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Resumo 

 Para minimizar a elevada faixa de temperatura de 

operação (700-1000°C) das células a combustível de 

óxido sólido (CaCOS), estão sendo estudados eletrólitos 

condutores protônicos como o BaCeO3. Estes materiais 

apresentam alta condutividade em temperaturas entre 

400 e 600ºC. O Zircônio (Zr) e o Ítrio(Y) são utilizados 

como dopantes para melhorar a estabilidade química e a 

condutividade elétrica. Nesse trabalho foi utilizado o 

Praseodímio (Pr) substituindo o Y, como dopante na 

composição zirconato-cerato, com o objetivo de avaliar 

alterações estruturais, mudanças na densificação e na 

condutividade do eletrólito. 

Introdução  

As células a combustível de óxido sólido são dispositivos 
eletroquímicos em que a energia química é transformada 
em elétrica com alta eficiência. Uma das estratégias para 
a redução da temperatura de operação dessas células é 
o uso de eletrólitos com maior condutividade (1). Um dos 
materiais promissores para essa função é o BaCeO3 (2). 
A alta condutividade que atrai a atenção para esses 
materiais está relacionada à estrutura perovskita e à 
menor resistência do contorno de grão (2). Porém, a 
instabilidade é um ponto crítico. Assim, a dopagem com 
zircônio aumenta a estabilidade química formando um 
sistema zirconato-cerato (3). Nestes sistemas é possível 
aumentar a condutividade elétrica gerando vacâncias de 
oxigênio através da dopagem com elemento de menor 
valência, e nesse trabalho foram utilizados o ítrio e o 
praseodímio formando duas composições: 
BaCe0,2Zr0,6Y0,2O3-d e BaCe0,2Zr0,6Pr0,2O3-d com fins 
comparativos. 

Materiais e Métodos 

Para a preparação das composições BaCe0,2Zr0,6Y0,2O3-d 

(BCZY) e BaCe0,2Zr0,6Pr0,2O3-d (BCZP) utilizou-se o 

método de mistura de óxidos em moinho excêntrico por 6 

horas. Os pós foram então calcinados a 1250ºC por 2 

horas com taxa de aquecimento de 5ºC/min. Na 

sequência realizou-se uma segunda moagem seguida de 

calcinação. E por último, com adição de 1% em peso do 

ligante PVB realizou-se uma terceira moagem. Nos pós 

calcinados foram realizadas as análises de difração de 

raios X. O pó resultante foi prensado com 200MPa 

utilizando um molde com 8mm de diâmetro. As amostras 

prensadas foram sinterizadas a 1500°C por 4h. Nas 

amostras sinterizadas foram calculados porosidade e 

densidade aparente utilizando o método de imersão 

baseado no princípio de Arquimedes. 

Resultados e Discussão 

A figura 1 mostra os difratogramas dos pós calcinados. 
Para o BCZY nota-se a presença de três fases: BaCeO3, 
BaZrO3 e BaCe0,2Zr0,7Y0,1O3-d. Para o BCZP, percebe-se 
picos mais definidos, indicando uma única fase. Para 
ambos, o carbonato de bário indicado por (*) não reagiu 
completamente.  

 
Figura 1. Difratogramas de raios x dos pós calcinados BCZY e BCZP 

 

A média dos valores de porosidade aparente foram 1,31% 
para o BCZY e 0,96% para o BCZP. Enquanto que a 
média dos valores de densidade aparente foram 
5,82g/cm3 para o BCZY e 6,75g/cm3 para o BCZP. Nota-
se que BCZP apresentou maior densidade e menor 
porosidade comparado ao BCZY. 

Conclusão 

Com base nas análises obtidas, percebe-se que o 

praseodímio assiste ao sistema zirconato-cerato de 

maneira mais eficiente, tanto na formação da fase 

perovskita quanto na densificação. 
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