. 
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Estas novas sínteses foram realizadas da mesma forma que as anteriores, porém, a 

etapa de correção do pH da solução de síntese foi feita com valores entre 3 e 9, todas para o 

material com menor parâmetro residual, S, e menor tamanho médio dos cristais. 

 

4.2.1 Caracterização do pó cerâmico (BaCe0,2Pr0,8O3),  com variação do pH da solução 

de síntese entre 3 e 9,  por  Difratometria de Raios - X  

 
O experimento foi realizado com sucesso e no final da fase de adição dos nitratos e 

EDTA, foi feita uma correção do pH para 3, 5, 7 e 9, respectivamente, de acordo com cada 

síntese,  através da adição do hidróxido de amônio.  

 
As Figuras 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, apresentam os difratogramas para os materiais 

sintetizados, de acordo com o pH da solução de síntese corrigido. 

 

 

Figura 4.20 - Difratrograma do material cerâmico do tipo BaCe0,2Pr0,8 O3 com pH da solução 

de síntese corrigido para 9 
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Figura 4.21 - Difratrograma do material cerâmico do tipo BaCe0,2Pr0,8 O3 com pH da solução 

de síntese corrigido para 7 

 

 

Figura 4.22 - Difratrograma do material cerâmico do tipo BaCe0,2Pr0,8 O3 com pH da solução 

de síntese corrigido para 5 

 

 

Figura 4.23 - Difratrograma do material cerâmico do tipo BaCe0,2Pr0,8 O3 com  pH da solução 

de síntese corrigido para 3 
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Os difratogramas mostram que o material analisado, assim como na primeira etapa do 

trabalho, obteve picos característicos da estrutura perovskita, sendo comprovado pelos índices 

de Miller, retirados do programa DBWS Tools. Quando comparado com a carta ICSD 79002, 

com composição BaCe0,85Pr0,15O3 observou-se que os parâmetros residuais foram altos, 

indicando, provavelmente, que a diminuição do pH de síntese dificulta a formação da fase 

pretendida. Além disso, assim como na etapa anterior, a estrutura cristalina do material 

cerâmico sintetizado também não mudou, podendo ser observado na tabela 4.3, que indica, 

assim como no material sintetizado com pH da solução de síntese igual a 11, uma estrutura 

ortorrômbica. 

 

Tabela 4.3 – parâmetros de rede do material cerâmico do tipo BaCe0,2Pr0,8O3 com base na 

variação do pH da solução de síntese 

Parâmetros de rede 
Sínteses 

α (º) β (º) γ (º) a (Å) b (Å) c (Å) 
Estrutura 
cristalina 

pH11 90 90 90 6,2103 6,1764 8,7603 Ortorrômbica 
pH9 90 90 90 6,2302 6,1959 8,7558 Ortorrômbica 
pH7 90 90 90 6,1955 6,2275 8,7564 Ortorrômbica 
pH5 90 90 90 6,2009 6,2158 8,7609 Ortorrômbica 
pH3 90 90 90 6,2246 6,1934 8,7462 Ortorrômbica 

 

 

Com relação aos parâmetros cristalográficos percebe-se que houve um aumento no 

volume das células e uma diminuição das suas densidades quando da diminuição do pH da 

solução de síntese, tornando-se o primeiro indício de que a pH influenciou a estrutura desse 

material. Além disso, observa-se um aumento dos tamanhos médios dos cristais para todas as 

sínteses feitas com pH da solução de síntese menor que 11, indicando que o pH utilizado na 

etapa anterior deste trabalho está coerente com o resultado obtido por Santos (2010).  

 

Esses resultados podem ser mais bem analisados na Figura 4.4, que mostra os parâmetros 

cristalográficos do material cerâmico do tipo BaCe0,2Pr0,8O3 com base na variação do pH da 

solução de síntese 
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Tabela 4.4 – parâmetros cristalográficos do material cerâmico do tipo BaCe0,2Pr0,8O3 com 

base na variação do pH da solução de síntese 

Sínteses 
Tamanho do 
cristal, nm 

Parâmetro 
residual 

Volume 
da célula, 

Å3 
Densidade, 

Grcm-3  
pH11 26,4 1,4 336,01 3,948 
pH9 41,8 1,4 337,995 3,925 
pH7 34,4 1,5 337,850 3,927 
pH5 32,3 1,8 337,686 3,929 
pH3 37,5 1,7 337,183 3,935 

 

Esses resultados mostram claramente que o pH da solução de síntese influenciou as 

características microestruturais do pó cerâmico estudado. Esse resultado é de extrema 

importância para os estudos futuros, pois ajuda na identificação das variáveis mais 

significativas, diminuindo o tempo e a quantidade de experimentos utilizados na otimização 

da rota de síntese desses materiais. A influência do pH no tamanho médio dos cristais, em 

relação ao pH 11 da primeira etapa do trabalho, pode ser observada na Figura 4.24. 

 

 

Figura 4.24 – Relação entre pH da solução de síntese corrigido e tamanho médio dos cristais 

 

4.2.2 Caracterização do pó cerâmico (BaCe0,2Pr0,8O3)  por  Microscopia Eletrônica de 

Varredura - MEV  

 
O materiais cerâmicos do tipo BaCe0,2Pr0,8O3, os quais obtiveram parâmetro residual mais 

próximo da unidade e menor tamanho médio do cristal, com pH 9, 7, 5 e 3, foram 
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caracterizados via Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e os resultados são mostrados 

abaixo: 

 

4.2.2.1 Caracterização do pó cerâmico BaCe0,2Pr0,8O3, com pH da solução de síntese 

corrigido para  9 

 

 

Figura 4.25 - Micrografia eletrônica de varredura do material cerâmico (BaCe0,2Pr0,8O3), com 

pH da solução de síntese corrigido para 9 

Na análise da micrografia observa-se que as perovskitas com essa concentração e pH 9 

apresentaram partículas monodispersas, com morfologia irregular e distribuição heterogênea 

de tamanho. A Figura mostra um conjunto de aglomerados que apresentam baixa 

homogeneidade e tamanho maior que 2 µm, podendo ser explicado, possivelmente, pelo 

aumento no tamanho dos cristais com relação ao mesmo material com pH 11. Observou-se 

ainda a presença de poros na amostra analisada.  

 

4.2.2.2 Caracterização do pó cerâmico (BaCe0,2Pr0,8O3) com pH da solução de síntese 

corrigido para 7  

 
Na Figura 4.4 observa-se que os precursores sintetizados com pH 7 apresentaram, 

também,  partículas monodispersas, com morfologia irregular e distribuição heterogênea de 

tamanho. A Figura 4.2 mostra um conjunto de aglomerados que apresentam baixa 

homogeneidade e vários tipos de aglomerados. Observou-se ainda a presença de poros na 

amostra analisada, da mesma forma que na anterior. 

 

2 µm 

2 µm 
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Figura 4.26 - Micrografia eletrônica de varredura do material cerâmico (BaCe0,2Pr0,8O3), com 

pH da solução de síntese corrigido para  7 

 

4.2.2.3 Caracterização do pó cerâmico (BaCe0,2Pr0,8O3) com pH da solução de síntese 

corrigido para 5 

 
Na análise da micrografia observa-se que as perovskitas sintetizadas com pH 5 

apresentaram, também, partículas monodispersas, com morfologia irregular e distribuição 

heterogênea de tamanho. A Figura 4.6 mostra um conjunto de aglomerados que apresentam 

baixa homogeneidade e tamanho maior que 10 µm. Além disso, foi verificado a presença 

significativa de poros na amostra. 

 

 

Figura 4.27 - Micrografia eletrônica de varredura do material cerâmico (BaCe0,8Pr0,2O3), com 

pH da solução de síntese corrigido para 5 

10 µm 
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4.2.2.4 Caracterização do pó cerâmico (BaCe0,2Pr0,8O3) com pH da solução de síntese 

corrigido para  3 

 
Na análise da micrografia observa-se que as perovskitas sintetizadas com pH 3 

apresentaram, da mesma forma que a anterior,  partículas monodispersas, com morfologia 

irregular e distribuição heterogênea de tamanho. A Figura 4.8 mostra um conjunto de 

aglomerados que apresentam baixa homogeneidade e tamanhos variados.  

 

 

Figura 4.28 - Micrografia eletrônica de varredura do material cerâmico (BaCe0,2Pr0,8O3), com 

pH da solução de síntese corrigido para 3 
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Os resultados das caracterizações indicam que a primeira etapa das sínteses foi 

realizada com sucesso, tanto na identificação da fase cristalina, com parâmetro residual 

próximo da unidade, quanto na determinação dos parâmetros de rede. Esses parâmetros 

indicam valores coerentes com os encontrados na literatura (Yamanaka et al, 2003)  e 

mostram que para todas as composições, a estrutura cristalina é a mesma, ortorrômbica. 

 

Ainda com relação à primeira etapa das sínteses, levando em consideração a 

microestrutura do material, foi identificado, para o precursor BaCe0,2Pr0,8O3, um tamanho de 

cristalito com 26,4 nm, o menor de todos, que foi usado como base para a segunda etapa do 

trabalho. Os parâmetros cristalográficos foram encontrados pelo refinamento de Rietveld, e 

todos comparados com apenas uma carta padrão encontrada na literatura, a JCPDS nº 79002-

ICSD. Com isso, concluiu-se que a adição do praseodímio não influenciou o tamanho do 

cristalito de maneira linear e sim de forma aleatória. Entretanto, como todos os materiais 

foram comparados com apenas uma carta padrão, alguns valores encontrados podem ter 

apresentado discordância.  

 

Fazendo referência aos outros parâmetros cristalográficos observa-se que o volume 

das células tendeu a diminuir com a adição do praseodímio. Isso pode ser explicado, 

possivelmente, pelo efeito da substituição gradual do cério, cujo raio atômico é de 

aproximadamente 182,5 pm, pelo praseodímio, elemento com menor raio atômico, 

aproximadamente 182 pm. Essa substituição encontra provável indício nas micrografias 

eletrônicas de varredura, onde percebe-se um aumento progressivo dos aglomerados com tons 

mais claros em relação as amostras anteriores e que pode ser explicado, provavelmente, pelo 

progressivo aumento do praseodímio no material analisado. 

 
No que diz respeito à segunda fase do trabalho, pode-se concluir que houve um 

aumento nos parâmetros residuais, indicando que a diminuição do pH da solução de síntese 

dificultou a formação da fase pretendida. Além disso, assim como na etapa anterior, a 

estrutura cristalina do material cerâmico sintetizado também não mudou, indicando, assim 

como no material sintetizado com pH da solução de síntese igual a 11, uma estrutura cristalina 

do tipo ortorrômbica. Ainda com relação aos parâmetros cristalográficos percebe-se que 

houve um aumento no volume das células e uma diminuição das suas densidades quando da 

diminuição do pH da solução de síntese, tornando-se um forte  indício de que o pH 

influenciou a estrutura desse material, como citado em Santos (2010). 
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ANEXO I 
 

CARTA PADRÃO ICSD 
 
 
Name and formula 
 
Reference code: 82-2426  
 
Mineral name: Perovskite (Ba, Ce, Pr), syn  
ICSD name: Barium Cerium Praseodymium Oxide  
 
Empirical formula: BaCe0.85O3Pr0.15  
Chemical formula: Ba ( ( Ce0.85Pr0.15 ) O3 ) 
 
 
Crystallographic parameters 
 
Crystal system: Orthorhombic  
Space group: Pmcn  
Space group number: 62 
 
a (Å):   8,7695   
b (Å):   6,2302   
c (Å):   6,2101   
Alpha (°):  90,0000   
Beta (°):  90,0000   
Gamma (°):  90,0000   
 
Calculated density:   6,37   
Volume of cell: 339,29   
Z:   4,00   
 
RIR:  12,47   
 
 
Subfiles and Quality 
 
Subfiles: Inorganic 
 Mineral 
 Modelled additional pattern 
Quality: Calculated (C) 
 
Comments 
 
ICSD collection code: 079002  
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References 
 
Primary reference: Calculated from ICSD using POWD-12++, (1997) 
Structure: Knight, K.S., Bonanos, N., Mater. Res. Bull., 30, 347, (1995) 
 
Peak list 
 
No.    h    k    l         d           I 
                          (Å)         (%) 
  1    1    1    0      5,07897       0,1 
  2    0    1    1      4,39829       0,7 
  3    1    1    1      3,93152       0,5 
  4    2    1    1      3,10527     100,0 
  5    1    0    2      2,92697       0,3 
  6    0    2    1      2,78443       0,1 
  7    0    1    2      2,77902       0,1 
  8    1    2    1      2,65387       0,4 
  9    1    1    2      2,64637       0,5 
 10    2    2    0      2,53948       0,4 
 11    2    0    2      2,53401       0,7 
 12    3    1    1      2,43453       0,2 
 13    2    2    1      2,34728       0,1 
 14    0    2    2      2,19914      19,2 
 15    4    0    0      2,19238      17,7 
 16    1    2    2      2,13309       0,4 
 17    3    0    2      2,12838       0,4 
 18    3    2    1      2,01616       0,2 
 19    2    2    2      1,96576       0,3 
 20    4    1    1      1,96213       0,2 
 21    1    3    1      1,92166       0,1 
 22    1    1    3      1,91692       0,6 
 23    2    3    1      1,79661      16,4 
 24    2    1    3      1,79273      29,1 
 25    3    2    2      1,75736       0,2 
 26    0    3    2      1,72623       0,1 
 27    4    2    1      1,72252       0,1 
 28    4    1    2      1,72124       0,1 
 29    3    3    0      1,69169       0,1 
 30    5    1    0      1,68828       0,1 
 31    3    1    3      1,63046       0,3 
 32    2    2    3      1,60450       0,1 
 33    0    4    0      1,55756       2,8 
 34    4    2    2      1,55263      12,5 
 35    1    0    4      1,52874       0,2 
 36    0    4    1      1,51076       0,1 
 37    0    1    4      1,50644       0,1 
 38    1    4    1      1,48883       0,1 
 39    3    2    3      1,48503       0,1 
 40    2    4    0      1,46771       0,1 
 41    2    0    4      1,46304       0,1 
 42    1    3    3      1,44603       0,1 
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 43    2    4    1      1,42836       0,1 
 44    2    1    4      1,42471       0,1 
 45    0    4    2      1,39222       3,3 
 46    2    3    3      1,39043       6,6 
 47    6    1    1      1,38701       8,3 
 48    1    4    2      1,37500       0,1 
 49    1    2    4      1,37239       0,3 
 50    4    3    2      1,35627       0,1 
 51    3    4    1      1,34212       0,1 
 52    5    3    0      1,33997       0,1 
 53    2    4    2      1,32693       0,1 
 54    2    2    4      1,32459       0,1 
 55    3    3    3      1,31051       0,2 
 56    5    1    3      1,30832       0,2 
 57    6    2    1      1,29359       0,1 
 58    4    4    0      1,26974       2,1 
 59    4    0    4      1,26700       2,8 
 60    3    4    2      1,25694       0,1 
 61    3    2    4      1,25495       0,2 
 62    4    4    1      1,24400       0,1 
 63    4    1    4      1,24159       0,1 
 64    1    4    3      1,23224       0,1 
 65    5    2    3      1,22952       0,1 
 66    0    5    1      1,22170       0,1 
 67    0    1    5      1,21804       0,1 
 68    1    5    1      1,21001       0,1 
 69    1    1    5      1,20646       0,2 
 70    2    3    4      1,19629       0,1 
 71    2    5    1      1,17687       3,3 
 72    4    4    2      1,17527       3,7 
 73    6    3    1      1,17371       9,5 
 74    5    0    4      1,16250       0,1 
 75    5    4    1      1,14466       0,1 
 76    7    2    1      1,14210       0,1 
 77    3    5    1      1,12721       0,1 
 78    5    3    3      1,12434       0,2 
 79    2    5    2      1,11817       0,1 
 80    2    2    5      1,11572       0,1 
 81    0    4    4      1,09957       1,1 
 82    8    0    0      1,09619       0,8 
 83    1    4    4      1,09103       0,1 
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ANEXO II 
 
 

TAMANHO MÉDIO DOS CRISTAIS, D(nm), E PARÂMETROS 
CRISTALOGRÁFICOS DO MATERIAL BaCe 0,8Pr0,2O3 

 

 

NUMBER OF PHASES=    1 

 WAVELENGTHS=    1,54050 

 NUMBER OF CYCLES =    5 

0PHASE  1: Ba ((Ce0,85 Pr0,15) O3)                            

0CELL PARAMETERS= 

   8,760318   0,007392 

   6,176425  -0,007650 

   6,210299   0,001382 

    90,0799    -0,0119 

    90,2575     0,0410 

    89,7378    -0,0349 

Volume=   336,016(+/-)   ,194 UCW=  798,71 U,C,Density =   3,948 gr/cm^3 

 PHASE =  1 => %MASS = 100,00(+/-)   ,00  %MOLAR = 100,00(+/-)   ,00 

1PHASE NO, =   1     PHASE NAME Ba ((Ce0,85 Pr0,15) O3)                            

Scherrerｴs equation: 

D=lambda/(beta*cos(theta)) 

WH plotting 

beta*cos(theta)/lambda=1/D+4*eps*sin(theta)/lambda 

U,V,W parameters for LaB6 sample fitting 

Laboratio de Raios-X - Departamento de F﨎ica - UFC 

U = 0,001617, V = -0,001751, W = 0,001663 

beta_inst=sqrt(U*tan(thetai)**2+V*tan(thetai)+W 

 no,       H   K   L    2theta   FWHM(graus) D(nm)      ErrD     WH(Ang-1) ErrWH  

Sin(theta) 

    1      1   1   0    17,513     0,162   56,6947    2,9244   0,00176   0,00011    

0,1522 

    2      0   1   1    20,272     0,176   52,1385    2,5360   0,00192   0,00011    

0,1760 

    3      2   0   0    20,254     0,176   52,1372    2,5358   0,00192   0,00011    

0,1758 

    4      1   1   1    22,690     0,189   48,5766    2,2459   0,00206   0,00011    

0,1967 

    5      0   0   2    28,723     0,222   41,6024    1,7169   0,00240   0,00011    

0,2480 

    6      0   2   0    28,884     0,223   41,4251    1,7041   0,00241   0,00011    

0,2494 

    7      2   1   1    28,810     0,222   41,6101    1,7176   0,00240   0,00011    

0,2488 

    8      1   0   2    30,559     0,232   39,9261    1,5981   0,00250   0,00011    

0,2635 

    9      0   1   2    32,255     0,241   38,5557    1,5037   0,00259   0,00011    

0,2778 

   10      0   2   1    32,364     0,242   38,4031    1,4932   0,00260   0,00011    

0,2787 
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   11      1   1   2    33,898     0,251   37,1409    1,4083   0,00269   0,00011    

0,2915 

   12      1   2   1    33,962     0,251   37,1470    1,4088   0,00269   0,00011    

0,2921 

   13      3   1   0    33,864     0,250   37,2892    1,4184   0,00268   0,00011    

0,2912 

   14      2   0   2    35,479     0,260   35,9816    1,3323   0,00278   0,00011    

0,3047 

   15      2   2   0    35,456     0,259   36,1210    1,3415   0,00277   0,00011    

0,3045 

   16      3   1   1    36,973     0,268   35,0346    1,2716   0,00285   0,00011    

0,3171 

   17      2   1   2    38,422     0,276   34,1468    1,2157   0,00293   0,00011    

0,3290 

   18      2   2   1    38,443     0,277   34,0236    1,2079   0,00294   0,00011    

0,3292 

   19      0   2   2    41,219     0,293   32,4177    1,1099   0,00308   0,00011    

0,3520 

   20      4   0   0    41,181     0,293   32,4137    1,1096   0,00309   0,00011    

0,3517 

   21      1   2   2    42,545     0,301   31,6828    1,0662   0,00316   0,00011    

0,3628 

   22      3   0   2    42,555     0,301   31,6839    1,0663   0,00316   0,00011    

0,3629 

   23      1   3   0    45,152     0,316   30,4353    0,9940   0,00329   0,00010    

0,3839 

   24      3   1   2    45,093     0,316   30,4289    0,9936   0,00329   0,00010    

0,3834 

   25      3   2   1    45,079     0,316   30,4273    0,9935   0,00329   0,00010    

0,3833 

   26      0   1   3    46,230     0,323   29,8855    0,9628   0,00335   0,00010    

0,3926 

   27      0   3   1    46,444     0,324   29,8159    0,9590   0,00335   0,00010    

0,3943 

   28      2   2   2    46,340     0,323   29,8977    0,9636   0,00334   0,00010    

0,3935 

   29      4   1   1    46,315     0,323   29,8949    0,9634   0,00335   0,00010    

0,3933 

   30      1   1   3    47,474     0,330   29,3816    0,9348   0,00340   0,00010    

0,4025 

   31      1   3   1    47,623     0,331   29,3086    0,9307   0,00341   0,00010    

0,4037 

   32      2   1   3    51,013     0,353   27,8380    0,8511   0,00359   0,00010    

0,4306 

   33      2   3   1    51,095     0,353   27,8475    0,8516   0,00359   0,00010    

0,4313 

   34      4   0   2    51,097     0,353   27,8478    0,8516   0,00359   0,00010    

0,4313 

   35      4   2   0    50,963     0,352   27,9121    0,8550   0,00358   0,00010    

0,4302 
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   36      3   2   2    52,188     0,360   27,4270    0,8295   0,00365   0,00010    

0,4398 

   37      0   2   3    53,259     0,367   27,0239    0,8085   0,00370   0,00010    

0,4482 

   38      0   3   2    53,380     0,368   26,9641    0,8054   0,00371   0,00010    

0,4492 

   39      4   1   2    53,307     0,367   27,0295    0,8089   0,00370   0,00010    

0,4486 

   40      4   2   1    53,266     0,367   27,0247    0,8086   0,00370   0,00010    

0,4483 

   41      1   2   3    54,370     0,374   26,6443    0,7891   0,00375   0,00010    

0,4569 

   42      1   3   2    54,461     0,375   26,5835    0,7860   0,00376   0,00010    

0,4576 

   43      3   3   0    54,357     0,374   26,6428    0,7890   0,00375   0,00010    

0,4568 

   44      5   1   0    54,312     0,374   26,6374    0,7887   0,00375   0,00010    

0,4564 

   45      3   1   3    56,533     0,388   25,9310    0,7532   0,00386   0,00010    

0,4736 

   46      3   3   1    56,556     0,388   25,9338    0,7534   0,00386   0,00010    

0,4738 

   47      5   1   1    56,527     0,388   25,9303    0,7532   0,00386   0,00010    

0,4735 

   48      2   2   3    57,589     0,395   25,5958    0,7367   0,00391   0,00010    

0,4817 

   49      2   3   2    57,650     0,396   25,5382    0,7338   0,00392   0,00010    

0,4821 

   50      0   0   4    59,485     0,408   25,0052    0,7080   0,00400   0,00010    

0,4961 

   51      0   4   0    59,844     0,411   24,8661    0,7013   0,00402   0,00010    

0,4988 

   52      4   2   2    59,679     0,410   24,9065    0,7032   0,00402   0,00010    

0,4976 

   53      1   0   4    60,559     0,416   24,6542    0,6912   0,00406   0,00010    

0,5042 

   54      5   0   2    60,761     0,417   24,6201    0,6896   0,00406   0,00010    

0,5057 

   55      0   1   4    61,554     0,423   24,3680    0,6777   0,00410   0,00010    

0,5117 

   56      0   4   1    61,885     0,425   24,2946    0,6743   0,00412   0,00010    

0,5142 

   57      1   1   4    62,595     0,430   24,1003    0,6653   0,00415   0,00010    

0,5195 

   58      1   4   1    62,845     0,432   24,0200    0,6615   0,00416   0,00010    

0,5213 

   59      3   2   3    62,711     0,431   24,0589    0,6633   0,00416   0,00010    

0,5203 

   60      3   3   2    62,743     0,431   24,0630    0,6635   0,00416   0,00010    

0,5206 
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   61      5   1   2    62,730     0,431   24,0613    0,6635   0,00416   0,00010    

0,5205 

   62      5   2   1    62,668     0,430   24,1097    0,6657   0,00415   0,00010    

0,5200 

   63      0   3   3    63,741     0,438   23,8034    0,6516   0,00420   0,00010    

0,5280 

   64      2   0   4    63,618     0,437   23,8423    0,6534   0,00419   0,00010    

0,5271 

   65      2   4   0    63,761     0,438   23,8060    0,6518   0,00420   0,00010    

0,5281 

   66      4   1   3    63,715     0,438   23,8001    0,6515   0,00420   0,00010    

0,5278 

   67      4   3   1    63,686     0,438   23,7963    0,6513   0,00420   0,00010    

0,5276 

   68      6   0   0    63,679     0,438   23,7954    0,6512   0,00420   0,00010    

0,5275 

   69      1   3   3    64,724     0,445   23,5534    0,6403   0,00425   0,00010    

0,5353 

   70      2   1   4    65,587     0,451   23,3505    0,6312   0,00428   0,00010    

0,5416 

   71      2   4   1    65,757     0,453   23,2691    0,6275   0,00430   0,00010    

0,5429 

   72      0   2   4    67,501     0,465   22,8934    0,6110   0,00437   0,00009    

0,5556 

   73      0   4   2    67,752     0,467   22,8284    0,6081   0,00438   0,00009    

0,5574 

   74      2   3   3    67,629     0,466   22,8612    0,6096   0,00437   0,00009    

0,5565 

   75      6   1   1    67,575     0,466   22,8539    0,6092   0,00438   0,00009    

0,5561 

   76      1   2   4    68,480     0,473   22,6344    0,5997   0,00442   0,00009    

0,5627 

   77      1   4   2    68,681     0,474   22,6135    0,5988   0,00442   0,00009    

0,5641 

   78      3   0   4    68,515     0,473   22,6391    0,5999   0,00442   0,00009    

0,5629 

   79      5   2   2    68,549     0,473   22,6437    0,6001   0,00442   0,00009    

0,5632 

   80      4   2   3    69,509     0,481   22,3940    0,5894   0,00447   0,00009    

0,5701 

   81      4   3   2    69,515     0,481   22,3948    0,5894   0,00447   0,00009    

0,5701 

   82      3   1   4    70,402     0,487   22,2379    0,5828   0,00450   0,00009    

0,5764 

   83      3   4   1    70,494     0,488   22,2047    0,5814   0,00450   0,00009    

0,5771 

   84      5   3   0    70,334     0,487   22,2285    0,5824   0,00450   0,00009    

0,5760 

   85      2   2   4    71,334     0,495   22,0039    0,5729   0,00454   0,00009    

0,5831 
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   86      2   4   2    71,483     0,496   21,9799    0,5719   0,00455   0,00009    

0,5841 

   87      6   0   2    71,459     0,496   21,9766    0,5718   0,00455   0,00009    

0,5840 

   88      6   2   0    71,254     0,494   22,0376    0,5744   0,00454   0,00009    

0,5825 

   89      3   3   3    72,344     0,503   21,7912    0,5641   0,00459   0,00009    

0,5902 

   90      5   1   3    72,345     0,503   21,7914    0,5641   0,00459   0,00009    

0,5902 

   91      5   3   1    72,269     0,502   21,8244    0,5655   0,00458   0,00009    

0,5897 

   92      6   1   2    73,267     0,510   21,6190    0,5571   0,00463   0,00009    

0,5967 

   93      6   2   1    73,186     0,509   21,6503    0,5584   0,00462   0,00009    

0,5961 

   94      4   0   4    75,094     0,525   21,2538    0,5424   0,00471   0,00009    

0,6094 

   95      4   4   0    75,039     0,524   21,2867    0,5438   0,00470   0,00009    

0,6090 

   96      3   2   4    75,974     0,532   21,0984    0,5363   0,00474   0,00009    

0,6155 

   97      3   4   2    76,073     0,533   21,0729    0,5353   0,00475   0,00009    

0,6162 

   98      0   3   4    76,891     0,540   20,9162    0,5292   0,00478   0,00009    

0,6218 

   99      0   4   3    77,030     0,541   20,8975    0,5285   0,00479   0,00009    

0,6227 

  100      4   1   4    76,903     0,540   20,9179    0,5293   0,00478   0,00009    

0,6219 

  101      4   4   1    76,922     0,540   20,9207    0,5294   0,00478   0,00009    

0,6220 

  102      1   3   4    77,810     0,548   20,7426    0,5225   0,00482   0,00009    

0,6280 

  103      1   4   3    77,925     0,548   20,7595    0,5233   0,00482   0,00009    

0,6288 

  104      1   5   0    77,998     0,549   20,7322    0,5222   0,00482   0,00009    

0,6293 

  105      5   2   3    77,836     0,548   20,7464    0,5227   0,00482   0,00009    

0,6282 

  106      5   3   2    77,819     0,548   20,7439    0,5226   0,00482   0,00009    

0,6281 

  107      7   1   0    77,720     0,547   20,7675    0,5235   0,00482   0,00009    

0,6274 

  108      0   1   5    78,502     0,553   20,6556    0,5193   0,00484   0,00009    

0,6327 

  109      0   5   1    78,976     0,558   20,5395    0,5148   0,00487   0,00009    

0,6359 

  110      4   3   3    78,750     0,556   20,5802    0,5164   0,00486   0,00009    

0,6344 
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  111      6   2   2    78,719     0,555   20,6129    0,5177   0,00485   0,00009    

0,6342 

  112      1   1   5    79,450     0,562   20,4628    0,5120   0,00489   0,00009    

0,6391 

  113      1   5   1    79,830     0,565   20,4103    0,5101   0,00490   0,00009    

0,6417 

  114      7   1   1    79,603     0,563   20,4491    0,5115   0,00489   0,00009    

0,6401 

  115      2   3   4    80,526     0,571   20,2987    0,5060   0,00493   0,00009    

0,6463 

  116      2   4   3    80,618     0,572   20,2769    0,5052   0,00493   0,00009    

0,6469 

  117      2   1   5    82,187     0,586   20,0258    0,4961   0,00499   0,00009    

0,6573 

  118      2   5   1    82,474     0,589   19,9672    0,4940   0,00501   0,00009    

0,6592 

  119      4   2   4    82,314     0,587   20,0109    0,4956   0,00500   0,00009    

0,6581 

  120      4   4   2    82,365     0,588   19,9846    0,4946   0,00500   0,00009    

0,6585 

  121      6   1   3    82,368     0,588   19,9850    0,4946   0,00500   0,00009    

0,6585 

  122      6   3   1    82,249     0,587   20,0010    0,4952   0,00500   0,00009    

0,6577 

  123      5   0   4    83,264     0,596   19,8526    0,4900   0,00504   0,00009    

0,6643 

  124      7   0   2    83,305     0,596   19,8589    0,4903   0,00504   0,00009    

0,6646 

  125      0   2   5    83,938     0,602   19,7579    0,4867   0,00506   0,00009    

0,6687 

  126      0   5   2    84,348     0,606   19,6907    0,4844   0,00508   0,00008    

0,6714 

  127      1   2   5    84,862     0,611   19,6091    0,4816   0,00510   0,00008    

0,6747 

  128      1   5   2    85,202     0,614   19,5662    0,4802   0,00511   0,00008    

0,6769 

  129      3   3   4    85,003     0,612   19,5991    0,4813   0,00510   0,00008    

0,6756 

  130      3   4   3    85,071     0,613   19,5776    0,4805   0,00511   0,00008    

0,6760 

  131      3   5   0    85,052     0,613   19,5747    0,4804   0,00511   0,00008    

0,6759 

  132      5   1   4    85,017     0,612   19,6013    0,4814   0,00510   0,00008    

0,6757 

  133      5   4   1    84,967     0,612   19,5934    0,4810   0,00510   0,00008    

0,6754 

  134      7   1   2    85,026     0,612   19,6027    0,4815   0,00510   0,00008    

0,6758 

  135      7   2   1    84,925     0,611   19,6190    0,4820   0,00510   0,00008    

0,6751 
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  136      3   1   5    86,684     0,628   19,3611    0,4734   0,00517   0,00008    

0,6864 

  137      3   5   1    86,877     0,630   19,3302    0,4724   0,00517   0,00008    

0,6876 

  138      5   3   3    86,793     0,629   19,3476    0,4730   0,00517   0,00008    

0,6870 

  139      2   2   5    87,559     0,637   19,2261    0,4689   0,00520   0,00008    

0,6919 

  140      2   5   2    87,830     0,640   19,1793    0,4674   0,00521   0,00008    

0,6936 

  141      6   2   3    87,682     0,638   19,2157    0,4686   0,00520   0,00008    

0,6927 

  142      6   3   2    87,643     0,638   19,2094    0,4684   0,00521   0,00008    

0,6924 

  143      0   4   4    89,500     0,656   18,9791    0,4612   0,00527   0,00008    

0,7040 

  144      8   0   0    89,401     0,655   18,9918    0,4616   0,00527   0,00008    

0,7034 

  145      1   4   4    90,385     0,666   18,8384    0,4568   0,00531   0,00008    

0,7095 

  146      5   2   4    90,332     0,665   18,8580    0,4575   0,00530   0,00008    

0,7092 

  147      5   4   2    90,338     0,665   18,8590    0,4575   0,00530   0,00008    

0,7092 

  148      7   2   2    90,308     0,665   18,8540    0,4573   0,00530   0,00008    

0,7090 

  149      4   3   4    91,222     0,674   18,7529    0,4544   0,00533   0,00008    

0,7146 

  150      4   4   3    91,267     0,675   18,7326    0,4537   0,00534   0,00008    

0,7149 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


