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RESUMO 
 

 

 

Tendo em vista a necessidade crescente do mundo em desenvolvimento de novas 
tecnologias de produção mais eficientes de energia, este trabalho foca nessa 
necessidade e no desenvolvimento de um componente de uma célula combustível. 
Isto é feito através do estudo, sintetização e caracterização dos óxidos de cério 
dopados com gadolínia e samária para uso como eletrólito sólido em células 
combustíveis. Utilizando para isso o método de precipitação controlada. Como 
percursor dos óxidos de cério, gadolínio e samário foram usados nitratos 
hexahidratados de terras raras que devem ser misturados em proporções adequadas 
em um solvente. O agente precipitante utilizado foi o hidróxido de amônio. A vantagem 
de utilizar o óxido de cério dopado como eletrólito sólido é a capacidade de 
funcionamento da célula em temperaturas intermediárias (por volta de 600ºC) sem 
que haja perda na condutividade elétrica do eletrodo. A caracterização dos óxidos 
sintetizados usa as seguintes técnicas: difração de raio-X, calorimetria diferencial de 
varredura e termogravimétria, espectroscopia infravermelha com transformada de 
Fourier e granulometria a laser. Após conformação de corpos de prova estes serão 
sinterizados e também caracterizados usando as seguintes técnicas: densidade 
aparente, usando o princípio de Arquimedes, microscopia eletrônica de varredura e 
finalmente a condutividade iônica fazendo o uso da espectrometria de impedância. 
Posteriormente é feita a análise dos resultados obtidos e apresentado o 
comportamento e viabilidade do material. 
 
 
 
Palavras-chave: Célula Combustível. Céria Dopada. Sintetização de Óxidos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

ABSTRACT 

 

 

 

 

Considering the needing of new and more efficient energy productions to be developed 
in the world, the goal of this work is study a new component of a fuel cell. This is done 
by studying, synthesizing and characterizing cerium oxides doped with gadolinium and 
samarium to be used as electrolyte components in a fuel cell. The controlled 
precipitation method is used to synthesize the oxides. As a precursor of the cerium, 
gadolinium, and samarium, it is used hexahydrate nitrates of rare earths that will be 
mixed in a solvent of distilled water, ethanol, and nitrous acid. The precipitating agent 
is ammonium hydroxide. The advantage of using doped cerium oxide is the capability 
of making the full cell work at an intermediary temperature (something close to 600ºC) 
without any loss of electrical conductivity of the electrode. The characterization of the 
synthesized oxides uses the following techniques: X-ray diffraction, differential 
scanning calorimetry and thermogravimetry, infrared, density, ionic conductivity, 
microscopy, laser granulometry and impedance spectroscopy. After the 
characterization, all the obtained results are analyzed and the behavior and the viability 
of the material are shown. 
 
 
Keywords: Fuel Cells. Doped Cerium. Synthesising Oxides. 
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CAPÍTULO 1 

Introdução 

1.1 PROBLEMÁTICA E CONTEXTUALIZAÇÃO 

A problemática energética vem sendo uma das dificuldades de maior 

importância ao redor do mundo nos últimos tempos. No ano 2003 foi mostrado que 

para uma população de 6,27 Bilhões o consumo de petróleo o consumo anual era de 

1,69 toneladas equivalentes de petróleo (TEP) per capita ao ano (Goldemberg, 2007).  

Isso representava cerca de 17 milhões de quilocalorias (kcal) por pessoa.  

Estes números representam algo em torno de 46300 kcal de energia por 

dia. Levando em consideração que apenas para a alimentação um ser humano 

necessita de apenas 2000 kcal por dia para nos mantermos vivos de uma forma 

saudável o restante é usado para nos transportarmos, usarmos nossos aparelhos, 

produzirmos algo na indústria, etc.  

O padrão mundial de produção de energia é baseado nos combustíveis 

fósseis que geram muita emissão de poluentes e gases de efeito estufa. Outro 

problema do uso deste tipo de fonte é o risco de suprimento de energia à longo prazo, 

pois atualmente a alta do consumo faz com que a necessidade de produção de 

petróleo ocorra de uma maneira mais rápida seja essencial devido à demanda e a 

exploração que não consegue acompanhar o ritmo. A fig1 abaixo demonstra um pouco 

da quantidade de petróleo consumida em 2014 per capita ao redor do mundo em 

toneladas de petróleo. Da mesma forma a fig2 mostra o consumo de petróleo em cada 

área do globo terrestre. 

As figs (1) e (2) mostram os dados de como a produção encontra-se menor 

que o consumo. Sendo o barril de petróleo equivalente a aproximadamente 7,5 

toneladas de óleo, a produção norte americana torna-se equivalente à 

aproximadamente 2,25 toneladas de petróleo, maior do que o consumo maior que 3 

toneladas visto na fig1. 

Agora tomando o Brasil como objeto de estudo, suas principais fontes 

energéticas são: hídrica (como matriz elétrica nacional) e fóssil/biocombustível 

(transporte). A geração de energia elétrica no país cresceu a uma taxa de 4,2% entre 

1980 – 2002. Sempre tendo como fonte a produção oriunda de hidroelétricas 

(SANTOS et al, 2002). 
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Fonte: Bp Statistical Review of World Energy 2014 
 

 

 

 

 

 

 

Porém, em comparação com os outros países pelo mundo: em 2003 o país 

foi visto em posição de destaque em relação as outras nações. As energias renováveis 

representavam 41,3% do consumo, porém no mundo essa porcentagem era de 

apenas 14,4%. Neste mesmo ano o consumo médio do Brasil foi de 1,09 TEP, cinco 

vezes menor que o consumo dos Estados Unidos (GOLDEMBERG, 2007). 

Apesar de ser tida por muitos como uma fonte limpa, a produção de energia 

hidráulica tem suas desvantagens. Ela é uma causadora indireta da piora do efeito 

estufa. O desmatamento das áreas de grandes florestas transformadoras de CO2 em 

O2 e a produção de metano (CH4) oriundo da decomposição do material orgânico 

decomposto submerso pelas regiões alagadas de represas são exemplos de como 

um hidrelétrica influencia no efeito supracitado. 

Figura 1 – Consumo per capita de petróleo em toneladas no ano de 2014 
 

Fonte: Bp Statistical Review of World Energy 2015 

Figura 2 – Produção per capita de petróleo em 2014 
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A busca por novas fontes renováveis vem sido realizada ao redor do mundo 

e também no Brasil. Exemplos de desenvolvimento técnico e comercial pode ser visto 

desde 1994 quando o estudo feito pela IEA (International Energy Agency) listou fontes 

possíveis de energia renovável: Biomassa (Rejeitos agrícolas, álcool), Geotérmica 

(magma), hidroelétrica, oceânica (mares), Solar, Eólica e de células combustíveis 

(GOLDEMBERG, 1998). 

O Brasil é um país famoso por tentar priorizar matrizes renováveis. Uma 

das fontes importantes de produção energética é a célula combustível. Ela pode ser 

usada como um dos nós da malha de soluções para a demanda energética dos dias 

atuais. 

Considerando a problemática supracitada este trabalho irá estudar e 

analisar dois sistemas a serem usados como eletrólitos sólidos em células 

combustíveis que são: céria dopada com gadolinia (Ce0,8Gd0,2O2) e céria dopada 

com gadolínia codopada com samária (Ce0,8Gd0,18Sm0,02O2). Estes sistemas 

foram escolhidos por serem os mais estudados atualmente (ARAKAKI, 2010), 

(VILLAS-BOAS, 2013), (FERREIRA, 2011) e (GODINHO, 2007). Cabe ressaltar que 

os estudos sobre célula combustível na Faculdade do Gama ainda são muito pouco 

explorados, garantindo uma boa oportunidade de aprofundamento e destaque na área 

para a faculdade. A escolha de estudo dos SOFC’s de céria dopada foi feita por este 

tipo de célula conseguir funcionar a temperaturas intermediárias (~600ºC) fáceis de 

serem obtidas, ao contrário das células tradicionais baseadas em zircônia que operam 

em temperaturas próximas de 1000ºC. Outra grande vantagem é que as reações 

acontecem rapidamente para produção de eletricidade. Sua desvantagem na 

dificuldade de produção do material e ainda ser uma tecnologia muito dependente de 

pesquisa. 
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CAPÍTULO 2 

Objetivos 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

Sintetizar pós de céria dopada com gadolínia (Ce0,8Gd0,2O2) e de céria 

dopada com gadolínia codopada com samária (Ce0,8Gd0,18Sm0,02O2),utilizando 

como método de síntese a precipitação controlada, para possível aplicação em 

eletrólitos sólidos aplicaveis a células combustíveis que permitam uma melhor 

condutividade iônica em temperaturas intermediárias (~600ºC). 

 

2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar as curvas de titulação e volume equivalente a fim de identificar 

os pontos de equivalencia ou de mudança de pH e assim coompreender o 

comportamento da precipitação de óxidos .  

Identificar através da difração de raio-X as fases cristalinas presentes nos 

pós sintetizados. 

Identificar através da calorimetria diferencial de varredura e a 

termogravimétria o comportamento do pó sintetizado ao ser exposto a variações 

térmicas e ver observar a eliminação de compostos voláteis ao ser exposto ao teste. 

Obter via prensagem uniaxial a frio corpos de prova com densidade 

superior aos 94% da densidade teórica. 

Identificar qual das amostras em estudo apresenta melhor comportamento 

elétrico. 

Realizar a caracterização dos pós encontrados por meio de técnicas de 

análise de materiais. A caracterização permite a comparação entre os pós e permite 

realizar a qualificação das amostras encontradas. 
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CAPÍTULO 3 

Revisão Bibliográfica 

3.1 ESTRUTURA CRISTALINA 

Os compostos químicos denominados óxidos são conformados pela 

ligação de um ou mais elementos com o oxígênio. O oxigênio é o elemento mais 

abundante sobre a superficie da terra. 

O comportamento físico e químico dos óxidos pode ser entendido através 

do conhecimento da quimica cirstalina dos materiais (RODRÍGUEZ-RODRÍGUEZ-

PÁEZ, 2013). Os oxidos podem se cristalinizar e formar estruturas que devem ser 

consideradas para análise de sintetização do material. Para se conhecer a estrutura 

dos óxidos, normalmente é utilizada as tecnicas de difração de raio-x, elétrons ou 

neutróns (RODRÍGUEZ-RODRÍGUEZ-PÁEZ, 2013). 

O óxido de cério estudado neste trabalho possui a estrutura cristalina da 

fluorita (não muda desde a temperatura ambiente até sua temperatura de fusão) 

(VILLAS-BÔAS, 2013). A céria é conhecida por ser facilmente reduzida e dissolvida 

em outros óxidos sem que ocorra mudança de fase, principalmente a altas 

temperaturas. As estruturas da fluorita são estruturas cúbicas nas quais os parâmetros 

de rede estão diretamente relacionados com a composição química de acordo com a 

lei de Vergard – é a lei que rege a variação do tamanho de uma célula com o teor do 

dopante, ou seja, obedece uma relação linear (REY, 2002). Os cátions de Ce4+ 

formam uma rede cristalina cúbica de face centrada com os íons O2- que ocupam os 

sítios tetraedrais. Neste tipo de rede os cátions são maiores que os ânions e o número 

de coordenação do cátion é 8 e o ânion é 4 (VILLAS-BÔAS, 2013). A figX abaixo 

mostra a estrutura da fluorita do óxido de céria que possui esferas maiores e escuras 

(representando o óxido de cério) e esferas menores e claras (representando o íon 

oxigênio). 
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Figura 3 – Estrutura da fluorita do óxido de cério 

Fonte – FERREIRA, 2012 

 

O temanho dos íons de Ce4+ (com cerca de 0,97 Â) é suficiente para que 

seja formado uma estrutura de fluorita estável, de maneira que as vacâncias geradas 

pela falta de oxigênio (O2), que são criadas depois da adição do dopante, são 

formadas preferencialmente próximas a este íon. Logo, a condutividade iônica 

aumenta a medida que a energia de ativação decresce (ARAKAKI, 2010). Os óxidos 

cerâmicos têm sua condutividade iônica aumentada ao ser introduzidos os dopantes 

que geram defeitos na estrutura cristalina, nas já citadas vacâncias de hidrogênio. 

Para que seja gerada a vacância os dopantes devem ser elementos de menor valência 

que o cátion original.  

Como dito, a condutividade iônica das soluções sólidas à base de céria é 

gerada pelas vacâncias de oxigênio que são criadas principalmente pela dopagem 

dos íons de menos valência, logo pode-se esperar um aumento de dopantes até que 

o limete de solubilidade seja atingido atigindindo também o aumento da condutividade 

iônica. 

Uma outra explicação para a codopagem da da céria seria a expansão da 

rede cristalina (FERREIRA, 2012) que ofereceria maiores espaços para as vacâncias 

ocorrerem e consequentemente maior fluxo de condução iônica. 

Os íons de gadolínio e samário (com raios iônicos dos cátion iguais a 1,053 

Â e 1,079 Â, respectivamente) proporcionam os maiores valores de condutividade 

iônica. Os óxidos de terras raras são altamente solúveis na céria, tendo a solubilidade 

superior a 40% (ARAKAKI, 2010).  
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Figura 4 – Fluxo iônico em um óxido cerâmico 

Fonte – GODINHO, 2007 

 

3.1 CONDUTIVIDADE ÍONICA DOS ELETRÓLITOS SOFC’s 

A condutividade iônica é resultante do movimento dos íons que é descrito 

através de um salto dos íons que são dependentes da concentração e da mobilidade 

dos portadores dos mesmos (VILLAS-BÔAS, 2013). O mecanismo de condução dos 

íons no eletrodo sólido é visto quando há a dissociação das moléculas de oxigênio no 

cátodo da célula de acordo com a equação abaixo: 

 

Onde em (1) representa a dissociação das moléculas (no cátodo) e:  

 

O processo da condução é dependende do fluxo de corrente que passa 

através do eletrólito (ASSIS e HERNANDES, 1999). O modo como esses eletrólitos 

fluem através do sólido pode ser entendido como um modelo onde o transporte dos 

íons é influenciado pelas interações coulombianas repulsivas (repulsão de duas 

partículas que possuem cargas elétricas idênticas) que promovem o fluxo dos íons. 

Portanto a difusão e condutividade elétrica está ligada e a difusão do íon através da 

rede de íons presente no material. 

 

3.3 FUNDAMENTOS DE UMA CÉLULA A COMBUSTÍVEL  

As células a combustível são dispositivos eletroquímicos que convertem a 

energia química proveniente da uma corrente elétrica e de calor a partir do hidrogênio 

como um combustível limpo e do oxigênio como agente oxidante tendo como 

subproduto o vapor de água (MENCH, 2008).  

(1) 

(2) 
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O processo consiste na entrada de hidrogênio no anodo, que é o eletrodo 

negativo, e de oxigênio no catodo, representa o eletrodo positivo). As reações 

presentes no sistema ocorrem de forma continua e movimentam os elétrons através 

do eletrólioto. O funcionamento deste equipamento pode ser assemelhado ao 

comportamento de uma bateria, tendo como principal diferença apenas que na bateria 

a energia é armazenada nela mesma e que ela irá parar de produzir corrente no 

momento que os reagente forem totalemente consumidos. Na célula a combustível  

ocorre a conversão de energia proveniente do combustível e do oxidante que são 

alimentados por fontes externas e que produz energia à medida que é alimentado. A 

fig (5) representa o esquema de funcionamento da célula a combustível (ARAKAKI, 

2010). 

 

 
Figura 5 – Esquema de funcionamento da célula a combustível 

Fonte – ARAKAKI, 2010 

 

 

As principais equações que regem o funcionamento de uma célula a 

combustível são as equações parciais:  

 

Onde (3) representa a oxidação e (4) representa a redução.  

 

A soma destas duas reações resulta em uma equação global da operação 

de uma célula a combustível: 

(3) 

 

(4) 
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Em que (5) mostra o combustível (H2) e o agente oxidante (O2) como 

reagentes e os produdos tornam-se: H2O, calor e eletricidade.  

Abaixo – fig (6) – é mostrado uma representação esquemática das reações 

que ocorrem em uma célula combustíve, onde o eletrólito é condutor de íons oxigênio.  

 

Figura 6 – Rrepresentação esquemática das reações que ocorrem em uma célula combustível 

Fonte – FERREIRA, 2012 

 

 

3.3 TIPOS DE CÉLULAS 

As células combustível são classificadas em sete diferentes tipos de células 

e suas classificações vêm conforme mudados os eletrólitos dos sistemas. Existem 

seis tipos diferentes de células (MENCH, 2008). Os tipos de células são: células 

combustível com membrana trocadora de prótons, células combustível de ácido 

fosfórico, células combustível de carbonato derretido, células combustível de metanol 

direto, células combustível alcalinas e as células combustível de óxido sólido. A única 

célula que não é classificada quanto ao eletrólito é a de metanol direto que é 

classificada quanto ao combustível utilizado. 

(5) 
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3.2.1 CÉLULAS COMBUSTÍVEL COM MEMBRANA TROCADORA DE 

PRÓTONS (PEMFC) 

Seu eletrólito utiliza um polímero na forma de filme fino e permeável para 

funcionar. Sua vantagem é funcionar a temperaturas baixas, ~80ºC. Seu eletrólito 

permite que a célula seja amplamente difundia em uso veicular e em sistemas móveis 

por se tratar de um material compactado e possuir um etrólito sólido que opera a 

baixas temperaturas. Seu rendimento está por volta de 40-50% (ARAKAKI, 2010). 

 

 

3.2.2 CÉLULAS COMBUSTÍVEL DE ÁCIDO FOSFÓRICO (PAFC) 

Na célula combustível de ácido fosfórico os íons de hidrogênio atravessam 

o eletrólito no sentido anodo-catodo. Os elétrons gerados no anodo são transportados 

por um circuito externo ao sistema da célula que gera potência elétrica retornando ao 

catodo. É necessário o uso de catalisadores de platina no sistema. Seu funcionamento 

é dado à 200ºC e possui um rendimento de certca de 40-50% podendo aumentar a 

80% caso seja utilizado um sistema de co-geração que utilize o calor gerado.  

 

3.2.3 CÉLULAS COMBUSTÍVEL DE CARBONATO DERRETIDO (MCFC) 

Estas células operam a temperaturas próximas a 650ºC para que o 

eletrólito, que conduz íons de carbonato (CO3
2-) do catodo para o anodo, possa passar 

pelo processo de fundição. No anodo o hidrogênio reage com íons de carbonato que 

produzem água, dióxido de carbono e elétrons. Os elétrons atravessam um circuito 

externo que fornece potência elétrica e retornam ao catodo. No catodo, o O2 do ar e 

o CO2 reciclado no anodo reagem com os elétrons para formar os ínos de carbonato 

que irão novamente passar pelo processo e conduzir corrente. Sua eficiência é de 

certa de 60% podendo aumentar para 80% caso seja utilizado um sistema de co-

geração.   

3.2.4 CÉLULAS COMBUSTÍVEL DE METANOL DIRETO (DMFC) 

Elas tem um comportamento semelhante às PEMFC’s, mas utilizam 

metanol como combustível. É utilizado geramente catalisadores de platina no catodo 

de platina/rudênio no anodo. Suas equações são dadas por:  
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3.2.5 CÉLULAS COMBUSTÍVEL ALCALINAS (AFC) 

Estas células operam com hidrogênio e oxigênio comprimidos. Elas utilizam 

como eletrólito uma solução aquosa de hidróxido de potássio. Nestas células as 

hidroxilas ionicas (OH-) vão do catodo para o anodo dentro do eletrolito. No anodo o 

H2 reage com o OH- 
 para produzir água e retirar elétrons. Os elétrons produzidos no 

anodo alimentam o circuito externo que retorna para o catodo. No catodo os elétrons 

reagem com o oxigênio e a água para produzir mais hidroxila que se difundem pelo 

eletrólito. Sua temperatura de funcionamento vai de 50 â 200 ºC e possui um 

rendimento de 70%. 

 

3.2.6 CÉLULAS COMBUSTÍVEIS DE ÓXIDOS SÓLIDOS (SOFC’S) 

As células estudadas neste trabalho são as do tipo SOFC’s. Este tipo de 

célula tem a vantagem de de possuir um melhor gerenciamento de seu eletrólito e não 

necessita do uso de metais nobres como catalisadores. Elas são baseadas em 

eletrólitos de óxidos sólidos. Possuindo inclusive valores de eficiencia de conversão e 

uma elevada capacidade de geração de eletricidade e de calor. Devido a alta 

temperatura a operação favorece a a cinética das reações eletróliticas que faz com 

que ocorra a reforma do combustivel no proprio corpo da célula. Sua principal 

aplicação é como célula combustível estacionária (LINARDI et al, 2001).  

Seu grande problema, porém, está ligado também às altas temperaturas 

de operação. Ela acarreta na demanda de tecnologias muito caras que ou limitadas 

(passíveis de corrosão e fadiga de componentes) (BEHLING, 2012). Os MCFC’s e 

principalmente os SOFC’s (tipo de célula interessada para este trabalho) representam 

as células de funcionamento à altas temperaturas. As temperaturas normais de 

funcionamento de células SOFC’s são por volta de 800ºC. 

As primeiras SOFC’s utilizavam zirconia estabilizada com ítrio (YSZ). O 

óxido utilizado para estabilização da zircônia para fins de produção de eletrólitos de 

céulas combustíveis é o óxido de ítrio (Y2O3) que confere ao material ceramico criado 

um aumento consideravel nas propriedade elétricas e mecânicas quando comparados 

(6) 

 

(7) 
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à zircônia pura (MUÑOZ, 2013). A fig (7) abaixo mostra o esquema de materiais e 

reações que ocorrem em uma célula SOFC.  

 
Figura 7 – Esquema de materiais e reações que ocorrem em uma célula SOFC 

Fonte – Fuel Cell Engines (Adaptado) 

 

Com os avanços de tecnologia crescentes e a busca por uma melhor 

otimização dos processos há estudos que conseguem funcionamento de células 

SOFC’s a 500ºC (MENCH, 2008). O eletrólito estudado neste trabalho visa utilizar 

céria dopada. A céria permite o funcionamento da célula a cerca de 600ºC sem que 

haja perda de condutibilidade elétrica e propriedades mecanicas (GODINHO, 2007). 

 

3.5  CONDUTIVIDADE IÔNICA DO ÓXIDO DE CÉRIO 

Os eletrólitos baseados em céria são os eletrólitos óxidos que apresentam 

uma das maiores condutividades elétricas nas células combustíveis de óxido sólido 

(SOFC’s) – 0,105 S/cm à ~800 ºC (VILLAS-BÔAS, 2013) comparados com 0,058 S/cm 

da célula de zircônia estabilizada com samária à ~800ºC (FLORIO et al, 2004), sendo 

esta uma das grandes vantagens quando comparados com outros tipos de eletrólitos. 

A céria pura, mesmo que apresentando a estrutura tipo fluorita à 

temperatura ambiente, não é boa condutora de íons, impossibilitando seu uso como 

eletrólito sólido. Porém, um fenômeno interessante ocorre na sua estrutura cristalina 

ao substituir parcialmente íons Ce4+ por íons de terras raras trivalentes (R3+) ou terras 

alcalinas (R2+): são produzidos vazios de oxigênio de forma espontânea, preservando 

a neutralidade elétrica do composto, aumentando substancialmente a sua 

conectividade iônica, tornando-os eletrólitos baseados em céria comparáveis com os 

eletrólitos baseados em zircônia, eletricamente falando (DIAS, 2013). As reações que 

descrevem a formação destes defeitos cristalinos são expostas a seguir, e indicam 

como íons de terras raras tetravalentes utilizadas como aditivo, substituem o íon Ce4+ 
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(8) 

 

(9) 

favorecendo a formação de vazios de oxigênio. Esta notação foi proposta por Kröger 

e Vink para descrição de defeitos puntiformes. 

Re2O3----------------------2Re’Ce+3OO
x+Vo

∙∙ 

MO----------------------M’’Ce+OO
x+VO

∙∙ 

A ideia de se dopar a céria com gadolínia ou samária seria para estudar os 

possíveis efeitos destes aditivos nas propriedades elétricas no composto. A céria 

dopada com óxidos de terras raras recebe muita atenção por se tornarem materiais 

com alta condutividade iônica. A desvantagem do uso da céria em relação a outros 

tipos de eletrólitos é a pouca resistência mecânica deste material (VILLAS-BÔAS, 

2013). 

Uma outra característica vantajosa para o uso do óxido de cério neste 

trabalho é que ele é capaz de tolerar a dissolução de outros óxidos, sem que haja 

mudança de fase. Já a condutividade elétrica da céria pode ser explicada devido a 

presença de defeitos eletrônicos localizados em posições do Ce. As propriedades 

elétricas da céria dopada podem ser, então, influenciadas pelo tipo de dopante 

utilizados (VILLAS-BÔAS, 2013). Os tipos utilizados nesse trabalho foram: Gadolínia 

(Gd2O2) e Samária (Sm2O3).  

Neste panorama, os materiais à base de céria dopada têm sido 

considerados como os mais eficientes e promissores eletrodos para aplicações em 

SOFCs (FERREIRA, 2012). O principal motivo é apresentarem condutividade iônica 

em temperaturas menores e menos custosas de serem obtidas.  

 

 

3.6 SÍNTESE DOS ÓXIDOS DOPADOS DE CÉRIA 

Os materiais são produtos úteis para o homem. Eles podem vir da natureza 

ou serem sintetizados pelo homem. Os dois tipos de materiais relacionados à 

sintetização são: os materiais de consumo e os duráveis. Os de consumo são 

substâncias moleculares que englobam compostos orgânicos, medicamentos e 

comida. Os duráveis são baseados na matéria inorgânica que deve ser usada para 

sintetização dos óxidos metálicos, base de estudo de materiáis desse trabalho 

(RODRÍGUEZ-RODRÍGUEZ-PÁEZ, 2013).  

Os aspectos à serem levados em consideração para que a síntese dos 

materiais seja realizada de maneira eficiente são: busca por informações na tabela 



26 

 

   

periódica, e ideintificação dos tipos de ligações químicas que podem acontecer que, 

no caso dos óxidos, serão geralmente ligações iônicas e covalentes (ATKINS & 

JONES, 2012). 

Alguns dos métodos de síntese empregados para a obtenção de óxidos 

são: preciptação controlada, sol-gel e precursor polimétrico (Pechini). Neste trabalho 

a sintetização foi realizada pelo método de precipiração controlada. 

 

3.7 MÉTODO DE PRECIPITAÇÃO CONTROLADA 

Este é um método químico de síntese em fase líquida onde as 

características dos pós obtidos são controladas pelo processo de nucleação, de 

crescimento e de endurecimento dos óxidos. Este método de síntese é usado com 

frequencia por permitir a obtenção de nanopartículas com tamanho, forma e 

composição definida (YOSHIMURA ET AL., 2007).  A precipitação pode ser definida 

como sendo uma rápida cristalização que é dada pela baixa solubilidade dos 

compósitos que favorecem sua sobre saturação e consequenemente a precipitação 

(RODRÍGUEZ-RODRÍGUEZ-PÁEZ, 2013). 

Uma maior velocidade de sobre saturação favorece a nucleação primária. 

Esta nucleação primária consiste nas superfícies sólidas do cristalizador transmitirem 

quantidade de movimento às moléculas e consequentemente transferencia de massa 

que vai se acumulando, nucleando e formando cristáis. Outra característica da 

formação do precipitado é a de que as partículas sufucientemente pequenas, ou seja, 

aquelas com maior quantidade de cristáis produzidos na precipitação ajudam no 

enrijecimento, na aglomeração do preciptado e na floculação. Um aspecto 

fundamental da realização de um processo de precipitação é garantir o conhecimento 

de todo o processo para que a reprodução do processo realizado posssa ser refeito e 

que se possa ser obtido um material com as mesmas características (RODRÍGUEZ-

RODRÍGUEZ-PÁEZ, 2013). 

Na síntese por precipitação, inicialmente é preparada uma solução que 

contem os cátions de interesse na proporção desejada, a qual é adicionada um agente 

precipitante ou é submetida a mudanças de temperatura ou pressão para que seja 

diminuida a solubilidade e seja propiciada a precipitação do óxido desejado que ocorre 

através da nucleação e crescimento das partículas. A velocidade de adição dos 

reagentes e a temperatura de reação devem ser controladas para que o processo seja 
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reprodutível com pós sem impurezas e com alta reatividade e no caso deste trabalho 

com a melhor condutividade eletrônica possível (ARAKAKI, 2010).  

Esta sinstetização permite a obtenção de preciptados nanoparticulados 

cristalinos, parcialmente cristalinos ou amorfos (MUÑOZ, 2013).  

 

3.8 CURVAS DE TITULAÇÃO E DE VOLUME DE EQUIVALÊNCIA 

As curvas de titulação encontradas representam para uma solução a 

variação de pH existente em função do volume adicionado de agente precipitante. 

Durante este procedimento de titulação de um volume macroscópico de solução, 

deve-se deixar a reação em uma situação em que as cargas estejam balanceadas. 

Cada ponto da curva representa um ponto em que a titulação demonstra condições 

de eletro-neutralidade na reação. 

Para que uma análise melhor seja realizada a quantidade de substâncias 

químicas devem ser corretamente mensuradas de forma que as condições de 

equilíbrio possam ser cumpridas (OSAWA & GONÇALVES, 2006). 

O método de titulação utilizado para realizar as medições de titulação neste 

trabalho foi o método de titulação potenciométrica. A medição é realizada quando o 

potencial do eletrodo indicador da instrumentação é medido em função do titulante 

adicionado, no caso NH4OH (RODRÍGUEZ-RODRÍGUEZ-PÁEZ, 2013). Na titulação 

potenciométrica o pH da amostra é medido através da adição de uma solução padrão 

com o auxílio de um eletrodo de vidro que possui um potenciometro (medidor de pH). 

O ponto de volume equivalencia da reação é reconhecido pela mudança rápida de 

potencial que representa a mudança de pH e é dada pela primera derivada da curva 

de pH pelo volume de agente precipitante adicionado. 

Nas zonas apresentadas ocorre a reação de neutralização dividida em três 

zonas diferentes de interação. Neste caso a determinação do potencial 

hidrogênioiônico foi feito pelo método da alcametria, onde em uma solução ácida é 

adicionada a uma base (LUCISANO ET AL, 2008). 

A Curva de pH equivalente é encontrada através da derivada primeira da 

curva de titulação. Ela é utilizada para que possa ser visualizados os pontos máximos 

da curva da relação pH x Volume. Este processo de se encontrar a curva derivada da 

curva de titulação permite a visualização do pico de pH (MARTINS ET AL, 2010). 
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O ponto de estabilidade do sistema é conseguida à pH 7, como pode ser 

visto nos resultados (capítulo 5). As curvas adquiridas no processo são importantes 

para analisar a neutralização ácido-base, através da combinação dos íons 

(precipitação e formação dos óxidos (PAEZ, 2013). 

 

3.9 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO DOS ÓXIDOS NA FORMA DE PÓ 

As sintetizações realizadas pelo método de precipitação controlada 

resultam em pós de diferentes características, fazendo-se necessário análises para 

que a devida caracterização dos pós fosse efetuada pelos métodos de: difração de 

raio-x, análise térmica diferencial e termogravimétria, espectrometria infravermelha, 

densidade aparente, condutividade iônica, microscopia eletrônica de varredura, 

granulometria a laser e espectrometria de impedância. Para este primeiro trabalho 

(TCC1) foi realizado apenas a difração de raio-x e a análise térmica diferencial e 

termogravimétria. 

 

3.9.1 DIFRAÇÃO DE RAIO-X 

Parte da caracterização dos óxidos utiliza a difração de raio-x como forma 

de determinação estrutural do material. A difragrometria de raio-x visa usar ondas de 

raio-x, que são radiações eletromagnéticas que possuem altas energias e 

comprimentos de onda curtos. Quando um feixe de onda de raio-x incide sobre o 

material sólido, parte desse feixe será dispersado pelos elétrons desse material, 

permitindo a análise estrutural do material (CALLISTER, 1940). O difratômetro é 

usado para averiguar quais angulos ocorrem a difração nas amostras. Portanto, a 

difração de raio-x foi realizar de forma qualitativa as fases cristalinas presentes nos 

pós obtidos. 

A radiação eletromagnética supracitada é absorvida instantaneamente pelo 

elétron e reemitida, cada elétron age como centro de emissão de raio-x. Ao serem 

considerados dois ou mais planos de uma estrutura cristalina, as condições para que 

ocorra a difração vai depender dos diferentes caminhos percorridos pela onda e o 

comprimento de onda da radiação incidente – expressa pela lei de Bragg (10) vista 

abaixo (CAJAS, 2012):  

n.λ=2 dhkl sin(ɸ) .:  onde n = 1,2,3... (10) 
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  Figura 8 – Esquema de experimento de difração de raio-x 

Fonte – http://www.if.ufrgs.br/tex/fis142/fismod/mod05/m_s03.html 

 

 
 Figura 9 – Exemplo do óxido de cério CeO2 puro encontrado em literatura 

Fonte – GODINHO, 2007 

 

3.9.2 ANÁLISE TÉRMICA DIFERENCIAL E TERMOGRAVIMÉTRIA 

Esta análise é necessária para que seja feita um estudo da decomposição 

a partir da exposição a alta temperatura dos pós permitindo a observação do 

comportamento de decomposição desses compostos, seja através de volatização 

dos materiais voláteis ou mudanças estruturais. O correto entendimento deste Em 

outras palavras este experimento de análises térmicas é capaz de mostrar a relação 

de perda de massa e também de mudanças estruturais do material (GODINHO, 

2007). 

3.9.3 ESPECTROMETRIA INFRAVERMELHA 

Esta análise é muito utilizada para que seja estudado os tipos de 

componentes (orgânicos ou inorgânicos) presentes na amostra a ser estudada. Esta 

técnica pode ser usada para que seja feita a análise de impurezas do material e seja 
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possível seu controle (MUÑOZ, 2013). A análise é feita através da determinação da 

vibração molecular (excitação dos átomos do material com absorção da radiação) do 

pó sintetizado (CAJAS, 2012). 

 

3.9.4 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO DOS ÓXIDOS NA FORMA DE 

COMPACTADOS 

3.9.4.1 DENSIDADE APARENTE 

A densidade aparente do material compactado e sinterizado é analisada 

usando-se o princípio de Arquimedes, onde mede-se a massa das amostras 

sintetizadas (Ms) com quatro algarismos de precisão. Após a realização do 

procedimento citado, o corpo de prova é imerso em álcool isopropílico por 24h, 

medindo-se sua massa imersa (Mi). Após deve ser feito a medição da massa úmida 

(Mu) e com o princípio de Arquimedes finalmente é possível calcular a densidade do 

corpo (Dc) mostrado na equação abaixo (VILLAS-BÔAS, 2013): 

𝐷𝑐 =
𝑀𝑠

𝑀𝑢−𝑀𝑖
𝜌𝐿    .:   onde 𝜌𝐿 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑜 á𝑙𝑐𝑜𝑜𝑙         (11) 

3.9.4.2 CONDUTIVIDADE IÔNICA 

A condutividade iônica do material é medida pelo método de medição da 

resistividade das quatro pontas. Ele mede a resistividade elétrica dos eletrólitos 

(CAJAS, 2012). Os corpos de prova são conectados a contatos elétricos 

previamente confeccionados. São então colocadas quatro pontas, duas no interior e 

duas exteriores, mostradas na fig (10) abaixo, é então aplicada uma corrente elétrica 

I nas pontas externas e medida a tensão nos terminais internos. 

A condutividade σ é dada por: 

σ =
I

𝑉
.

𝐶

𝑙
     

Em que, C = uma constante da geometria da amostra, V a tensão, I a corrente e l a 

espessura da amostra. A ficura abaixo mostra a ligação feita para se medir a condutividade de um 

corpo de prova. 

(12) 
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Figura 10 – Ligação feita para se medir a condutividade iônica de um eletrólito 

Fonte – CAJAS, 2012 

3.9.4.3 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

A microscopia eletrônica de varredura é realizada para averiguar e observar 

as formas das partículas e dos aglomerados do material. O material é depositado no 

porta amostra e disperso em acetona seguido de ultrassom (ARAKAKI, 2010). Ela é 

uma técnica extremamente útil para caracterização da microestrutura do material e 

para análise superficial do tamanho de grão dos pós sintetizados (VILLAS-BÔAS, 

2013).  

A partir das micrografias produzidas é calculado o tamanho médio de grão 

à mão através do método do intercepto linear. Ele consiste em traçar linhas de 

tamanhos conhecidos sobre a imagem gerada e o número de interceptos 

encontrados entre a linha de teste e os contornos de grão é contado. Em cada linha 

é realizada a contagem do número de grãos interceptados atravessados 

(interceptos). Com o número de interceptos (N), a taxa de aumento da análise (A) e 

do comprimento da linha (L) o tamanho médio do grão (dg) é calculado através da 

equação (11) abaixo (VILLAS-BÔAS, 2013): 

𝑑𝑔 =
𝐿

𝑁∙𝐴
 (13) 

3.9.4.4 GRANULOMETRIA A LASER 

Esta técnica é muito utilizada como forma de análise do tamanho de 

partículas (tamanho de grão) através da difração de laser e é muito utilizada devido 

sua facilidade de operação, rapidez e amplitude de leitura (PAPINI e LEAL, 2006). 

Neste método as partículas são postas em um fluido em movimento causando 

descontinuidades no fluxo do fluido, que é detectada por um feixe de luz incidente e 

relacionada ao tamanho da partícula. Atingindo uma quantidade de partículas a luz 

incidida sofre difração, refração, reflexão e absorção formando um pacote 

tridimensional de luz que é analisada. O tamanho deste pacote é influenciado 
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diretamente pela refração da luz relativo a partícula no meio dispersante, pelo 

comprimento da onda do laser e pelo tamanho e formato da partícula. Os detectores 

presentes na máquina medem a intensidade e o ângulo de luz refratada é feita então 

a análise por modelos matemáticos e dado o tamanho do grão. 

 

3.10 ESPECTROSCOPIA DE IMPEDÂNCIA 

A técnica de espectroscopia de impedância é uma técnica que é realizada 

para caracterização elétrica de materiais. Ela é usada para determinação da 

condutividade em eletrólitos sólidos como os estudados neste trabalho (MUÑOZ, 

2013). Esta técnica é vantajosa por dar a possibilidade de estudo separado das 

diferentes contribuições do comportamento elétrico de diversos elementos 

microestruturais (grão, contorno de grão, porosidade, fases secundárias e outros) 

(MUÑOZ, 2013). As medidas são feitas em corpos de prova contendo deposições de 

eletrodos formados por um material condutor em sua fase oposta. 

A espectroscopia de impedância utiliza geralmente estímulos de voltagem 

alternada (V(t) = Vm.Cos(wt)) com amplitude pequena e frequência variável. Tendo 

como resposta uma corrente, também com pequena amplitude e frequência variável 

(I(t)=Im.Cos(wt+θ)) (DORF, 2004). Os intervalos de frequência usada nos 

experimentos geralmente variam entre 10-2 até 10-7. O estimulo do comportamento 

elétrico das amostras é dado de acordo com a lei de ohm V(t) = Z.I(t), onde Z é a 

impedância do material e dada por uma parte real (Re) e outra uma imaginária (Im), 

sendo iguais a Z = Re(Z) + j Im(Z) (DORF, 2004). 

Em uma cerâmica condutora, as determinadas regiões são caracterizadas 

por um elemento restivo (R) e um elemento capacitivo (C) conectados em paralelo. 

Os tempos de relaxação (τ) dos elementos em paralelo RC é dado pela multiplicação 

de R e C (τ = R.C). O espectro de impedância visualizado permite a identificação de 

diferentes elementos RC, podendo ainda fornecer informações acerca de qual região 

da amostra a análise está se tratando (MUÑOZ, 2013).  

Para materiais policristalinos, cada um dos elementos RC do material 

pararecem no diagrama de Nyqyust. Diferentes arcos são formados e cada arco 

representa o transporte de carga elétrica através do material em cada região 

microestrutural (CAJAS, 2012). Abaixo é mostrado um diagrama de materiais 
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policristalinos que demonstra as diferentes contribuições de impedância de cada 

região da estrutura do material.   

 
Figura 11 – Diagrama de Nyquits para um material mostrando as diferentes contribuições de impedância de cada região da 

microestrutura 

Fonte – CAJAS, 2012 

A figura abaixo mostra um espectro típico de impedância para uma 

cerâmica elétrica, mostrando dois semicírculos que representam a resposta elétrica 

característica das diferentes regiões da cerâmica (grão e contorno de grão) (MUÑOZ, 

2013).  

 
Figura 12 – Espectro típico de impedância para uma cerâmica elétrica 

Fonte – MUÑOZ, 2013 

 

A explicação para o comportamento visualizado acima vem da análise da 

impedância resultante de um circuito equivalente RC manipulado matematicamente e 

atribuídos aos efeitos capacitivos/resistivos.  No interior de um grão, os efeitos 
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(21) 

fornecem a equação de um semicírculo centrado em um ponto dado por: (Z’, Z’’) = 

(R1/2 , 0), permitindo a visualização do comportamento visto no gráfico (MUÑOZ, 

2013). A impedância de um elemento resistivo é a própria resistência ZR = R, já para 

um capacitor a impedância é dada por Zc = -j/wC (DORF, 2004). Para o circuito da figX 

acima a impedância do circuito é dada por (MUÑOZ, 2013):  

1

𝑍𝑟𝑐
=

1

𝑍𝑟
+

1

𝑍𝑐
=

1

𝑅
+

𝑤𝐶

−𝑗
=

1 + 𝑗𝑤𝑅𝐶

𝑅
 

Logo, a impedância equivalente do circuito é: 

𝑍𝑟𝑐 =
𝑅

1 + 𝑗𝑤𝑅𝐶
 

Multiplica-se agora o numerador e o denominador pelo conjugado                      

(1 − 𝑗𝑤𝑅𝐶) para que seja possível escrever a impedância complexa do circuito através 

da parte real (Z’) e imaginária (Z’’): 

𝑍 =
𝑅1

1 + (𝑤𝑅𝐶)2
−

𝑤𝑅2𝐶

1 + (𝑤𝑅𝐶)2
 

Escrevendo-se na foma de Fresnel Z = Z’ + jZ’’. Separando a parte real da 

imaginária tem-se: 

𝑍′ = 𝑅𝑒(𝑍) =
𝑅

(1 + 𝑤𝑅𝐶)2
 

 

𝑍′′ = 𝐼𝑚(𝑍) =
𝑤𝑅2𝐶

(1 + 𝑤𝑅𝐶)2
 

Reescreve-se então a Z’’ em função de Z’ e chega-se a:  

𝑍′𝑤𝑅𝐶 =  −𝑍′′ → 𝑤𝑅𝐶 =  −
𝑍′′

𝑍′
 

Substituindo (19) em (17) tem-se: 

 

𝑍′ =
𝑅

(1 + (
−𝑍′′

𝑍′ )
2    

Resolvendo manipulação algébrica inerente à equação: 

𝑍′2 − 𝑅. 𝑍′ + 𝑍′′2 = 0 

A expressão é então escrita no formato de um quadrado perfeito 

adicionando-se 𝑅2/4 em ambos os lados da equação: 

𝑍′2 − 𝑅. 𝑍′ +
𝑅2

4
+ 𝑍′′2 =

𝑅2

4
 

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(18) 

(19) 

(20) 

(22) 
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Resulta em: 

[𝑍′ −
𝑅

2
]

2

+ [𝑍′′]2 = [
𝑅

2
]

2

 

A relação encontrada é a equação parametrizada de uma circunferência 

em um plano complexo centrada no ponto (Z’,Z’’) = (R1/2, 0), permitindo a conclusão 

de que a resposta elétrica das eletrocerâmicas pode ser representada por um circuito 

RC em paralelo (MUÑOZ, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(23) 
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CAPÍTULO 4 

Materiais e Métodos 

 

4.1. MATERIAIS UTILIZADOS 

Para que fossem obtidos os pós de óxido de cério dopados com gadolínia 

e samária foi utilizado o método de precipitação controlada utilizando os seguintes 

reagentes:  

 - Nitrato de cério hexahidratado (Ce(NO3)3 • 6H2O); 

  - Nitrato de gadolínio hexahidratado (Gd(NO3)3 • 6H2O); 

  - Nitrato de samário hexahidratado (Sm(NO3)3 • 6H2O); 

  - Água Destilada (H2O); 

  - Etanol (C2H6O); 

  - Hidróxido de Amônio (NH4OH); 

  - Ácido Nitroso (HNO3). 

A tabela (1) abaixo apresenta a composição e denominação das amostras 

trabalhadas: 

Composição Denominação 

CeO2 puro CeO2 

Gd2O3 puro Gd2O3 

Sm2O3 puro Sm2O3 

CeO2 dopada com 20% em mol de Gd2O3 Ce0,8Gd0,2O2 

CeO2 dopada com 18% em mol de Gd2O3 

& 2% em mol de Sm2O3 

Ce0,8Gd0,18Sm0,02O2 

Tabela 1 – Composição e denominação das amostras estudadas 

A tabela (2) abaixo apresenta as matérias-primas utilizadas na produção dos pós: 

Óxido Matéria-prima 

Ce(NO3)3 • 6H2O CeO2 

Gd(NO3)3 • 6H2O Gd2O3 

Sm(NO3)3 • 6H2O Sm2O3 

Tabela 2 – Composição e denominação das amostras estudadas 
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4.2.  SINTETIZAÇÃO E TITULAÇÃO DOS ÓXIDOS 

A realização do experimento consistiu basicamente em colocar os 

reagentes estequiométricamente calculados em um Becker contendo 50 mL de H2O, 

50 mL de C2H6O como solventes, utilizar o HNO3 para baixar o pH do meio e usar o 

agitador magnético (Fisatom 752a) para realizar a mistura da solução dos reagentes 

nos solventes. O agente precipitante utilizado foi o NH4OH, que foi gotejado através 

de uma seringa com 0,1 mL em cada gota. Ao reagir com as substâncias presentes 

no meio realizou a precipitação em forma de nano partículas dos óxidos desejados. A 

análise da titulação da amostra foi feita a partir do pH-metro (HannaPH21). Abaixo 

encontra-se um exemplo – fig4 – da precipitação começando a acontecer.  Todas as 

cinco amostras realizadas mostraram o mesmo comportamento durante a 

sintetização. 

 
Figura 13 – Realização de precipitação controlada das amostras com o material precipitado exemplificado em vermelho (flocos de neve) 

 

Figura 14 – Material Precipitado em Processo de Secagem 
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4.3. DIFRAÇÃO DE RAIO-X 

A difração de raios-x foi feita para identificação das fases cristalinas com os 

parâmetros de faixa indo de 10º a 120º, passo de 0.02º e velocidade de 1 (2θ/passo). O 

equipamento utilizado foi o Rigaku Ultima IV localizado no laboratório de difração de 

raio-x do instituto de geociências. Este experimento foi realizado de modo a identificar a 

estrutura do material. 

 

4.4. ANÁLISE TÉRMICA DIFERENCIAL E TERMOGRAVIMÉTRIA 

Foi realizada a secagem das amostras antes de ser feito o experimento em 

um dessecador de sílica. A análise permitiu a caracterização do comportamento de 

decomposição dos óxidos. A análise foi realizada no laboratório de análises instrumentais 

da Faculdade Gama – Universidade de Brasília – no equipamento Tx SDT Q600. Sendo 

necessário para mostrar a relação de perda ou ganho de massa e também de mudanças 

estruturais do material através da exposição de altas temperaturas. 
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CAPÍTULO 5 

Resultados e Discussões 

 

 

5.1 CURVAS DE TITULAÇÃO POTENCIOMÉTRICA E VOLUME EQUIVALENTE 

ENCONTRADOS 

 

As curvas de titulação encontradas abaixo foram obtidas a partir da 

realização do método de sintetização de preciptação controlada usando a titulação 

potenciométrica. Esta técnica de titulação utiliza um eletrodo imerso na solução para 

ser realizada a medição e pH e permitir obter informações sobre a preciptação. O 

ponto de estabilidade dos cinco compostos sintetizados é alcançado em pH ~7, onde 

ocorre a neutralização ácido-base da solução. A curva é obtida ao pingar o agente 

precipitante (básico – NH4OH) na solução e consequentemente aumentar o pH, 

(RODRÍGUEZ-PÁEZ, 2013). Ou seja, as curvas abaixo encontradas são importantes 

por serem meios de controle do processo, permitindo a repetitividade da síntese. 

As curvas de titulação potenciométrica (curva preta) para os óxidos de céria 

fig (15), óxido de gadolínio fig (16), óxido de samário fig(17), óxido de céria dopado 

com 20% de gadolínio fig (18) e óxido de céria dopado com 18% de gadolínia e 

codopado com 2% de samária fig (19) são mostrados abaixo. Com exessão da fig (18) 

as outras cinco curvas apresentam comportamentos similares com três regiões bem 

definidas. 

As regiões representam: 

- Região 1: fase em que ocorre pouco consumo de OH e pouca variação de pH. A 

formação de pequenos “flocos de neve” são observados (fig 13). Nesta região são 

formadas as espécies mono e polinucleares que dão origem as primeiras partículas 

das fases sólidas (MUÑOZ, 2013). 

- Região 2: mostra uma variação abrupta de pH mostrando a presença de do ponto 

de volume de equivalência. Esta fase é caracterizada pela menor formação de 

partículas sólidas (MUÑOZ, 2013). 

- Região 3: corresponte a saturação do sistema. 
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Já as curva azul representa o ponte de volume de quivalência da titulação. 

Ela representa o ponto em que o agente percusor reage com todo o o precipitante 

alcançando o equilíbrio molar (MUÑOZ, 2013). Os percursores de terras raras 

utilizados neste trabalho não tem pureza garantida, sendo um motível cabível para os 

múltiplos pontos de volume de equivalência nas curvas. A curva de volume 

equivalente é dada pelo método da primeira derivada aplicado à curva de titulação 

(RODRÍGUEZ-PÁEZ, 2013). 

A região 2 está relacionada com o ponto de volume de equivalência do 

sistema, onde o percursor reage com todo o precipitante e ocorre a neutralização de 

pH do sistema e equilíbrio molar. Portando a região 2 está associada ao volume de 

equivalência. 

A curva do óxido de cério dopado com gadolínio, representado pela fig (18) 

teve um comportamento irregular que pode ter sido causado por impurezas presentes 

no sistema ou realização irregular do procedimento.  

Através das curvas é possível ver também através da comparação que a 

céria, o gadolínio e o samário são equivalentes e apresentam comportamento 

semelhante, pois a curva de titulação deles apresenta apenas uma região de 

crescimento de pH. 
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Figura 15 – Curva de Titulação e Volume Equivalente para o CeO2 
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Figura 16– Curva de Titulação e Volume Equivalente para o Gd2O3 
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Figura 17 – Curva de Titulação e Volume Equivalente para o Sm2O3 
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Figura 18 – Curva de Titulação e Volume Equivalente para o Ce0,8Gd0,2O2 
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Figura 19 – Curva de Titulação e Volume Equivalente para o Ce0,8Gd0,18Sm0,02O2 

 

 

5.2  ANÁLISE TÉRMICA DIFERENCIAL E TERMOGRAVIMÉTRICA REALIZADAS 

(ATD/TG) 

As análises ATD/TG realizadas permitem a avaliação da decomposição dos 

do óxido de cério dopado com gadolínia (Ce0,8Gd0,2O2) – fig 20 – e do óxido de cério 

dopado com gadolínia codopado com samária (Ce0,8Gd0,18Sm0,02O2) – fig 21. As 

curvas apresentam comportamentos equivalentes com perdas de massa estabilizadas 

~500ºC. Fornecendo a informação de qual temperatura deve ser feita o tratamento 

térmico para que seja volatilizado todos os materiais voláteis presentes no sistema 

(água, álcool etílico, resquícios de HNO3 e NH4OH). 

As curvas permitem a visualização da perda de massa 
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Figura 20 – Curvas de degradação térmica e fluxo de calor do Ce0,8Gd0,2O2 
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Figura 21 – Curvas de degradação térmica e fluxo de calor do Ce0,8Gd0,2Sm0,02O2 
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5.3 CURVAS DE DIFRAÇÃO DE RAIO-X REALIZADA 

 
Figura 22 – Curva da Difratogrametria para o CeO2 

 

Através do difrograma presente na fig 22 é possível afimar que o óxido 

obtido é o óxido de cério com certas impurezas. Os picos sinalizados representam o 

óxido de céria comparado em literatura (GODINHO, 2007). Os outros picos presentes 

representam mistura de fases e/ou impurezas, podendo ser fixado através de 

tratamento térmico (CAVASOTTO, 2015). 
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5.4 DENSIDADES APARENTES DAS AMOSTRAS 

 

 Amostra Seca (g) Úmida (g) Imersa (g) 

Densidade 
Aparente de 
Arquimedes 

(g/mL) 

Porcentagem da 
Real (%) 

1 

CeGdO2 
Pechini 

0.2446 0.246 0.2078 

6.331161661 87.74998837 

2 0.2448 0.2456 0.2069 

3 0.2447 0.2456 0.2075 

4 0.2447 0.2455 0.207 

5 0.2448 0.2458 0.2066 

Média  0.24472 0.2457 0.20716 

 Amostra Seca (g) Úmida (g) Imersa (g) 

Densidade 
Aparente de 
Arquimedes 

(g/mL) 

Porcentagem da 
Real (%) 

1 

CeGdO2 
Precipitação 

0.1207 0.1277 0.1025 

5.004397018 69.36101203 

2 0.1209 0.1277 0.1032 

3 0.1208 0.1267 0.1038 

4 0.121 0.1262 0.103 

5 0.1209 0.1276 0.103 

Média  0.12086 0.12718 0.1031 

 Amostra Seca (g) Úmida (g) Imersa (g) 

Densidade 
Aparente de 
Arquimedes 

(g/mL) 

Porcentagem da 
Real (%) 

1 

CeGdSmO2 
Pechini 

0.2728 0.274 0.2331 

6.584233306 91.4476848 

2 0.2725 0.2741 0.233 

3 0.2728 0.2744 0.2327 

4 0.2732 0.2747 0.2335 

5 0.273 0.2748 0.2331 

Média  0.27286 0.2744 0.23308 

 Amostra Seca (g) Úmida (g) Imersa (g) 

Densidade 
Aparente de 
Arquimedes 

(g/mL) 

Porcentagem da 
Real (%) 

1 

CeGdSmO2 
Precipitação 

0.2785 0.3003 0.2367 

4.908462395 68.17308882 

2 0.2783 0.2942 0.2372 

3 0.2784 0.2915 0.2374 

4 0.2783 0.2917 0.2378 

5 0.2782 0.2916 0.2375 

Tabela 3 – Densidades Aparentes das Amostras & Porcentagem dos valores reais 
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Os valores da tabela a cima demostram que o método de síntese mais efetivo 

no processo foi o método de Pechini. Atingindo os valores mais próximo à 94% da 

densidade teórica dos materiais: 87.75% para CeGdO2 e 91.45% para CeGdSmO2. 

 

5.5 IMAGENS AMPLIADAS EM MICROSCÓPIO ELETRÔNICO DE VARREDURA 

 

Figura 1 – Amostra 9 ampliada 5000x 

 

Figura 2 – Amostra 9 ampliada 1000x 
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Figura 1 – Amostra 9 ampliada 500x 

 

Figura 1 – Amostra 9 ampliada 10000x 
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Figura 2 – Amostra 9 ampliada 20000x 

 

Figura 2 – Amostra 10 ampliada 1000x 
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Figura 2 – Amostra 10 ampliada 5000x 

 

Figura 2 – Amostra 10 ampliada 10000x 
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Figura 2 – Amostra 10 ampliada 20000x

 

Figura 2 – Amostra 10 ampliada 500x 
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Figura 2 – Amostra 11 ampliada 10000x 

 

Figura 2 – Amostra 11 ampliada 5000x 
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Figura 2 – Amostra 11 ampliada 1000x 

 

Figura 2 – Amostra 11 ampliada 500x  
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Figura 2 – Amostra 11 ampliada 20000x 

 

Figura 2 – Amostra 12 ampliada 5000x 
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Figura 2 – Amostra 12 ampliada 10000x

 

Figura 2 – Amostra 12 ampliada 20000x 
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Figura 2 – Amostra 12 ampliada 500x

 

Figura 2 – Amostra 12 ampliada 1000x 

Nas imagens feitas em microscopia é possível ver os a porosidade que a 

dopagem com gadolinia e samaria tenta eliminar. 
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5.6 EDP E MAPA 
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CAPÍTULO 6 

Conclusões 

 

A revisão bibliográfica sobre precipitação controlada, tipos de células 

combustíveis e métodos de caracterização permitiram a escolha e direcionamento 

para confecção de um trabalho de conclusão de curso inicial (TCC1).  

A inspiração para realização do estudo veio da necessidade de novas 

formas de produção energética, visto que as atuais encontram dificuldades em suprir 

a demanda e a sociedade precisa de formas mais limpas, seguras e eficientes de 

produção. Esta foi a problemática que inspirou a produção deste trabalho. 

Foi realizada a sintetização dos óxidos e caracterização inicial através das 

curvas de titulação e volumes de equivalência; análise térmica diferencial e 

termogravimétrica; e difração de raio-x no óxido de cério puro. Estas caracterizações 

são o início do trabalho que será desenvolvido no trabalho de conclusão de curso 2.  

As curvas de titulação mostram equivalência no comportamento dos cinco 

óxidos trabalhados. As curvas de análise térmica diferencial e termogravimétrica 

mostram que as decomposições térmicas da dopagem com gadolínia (Ce0,8Gd0,2O2) 

e da dopagem com gadolínia e codopagem com samária (Ce0,8Gd0,18Sm0,02O2) são 

bastante parecidas.  

Portanto, o trabalho realizado até agora permite a continuidade dos estudos 

e análises que ainda necessitam de serem feitos para o próximo semestre.  
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CAPÍTULO 7 

Sugestões para trabalho futuro 

- Realizar estudos de: 

- Condutividade Íonica Dos Eletrólitos SOFC’s; 

- Espectrometria Infravermelha; 

- Densidade Aparente; 

- Condutividade Iônica; 

- Microscopia Eletrônica De Varredura; 

- Granulometria A Laser; 

- Espectroscopia De Impedância; 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

   

CAPÍTULO 8 

Referências Bibliograficas 

 

ARAKAKI, Alexandre Rodrigo. Obtenção de cerâmicas de céria - samária - gadolínia 

para aplicação como eletrólito em células a combustível de óxido sólido (SOFC). 2010. 

104 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Ciências na Área de Tecnologia Nuclear, 

Materiais, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010. 

ARICO, E. M.; RANCO, Egberto G. ; LINARDI, Marcelo . Células de Energia. Revista de 

Química Industrial, Rio de Janeiro, p. 07 - 13, 08 jan. 2001. 

ASSIS, André Koch Torres; HERNANDES, Julio Akashi. A repulsão coulombiana não 

explica o fenômeno da explosão de fios. Acta Scientiarum, Maringa, v. 20, n. 2, p.1077-

1078, jan. 1999. 

CAJAS D., P.C (2012) Determinação da Condutividade Iônica de Eletrólitos Sólidos à 

Base de ZrO2:3%mol Y2O3 Co-dopada com um Concentrado de Terras Raras. 

Dissertação de Mestrado em Ciências Mecânicas. Publicação ENM.DM-181A/2012 

Departamento de Engenharia Mecânica. Universidade de Brasília. Brasília DF, 108p. 

CALLISTER, W. D., Ciência e Engenharia de Materiais: Uma Introdução. John Wiley & 

Sons, Inc., 2002. 

CAVASOTTO, T. Obtenção e caracterização de óxido de cério, obtido a partir da 

decomposição térmica do tris(8-hidroxiquinolinato)cério(iii). 2015. 117 f. Dissertação 

(Mestrado). – Curso de Tecnologia e processos químicos e Bioquímicos, Química, 

Universidade Federal Tecnológica do Paraná, Pato Branco, 2015. 

DORF, R. C., & SVOBODA, J. A. (2012). Introdução aos circuitos elétricos, 8ª Ed. Rio 

de Janeiro: LTC. 

FERREIRA, Reginaldo. Síntese e caracterização de cerâmicas à base de céria 

duplamente dopada. 2012. 65 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia, 

Engenharia e Ciências dos Materiais, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2011. 

FLORIO, D. Z. de; FONSECA, F. C.; MUCCILLO, E. N. S.  e  MUCCILLO, R.. Materiais 

cerâmicos para células a combustível. Cerâmica. 2004, vol.50, n.316, pp. 275-290. ISSN 

1678-4553. 

FONSECA, F.C.; MUCCILLO, E.N.S.; MUCCILLO, R.. Analysis of the formation of 

ZrO2:Y2O3 solid solution by the electrochemical impedance spectroscopy technique. 

Solid State Ionics, v. 149, n. 3/4, p. 309-318, 2002. 

GODINHO JUNIOR, Mario. Síntese e Caracterização da Céria Dopada com Gadolínio 

para Uso em Células Combustíveis. 2007. 102 f. Tese (Doutorado) - Curso de Físico 

Química, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2007. 

LINARDI, Marcelo; ARICÓ, Eliana M.; FRANCO, Egberto G.. Células de 

Energia. Revista de Química Industrial, Rio de Janeiro, v. 69, n. 717, p.7-13, jan. 2001. 



63 

 

   

LORENZI, Bruno Rossi. Em Busca de Alternativas Energéticas: Estudo sobre as 

Pesquisas em Células Combustíveis no Brasil. 2012. 101 f. Dissertação (Mestrado) - 

Curso de Ciência, Tecnologia e Sociedade, Universidade Federal de São Carlos, São 

Carlos, 2012. 

MARTINS, José Vinicius et al. Determinação de Ácido Acético em Amostra de Vinagre 

Adulterada com Ácido Clorídrico - Um Experimento Integrado de Titulação 

Potenciométrica e Condutométrica. Química Nova, São Paulo, v. 33, n. 3, p.755-758, 

fev. 2010. 

MENCH, Matthew M.. Fuel Cells: Engines. New Jersey: Wiley, 2008. 515 p. 

MUÑOZ M., R. A. (2013). Microestrutura e Propriedades Elétricas da Zircônia Dopada 

Com Óxidos Mistos De Terras Raras Para Aplicação Como Eletrólito Sólido Em 

Sensores De Oxigênio. Tese de Doutorado em Sistemas Mecatrônicos, Publicação 

ENM.DM- 06A/13, Departamento de Engenharia Mecânica, Universidade de Brasília, 

Brasília, DF, 134 p. 

OSAWA, Cibele Cristina; GONÇALVES, Lireny Ap. Guaraldo. Titulação Potenciométrica 

Aplicada na Determinação de Ácidos Graxos Livres de Óleos e Gorduras 

Comestíveis. Campinas: Universidade Estadual de Campinas, 2005. 7 p. 

PAPINI, C. J.; NETO, R. M. L. (2006) Análise granulométrica de pós metálicos por 

difração de laser via seca. 17º CBECIMat – Congresso Brasileiro de Engenharia e 

Ciência dos Materiais, 15 a 19 de Novembro de 2006, Foz do Iguaçu, PR, Brasil. 

REY J. F. Q. e MUCCILLO, E. N. S. Parâmetros de rede em condutores de íons oxigênio 

com estrutura fluorita: estudo da solução sólida céria-ítria. Cerâmica, Set 2002, vol.48, 

no.307, p.157-162. ISSN 0366-6913. 

RODRÍGUEZ-PÁEZ, J. E., Síntesis de óxidos de interés industrial En: Colombia 2013.  

ed:SAMAVA  ISBN: 9-789584-623119  v. 100 pags. 300 

VILLAS-BÔAS, Lúcia Adriana. Nano céria dopada com gadolínia: condutividade elétrica 

e correlação com a micro e nanoestrutura. 2013. 246 f. Tese (Doutorado) - Curso de 

Ciência e Engenharia de Mateirias, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 

2013. 

YOSHIMURA, H., Molisani, A. ., Narita, N. ., Gonçalves, M. ., & Campos, M. . (2007). 

Zircônia parcialmente estabilizada de baixo custo produzida por meio de mistura de pós 

com aditivos do sistema MgO-Y2O3 -CaO ( Low cost partially-stabilized zirconia ceramic 

produced by powder mixing. Cerâmica, 53, 116–132. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



64 

 

   

ANEXO I 

Cálculo Estequimétrico para Sintetização dos óxidos (CeGdO3 & CeGdSmO3 

 

5.1 Cálculo estequiométrico (anexo): 

O correto cálculo estequiométrico dos percursores dos óxidos (ex.: Nitrato 

de cério hexahidratado – Ce(NO3)3 • 6H2O) permite o uso preciso de material para 

que a sintetização ocorra de maneira que as reações produzam materiais de forma 

correta e sem desperdícios.  

 

Para produção de 4 gramas de Ce(0.8)Gd(0.18)Sm(0.02)O2: 

(0.8) CeO2 + (0.18) Gd2O3 + (0.02) Sm2O3 

(0.8) • 172.096 g/mol + (0.18) • 362.47 g/mol + 0.02 • 348.717 g/mol 

137.6768 g de CeO2 + 67.24446 g de Gd2O3 + 6.97434 g de Sm2O3 

1 mol de Ce(0.8)Gd(0.18)Sm(0.02)O2 (igual a *) equivale a 211.8956 g 

A) Para céria: 

211.8956 de (1 mol *) -------------------137.6768 g de CeO2 

4 g ------------------- X g de CeO2 

X CeO2 = 2.5989 g de CeO2 

B) Para Gadolínia: 

211.8956 de (1 mol *) ------------------- 67.24446 g de Gd2O3 

4 g ------------------- X g de Gd2O3 

X g de Gd2O3 = 1.2694 g de Gd2O3 

C) Para Samária: 

211.8956 de (1 mol *) -------------------6.97434 g de Sm2O3 

4 g ------------------- X g de Sm2O3 

X g de Sm2O3= 131.6561•10-3 g de Sm2O3 

X g de Gd2O3 = 1.2694 g de Gd2O3 

D) Para Percursor de Céria: 

Ce(NO3)3 • 6H2O (igual a **) = 434.2167 g/mol 

 

434.2167 g de (1 mol **) -------------------140.116 g/mol de Ce 
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Xpercursor de Céria ------------------- 2.5989 g de CeO2 

Xpercursor de Céria g = 8.0539 g de (**) para se ter 4 gramas de (*) 

E) Para Percursor de Gadolínia: 

Gd(NO3)3 • 6H2O (igual a ***) = 451.3505 g/mol 

451.3505 g/mol g de (1 mol ***) -------------------140.116 g/mol de Gd 

Xpercursor de Gadolínia ------------------- 1.2694 g de Gd2O3 (x2) 

Xpercursor de gadolínia g = 7.287050 g de (***) para se ter 4 gramas de (*) 

F) Para Percursor de Samária: 

Sm(NO3)3 • 6H2O (igual a ****) = 444.4596 g/mol 

444.4596 g/mol g de (1 mol ****) -------------------150.36 g/mol de Sm 

Xpercursor de Samária ------------------- 131.6561•10-3 g de Sm2O3 (x2) 

Xpercursor de Samária g = 0.7783260 g de (****) para se ter 4 gramas de (*) 

 

Para produção de 4 gramas de Ce(0.8)Gd(0.20)O2: 

(0.8) CeO2 + (0.20) Gd2O3 

(0.8) • 172.096 g/mol + (0.20) • 362.47 g/mol 

137.6768 g de CeO2 + 72.494 g de Gd2O3 

1 mol de Ce(0.8)Gd(0.18)Sm(0.02)O2 (igual a *) equivale a 210.1708 g 

A) Para céria: 

210.1708 de (1 mol *) -------------------137.6768 g de CeO2 

4 g ------------------- X g de CeO2 

X CeO2 = 2.62 g de CeO2 

B) Para Gadolínia: 

210.1708 de (1 mol *) ------------------- 72.494 g de Gd2O3 

4 g ------------------- X g de Gd2O3 

X g de Gd2O3 = 1.3797 g de Gd2O3 

 

C) Para Percursor de Céria: 

Ce(NO3)3 • 6H2O (igual a **) = 434.2165 g/mol 

 

434.2165 g de (1 mol **) -------------------140.116 g/mol de Ce 

Xpercursor de Céria ------------------- 2.62 g de CeO2 
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Xpercursor de Céria g = 8.1193 g de (**) para se ter 4 gramas de (*) 
D) Para Percursor de Gadolínia: 

Gd(NO3)3 • 6H2O (igual a ***) = 451.3505 g/mol 
451.3505 g/mol g de (1 mol ***) -------------------140.116 g/mol de Gd 

Xpercursor de Gadolínia ------------------- 1.2694 g de Gd2O3 (x2) 
Xpercursor de gadolínia g = 7.9202 g de (***) para se ter 4 gramas de (*) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


