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Resumo 

As células a combustíveis de óxido sólido (CaCOS) 

demonstram um grande potencial como fonte de energia 

limpa com baixo impacto ambiental, pois estas 

convertem a energia química em elétrica. Tais 

características e propriedades provém de cerâmicas 

com sua estrutura baseada na perovskita (ABO3). A 

perovskita estudada neste projeto foi a 

Ba0,95Sr0,05Ce0.7Zr0.2Y0.1O3-, com o objetivo de verificar 

o efeito da dopagem com Sr na sinterização do material. 

Foram analisadas a microestrutura do material 

sinterizado e sua porosidade aparente.  

Introdução  

As CaCOS consistem em três elementos que são o 

eletrólito, o ânodo e o cátodo, de modo que a energia 

química venha a ser convertida em energia elétrica. Os 

materiais cerâmicos que apresentam propriedades 

elétricas aplicáveis na produção de um CaCOS são 

baseados na estrutura perovskita (ABO3). O objetivo 

deste trabalho foi estudar a síntese de uma perovskita 

do tipo BaCeZrYO3 (BCZY) dopada com estrôncio, para 

utilização como eletrólito sólido na CaCOS. Uma das 

características essenciais para ser um eletrólito é possuir 

uma alta densidade. Para comparação, também foi 

utilizado o Ca como dopante. Esses elementos, Ca e Sr, 

entrarão na rede cristalina substituindo íons de posição 

de rede A, que no caso do BCZY é o Ba. 

Material e Métodos 

A síntese das perovskitas BCZY dopada com Ca (BCZY-

Ca) e com Sr (BCZY-Sr) foi feita por mistura de óxidos, 

utilizando como precursores BaCO3, Sr(NO3)2, CaO, 

ZrO2, Y2O3 e CeO2. Os pós foram misturados e 

calcinados para a obtenção da fase desejada. As 

amostras foram então conformadas por prensagem e 

sinterizadas na temperatura de 1500°C por 2 horas. A 

caracterização das amostras foi feita por medidas de 

porosidade aparente feitas pelo método de imersão em 

líquido baseado no princípio de Arquimedes e por 

microscopia eletrônica de varredura para verificar a 

microestrutura do material sinterizado. 

Resultados e Discussão 

Os resultados de porosidade aparente das amostras 

contendo Ca e Sr na composição foram de 1,85% para 

as amostras BCZY-Ca e de 30,25% para as amostras 

BCZY-Sr. Esses resultados mostram que o Ca permitiu 

uma maior densificação das amostras que o Sr. A maior 

porosidade das amostras que contém Sr também pode 

ser observada na figura 1, a qual apresenta as 

micrografias das amostras de BZYY-Ca e BZCY-Sr. 

Pelas micrografias é possível observar também  que não 

há a presença de uma segunda fase tanto para BCZY-Sr 

quanto para BCZY-Ca, indicando que, provavelmente, o 

Ca e o Sr foram incorporados a estrutura da perovskita 

BCZY. 
 

Figura 1. Micrografias das amostras de: (a) BCZY-Ca e (b) BCZY-Sr 

Conclusões 

A composição BCZY-Sr apresentou uma alta porosidade 

aparente, o que inviabiliza o seu uso como eletrólito 

sólido em CaCOS, sendo necessário alterar parâmetros 

de sinterização e/ou utilizar aditivos de sinterização que 

promovam a densificação. Já a composição BCZY-Ca 

utilizada para comparação, apresentou melhor 

densificação. Pela análise da microestrutura não foram 

observadas a presença de segunda fase para ambas as 

composições. 
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