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RESUMO 

A estabilização da zircônia nas estruturas cúbica e tetragonal vem ganhando 

importância por causa de sua excelente estabilidade térmica, resistência química, 

propriedades mecânicas e condutibilidade do oxigênio. Suas principais aplicações 

incluem eletrólitos de células a combustível de alta temperatura, sensores de 

oxigênio e reatores eletroquímicos. Neste trabalho utilizou-se a rota dos precursores 

poliméricos para sintetizar ZrO2-8%Y2O3 e ZrO2-8%CeO2 em mol. Neste processo a 

concentração do dopante, além de possibilitar a estabilização de estruturas distintas, 

influencia nas características morfológicas dos pós sintetizados. A caracterização 

dos pós foi realizada através de difração de raios-X para verificação das fases e 

tamanho médio de cristalito, análise termogravimétrica, medidas de área superficial 

específica, distribuição de tamanho de partículas por espalhamento laser e da 

morfologia das partículas foi observada por microscopia eletrônica de varredura. Os 

pós apenas calcinados a 700 oC apresentaram tamanho médio de cristalito de 6,77 

nm para ZrO2-8%Y2O3 e 7,14 nm para ZrO2-CeO2. 

Palavras-chave: Precursores poliméricos, nanocristalitos, moagem de alta energia. 

 
 
 
INTRODUÇÃO 

 
Cerâmicas de zircônia tais como ZrO2-CeO2 e ZrO2-Y2O3 são materiais 

atrativos em cerâmicas estruturais com alta tenacidade, células a combustível, 
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sensores de oxigênio e refratários. As propriedades físicas e químicas relacionadas 

a estas aplicações são fortemente dependente da estrutura cristalina, concentração 

de dopantes, temperatura e microestrutura. A zircônia não dopada (ZrO2) possui três 

polimorfismos sólidos das fases monoclínica, tetragonal e cúbica a pressão 

atmosférica. A fase monoclínica da ZrO2 estável em baixas temperaturas transforma-

se martensiticamente na fase tetragonal aproximadamente a 1200 oC e então ocorre 

uma transição de fase desta fase tetragonal para uma estrutura cúbica do tipo 

fluorita acima de aproximadamente 2300 oC. Tanto a fase monoclínica como a fase 

tetragonal possui estrutura do tipo fluorita distorcida e a transição entre elas é de 

natureza não-difusional (1,2). Existe um efeito do tamanho de partícula (tamanho 

crítico de cristalito) sobre a fase preferencialmente estabilizada na temperatura 

ambiente. Acima de um determinado tamanho crítico, ocorre a transformação de 

fase eliminando a estabilização. O aumento da concentração dos óxidos 

estabilizadores pode diminuir o tamanho de partícula pela diminuição da energia 

livre de superfície, mas o efeito do tamanho da redução é dependente de 

cada óxido (3).  

Óxidos dopantes tais como Y2O3 e CeO2 na ZrO2 aumentam significativamente 

suas propriedades mecânicas e elétricas tais como tenacidade, resistências 

mecânica e ao choque-térmico, e a condutividade iônica.  Estas propriedades podem 

ser correlacionadas com a estabilização das fases tetragonal e cúbica de alta 

temperatura na região de baixa temperatura (4). No trabalho aqui apresentado, foi 

adotada a concentração de 8% em mol dos dopantes óxidos estabilizadores 

Y2O3 e CeO2 com o objetivo de se analisar a influência destes nas características 

morfológicas dos pós sintetizados. Os pós foram sintetizados através da rota dos 

precursores poliméricos, baseado no processo Pechini, o qual oferece várias 

vantagens para o processamento de pós cerâmicos, tais como controle 

estequiométrico direto e preciso, mistura uniforme da mistura de multicomponentes 

em escala molecular e homogeneidade (5). 

 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 
Zircônia estabilizada com 8% em mol de ítria (8ZEI) e com 8% em mol de céria 

(8ZEC) foram sintetizadas pela rota dos precursores poliméricos, baseado no 

processo Pechini. Os materiais de partida utilizados foram: soluções de nitrato de 

17º CBECIMat - Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais, 15 a 19 de Novembro de 2006, Foz do Iguaçu, PR, Brasil.

2453



ítrio (pureza >99,0%, Merck), nitrato de cério (>99,0%, Merck), n-propóxido de 

zircônio (>99,9%, NOAH Techn. Corp.), ácido cítrico (>99,0%, Chromato Prod. 

Quím.), água destilada e etilenoglicol (>99,5%, Vetec Quím. Fina). As soluções de 

nitrato de ítrio e de nitrato de cério foram previamente caracterizadas pelo método 

gravimétrico. Considerando-se a estequiometria desejada dos óxidos metálicos no 

pó cerâmico final, foram preparadas as soluções dos citratos de zircônio a partir de 

n-propóxido e ácido cítrico (AC) para quelar o cátion metálico, sob agitação 

mecânica a 70 ºC, com a relação molar de óxidos totais (OT) e ácido cítrico (OT:AC) 

de 3:1. Óxidos totais denota a soma da ZrO2 mais Y2O3 ou CeO2 no pó cerâmico 

final. Após 2 h adicionou-se etilenoglicol (EG) ao citrato de zircônio sob agitação 

mecânica, com aquecimento até 90 oC ao ar, para promover a reação de 

condensação. A relação molar entre o ácido cítrico e o etilenoglicol (AC:EG) foi de 

6:4. Durante este aquecimento ocorre a poliesterificação e grande parte da água é 

removida, resultando em uma resina polimérica sem precipitados.  

As duas resinas poliméricas obtidas (dopadas com ítria e com céria) foram 

tratadas a 300 oC por 2 h em uma mufla, com taxa de aquecimento de 10 ºC/min, 

gerando sólidos porosos frágeis de cor preta.  Estes foram calcinados em diferentes 

temperaturas por 2 h ao ar com taxa de aquecimento de 3 ºC/min. O sólido preto de 

8ZEI foi desagregado em almofariz e este pó foi submetido à calcinação a 500 ºC, 

600 ºC e 700 ºC, enquanto que o de 8ZEC foi calcinado em diferentes temperaturas 

entre 500 ºC e 900 ºC com intervalos de 100 oC. 

Posteriormente, visando eliminar os aglomerandos, os pós de ZrO2-CeO2 foram 

processados durante 5 min em moinho de alta energia, Spex 8000, com PM = 10:1 

(PM, Poder de Moagem = massa de bolas/massa de material) e em seguida 20 h no 

moinho de bolas a úmido com PM = 15:1, utilizando-se frascos de polietileno e 

esferas de zircônia. Para a ZrO2-Y2O3, apenas o pó calcinado a 500 oC foi submetido 

2 h ao moinho planetário, marca Pulverisete, modelo 2000, a úmido, também 

utilizando-se PM = 10:1.  

A caracterização dos pós sintetizados foi realizada através de análise 

termogravimétrica, TG, entre 30 ºC e 900 ºC sob fluxo de ar e taxa de aquecimento 

de 10 ºC/min, em equipamento Shimadzu, modelo TGA-50H. As fases existentes 

nos pós cerâmicos foram investigadas por difração de raios X em equipamento 

Shimadzu, modelo XRD-6000, com varredura angular 2θ entre 10o e 80o, passo de 

0,02º e tempo de contagem de 0,6 s por passo, usando radiação monocromática Kα 
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do Cobre e monocromador de grafite. O tamanho médio de cristalito dos pós foi 

calculado através da equação de Scherrer (6). Os valores de área superficial 

específica foram obtidos pela adsorção/dessorção de nitrogênio na superfície dos 

pós a 77 K, utilizando equipamento Quanta-Chrome, modelo Nova 2000. 

Determinou-se a distribuição de tamanho de partículas pela técnica de 

espalhamento laser em granulômetro da marca Cilas, modelo 1064, com tratamento 

ultra-sônico por 120 s em água destilada. A análise morfológica das partículas foi 

verificada por microscopia eletrônica de varredura em equipamento Philips/XL-30.  

 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A Figura 1 apresenta as curvas de termogravimetria obtidas para o pó 

precursor da fase ZrO2-8%Y2O3 previamente submetida ao tratamento térmico de 

300 ºC por 2 h. Neste sistema o processo de decomposição térmica ocorre em três 

etapas. A primeira etapa ocorre até aproximadamente 200 ºC e corresponde a 

desidratação e evaporação do excesso de etilenoglicol, ocorrendo uma queda 

brusca em 180 oC devido à perda de água estrutural. A segunda etapa entre 

aproximadamente 280 e 550 ºC se refere à degradação da resina polimérica e 

decomposição da matéria carbonácea, simultaneamente a cristalização da  

ZrO2-8%Y2O3, que resultou em 11,5% de perda de massa total para o sistema. 

Acima da temperatura de 650 ºC ocorreu a pirólise de resíduos orgânicos.  
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Figura 1: TG dos pós precursores das fases ZrO2-8%Y2O3 

e ZrO2-8%CeO2 tratados termicamente a 300 ºC/2h. 
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Na Figura 1 verifica-se que para a ZrO2-8%CeO2 o processo de decomposição 

térmica ocorre inicialmente até 250 ºC com percentagem de perda de massa de 

7,4% associada ao processo de desidratação. A segunda etapa esta relacionada a 

degradação do polímero juntamente com a decomposição em oxicarbonatos com 

perda de massa equivalente a 18,8%. A formação da fase óxida ocorreu a partir de 

aproximadamente 460 ºC. 

Os difratogramas para a ZrO2-8%Y2O3 calcinada a 500 ºC, 600 º e 700 ºC são 

mostrados na Figura 2. Através da comparação com a carta padrão 

JCPDS 48–0224 verificou-se que houve a formação da fase cúbica nesta faixa de 

temperatura de calcinação.O pó de ZrO2-8%Y2O3 calcinado a 500 oC foi submetido a 

moagem em moinho planetário. 

Figura 2: DRX de ZrO2-8%Y2O3 calcinados por 2h a 500, 600 e 700 oC. 

 
A evolução dos picos de difração de raios X para a ZrO2-8%CeO2 em função da 

temperatura de calcinação, sem nenhum processo de moagem subseqüente é 

apresentada na Figura 3. Pode-se verificar que, de acordo com a carta padrão 

JCPDS 88-2393, ouve a formação de uma fase pseudocúbica para estas 

temperaturas, com picos relativamente bem definidos a partir de 600 oC. Esta fase 

pseudocúbica pode ser considerada, para dada composição, como uma transição 

das fases tetragonal e cúbica ou tetragonal e monoclínica onde a energia livre 

destas fases é igual. Conforme o diagrama de fases do sistema ZrO2-CeO2 
(4), para 

8% em mol de CeO2 existe uma transição metaestável não-difusional da forma 

tetragonal (onde o valor do eixo c é maior do que o eixo a) para a forma monoclínica 
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em aproximadamente 600 oC. Esta fase metaestável tetragonal não-difusional é 

distinta da forma tetragonal precipitada difusionalmente, embora possuam a mesma 

estrutura cristalina. 
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Figura 3: DRX de ZrO2-8%CeO2 calcinado por 2 h em diferentes temperaturas. 

 
Na Figura 4 é apresentada a evolução dos picos para a ZrO2-8%CeO2 

calcinada entre 500 e 700 ºC e após processos de moagem de alta energia e 

desaglomeração. Este processamento nos moinhos não alterou a estrutura 

cristalina, mantendo a estrutura pseudocúbica bem definida a partir de 600 oC. A 

redução do tamanho médio de cristalito foi de 12 até 20% para as estas 

temperaturas. 

Figura 4: DRX da ZrO2-8%CeO2 calcinada em diferentes temperaturas por 2 h 

e após moagem de alta energia e desaglomeração em moinho de bolas. 
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Para a ZrO2-8%Y2O3 (8ZEI) calcinada a 500 ºC e processada no moinho 

planetário por 2 h, o tamanho médio de cristalito foi de 3,9 nm e um valor de área 

superficial específica de 88,0 m2.g-1, valor este relativamente elevado para o método 

de síntese utilizado (7).  

Na Tabela 1, onde são comparados os valores de tamanho médio de cristalito 

em diferentes condições e área superficial específica, pode-se observar que para a 

ZrO2-8%CeO2 (8ZEC), o máximo valor de área superficial específica foi de 

32,6 m2.g-1,  obtida para a temperatura de calcinação de 600 ºC e após os processos 

de moagens. A Tabela 1 apresenta os valores de tamanho médio de cristalito dos 

pós 8ZEI (t1) e 8ZEC (t2), calcinados nas temperaturas de entre 500 e 700 oC por 2 h 

ao ar, comparados com o tamanho médio de cristalito após o processamento em 

moinho de alta energia (t3), durante apenas 5 min, seguido de 20 h em moinho de 

bolas do pó 8ZEC. Quando correlacionados os valores de área superficial específica 

e tamanho médio de cristalito da 8ZEC, pode-se verificar as condições adotadas 

para o processamento no moinho de bolas não foi suficiente para eliminar os 

aglomerados ou mesmo os agregados (considerados aqui como os aglomerados 

fortes) eventualmente formados durante a etapa de moagem de alta energia. Uma 

provável explicação para diferenças de desaglomeração, pode estar relacionada a 

diferentes quantidades de material em relação ao volume do jarro, diminuindo o 

Poder de Moagem efetivo. 

 
Tabela 1 - Tamanho médio de cristalito dos pós calcinados para 

8ZEI (t1), para 8ZEC (t2), seguido de moagem de alta energia e 

moinho de bolas (t3), e área superficial específica (SBET) final. 

Temperatura 
de calcinação 

8ZEI 

t1 (nm) 

8ZEC 

t2 (nm) 

8ZEC 

t3 (nm) 

8ZEC 

SBET (m2.g-1) 

500 oC/2h       3,90 (*) 6,32 5,60 12,0 

600 oC/2h 4,97 6,75 5,63 32,6 

700 oC/2h 6,77 7,14 6,12 17,4 
    (*) utilizando moinho planetário. 

 
Deve-se salientar que, sob as condições experimentais utilizadas, o tamanho 

crítico de cristalito para a retenção das partículas primárias na fase tetragonal 

(pseudocúbica), com 8% de CeO2 a 600 oC, foi de aproximadamente 5,6 nm. 
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A Figura 5 apresenta a distribuição de tamanho de partículas e respectivo 

histograma de distribuição do pó de ZrO2-8%Y2O3 após processamento em moinho 

planetário. O tamanho médio de partícula é de 0,80 µm. O maior pico de 

concentração de partículas possui diâmetro esférico equivalente de 0,65 µm. Este 

fato pode ser considerado como um indicador da presença de aglomerados 

remanescentes, separados entre as partículas na região de grossas. 
 

 
Figura 5 - Distribuição do tamanho de partículas e histograma dos valores 

cumulativos de 8ZEI, calcinada a 500 ºC e processada em moinho planetário. 

 
Quando comparamos o tamanho das partículas dos picos do histograma, o 

pico mais largo (90%) de 0,65 µm é maior do que 2,90 µm (32%) e de 6,80 µm 

(25%), respectivamente. Isto indica um excesso das partículas finas de tamanho 

0,65 µm. Este excesso de distribuição na região finos pode influenciar na 

estabilidade das suspensões, por exemplo, a partir da resina polimérica.  
Para o pó 8ZEC as curvas de distribuição de tamanho de partículas e 

respectivos histogramas depois de processados por moagem de alta energia e em 

moinho de bolas, estão representadas nas Figuras 6, 7 e 8.  

 

Figura 6 - Distribuição do tamanho de partículas para a 8ZEC 

calcinada a 500 ºC e processada em moinhos de alta energia e de bolas. 
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Os tamanhos médios de partículas com calcinações a 500, 600 e 700 ºC e 

moagens foram de 2,97 µm, 3,42 µm e 3,66 µm, respectivamente, enquanto que os 

tamanhos médios a 50% (d50) foram, respectivamente, de 1,11 µm, 1,29 µm e 

1,32 µm.  

Figura 7 - Distribuição do tamanho de partículas para a 8ZEC 

calcinada a 600 ºC e processada em moinhos de alta energia e de bolas. 

 
A partir dos histogramas observa-se que a maior concentração de tamanho de 

partículas (pico de maior intensidade) está na região de finos entre 0,6 µm e 0,7 µm, 

enquanto que os demais picos fornecem valores de tamanho de partículas 

superiores a aproximadamente 2,9 µm.  

Figura 8 - Distribuição do tamanho de partículas para 8ZEC 

calcinada a 700 ºC e processada em moinhos de alta energia e de bolas. 

 
Todos os histogramas apresentaram distribuições trimodais, indicando a 

existência de aglomerados remanescentes dos processos de moagem e 

desaglomeração, conforme já discutido. 
 As Figuras 9 e 10 mostram a morfologia dos pós de ZrO2-8%Y2O3 e 

ZrO2-8%CeO2 em temperaturas de calcinação distintas, indicando a existência de 
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aglomerados macrométricos remanescentes, mesmo quando processado por 

moagem. Os resultados anteriores de difração de raios X e distribuição de tamanho 

de partículas mostraram que há diferenças entre o tamanho médio de partículas 

(micrométricos) e tamanho médio de cristalitos (nanométricos), tanto para a 

ZrO2-8%CeO2 como para a ZrO2-8%Y2O3, o que indicou que os pós não são 

monodispersos ou livre de aglomerados. Os parâmetros envolvidos nos processos 

de moagem e desaglomeração necessitam ainda serem otimizados para a 

eliminação destes aglomerados nos pós calcinados ou mesmo agregados presentes 

após a moagem de alta energia. 

 

 
Figura 9 - ZrO2-8%Y2O3 calcinada a 700 oC/2h. 

 

 
Figura 10 - ZrO2-8%CeO2 calcinada a 700 oC/2h e 

processada em moinhos de alta energia e de bolas. 
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CONCLUSÕES 

 
A rota de síntese a partir de precursores poliméricos foi satisfatória para a 

obtenção da zircônia totalmente estabilizada com ítria na fase cúbica e sem 

ocorrência de fases secundárias. O tamanho médio de cristalito calculado foi da 

ordem de 3,9 nm com área superficial específica 88 m2/g relativamente alta para o 

método de síntese em questão. Quando se utilizou CeO2 como dopante 

estabilizador os valores de tamanho médio de cristalito foram maiores em relação ao 

Y2O3, porém ainda nanométricos, estabilizando a fase tetragonal. O tamanho crítico 

de cristalito para a retenção da fase tetragonal das partículas primárias com 8% de 

CeO2 foi de 5,6 nm, sob as condições experimentais usadas. Os pós apenas 

calcinados a 700 oC apresentaram tamanho médio de cristalito de 6,77 nm para 

ZrO2-8% mol Y2O3 e 7,14 nm para ZrO2-8% mol CeO2, mostrando que o método é 

efetivo par sínteses de pós nanométricos. A distribuição de tamanho de partículas 

comparadas ao tamanho médio de cristalitos mostrou que cuidados adicionais 

quanto aos procedimentos de moagem de alta energia e desaglomeração dos pós 

podem ser necessários para se obter uma dispersão apropriada de partículas, 

favorecendo assim microestruturas homogêneas quanto a distribuição de tamanho 

de grãos após a sinterização e com alta densidade final. 
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SYNTHESIS OF ZrO2-8%CeO2 AND ZrO2-8%Y2O3 

BY POLYMERIC PRECURSORS ROUTE 

 
ABSTRACT 

 

The stabilization of zirconia in the cubical and tetragonal structures comes 

gaining importance because of its excellent thermal stability, chemical resistance, 

mechanical properties and oxygen conductivity. Its main applications include 

electrolytes of high temperature fuel cells, sensors of oxygen and electrochemical 

reactors. In this work the polymeric precursors route was used to synthecize 

ZrO2-8mol%Y2O3 and ZrO2-8mol%CeO2. In this process the dopant concentration, 

besides making possible the stabilization of distinct structures, influences in the 

morphologic characteristics of the powders synthecized. The characterization of the 

powders was carried through X-ray diffraction for existing phases verification and 

average crystallite size, thermogravimetric analysis, specific suface area measures, 

particles size distribution by laser scattering and the powder morphology was 

observed using scanning electronic microscopy. The powder only calcined at 700 oC 

had presented of average crystallite size of 6,77 nm for ZrO2-8%Y2O3  and 7,14 nm 

for ZrO2-CeO2. 
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