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RESUMO 
 

Pesquisas em pilhas a combustível de óxido sólido apontam o cerato de bário tipo 
perovskita como material bastante atrativo para ser utilizado como eletrólito devido sua 
elevada condutividade protônica. O objetivo deste trabalho é investigar o perfil da 
segregação do ítrio durante a sinterização do BaCe0,9Y0,1O3-δ codopado com ZnO cuja 
função é atuar como aditivo de sinterização. Os pós foram preparados pelo processo 
citrato. Amostras foram conformadas por prensagem uniaxial seguida de isostática e 
sinterizadas ao ar a 1200, 1275, 1325 e 1400°C. As amostras foram caracterizadas por 
microscopia eletrônica de varredura, difração de raios X e espectroscopia de 
impedância. Com o aumento da temperatura de sinterização ocorreu formação de fase 
secundária rica em ítrio e cério resultando em aumento do parâmetro de rede de 
amostra sinterizada a 1400 °C. Aumento da energia de ativação para a condução 
elétrica também foi observado com o aumento da temperatura de sinterização. 
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INTRODUÇÃO 

 

O impacto ambiental causado pela utilização de petróleo desde a criação da 

indústria pretolífera, em meados do século XIX, resulta em uma crescente preocupação 

com o tipo de combustível a ser usado pelas gerações futuras. Por questões ecológicas 

existe um aumento do interesse mundial na economia e tecnologia das chamadas 

“fontes alternativas de energia”. Estas fontes alternativas, além de não prejudicarem a 

natureza, são renováveis. Dentre elas podemos citar as pilhas a combustível de óxido 

sólido. 

Óxidos do tipo perovskita são intensamente estudados devido a sua alta 

condutividade ambipolar(1-3), ou seja, estes podem apresentar condutividade eletrônica 
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e iônica, tornando sua aplicação interessante e promissora como eletrólitos em pilhas a 

combustível. A estrutura da perovskita consiste em um sistema cúbico simples de grupo 

espacial mPm3  com estequiometria ABO3. Os cátions B, localizado nos vértices, são 

coordenados octaedricamente por seis oxigênios BO6. O sítio A se localiza na cavidade 

central gerada por oito octaedros circundantes(4,5). Existe uma grande variedade de íons 

que podem ocupar os sítios A e B deste tipo de estrutura, consequentemente, há 

também um grande número de modificações ou distorções que a rede pode sofrer 

dependendo do raio iônico dos cátions A e B. Esta diversificação da estrutura influencia 

diretamente as propriedades elétricas de sistemas tipo perovskita(6).  

O BaCe0,9Y0,1O3-δ, é apontado em alguns artigos como uma perovskita promissora 

para ser utilizada como eletrólito de pilhas a combustível, porém este material possui 

baixa sinterabilidade(1,2). Alguns trabalhos prévios sugerem o óxido de zinco como um 

interessante aditivo de sinterização(7), no entanto não se sabe ao certo como esse 

aditivo interfere na segregação do dopante em função da temperatura de sinterização. 

Este trabalho tem o objetivo de avaliar o perfil de segregação de dopante em 

BaCe0,9Y0,1O3-δ, com adição 0,04% em mol de zinco, BCY+ZnO, com estrutura tipo 

perovskita, em função da temperatura de sinterização e suas implicações na estrutura 

cristalina e nas propriedades elétricas do material.  

 
MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A composição das amostras estudadas neste trabalho foi preparada por processo 

citrato utilizando as matérias primas Ba(NO3)2 99+%, Y(NO3)3 4H2O 99,99% e Ce(NO3)3 

6H2O 99% Aldrich. O precursor foi alcinado a 700°C por 2 horas com fluxo de oxigênio. 

Foi adicionado 0,04% em mol de ZnO (99% Aldrich) ao pó BaCe0,9Y0,1O3-δ calcinado, 

denominado BCY+ZnO. Esta mistura foi moída por 6 horas em moinho vibratório 

juntamente com álcool isopropílico e X-triton como dispersante. A mistura foi seca e 

calcinada a 700°C por 2 horas e novamente moída por mais 6 horas contendo 1% em 

massa de PVB (B-98). O pó foi prensado em prensa isostática numa pressão de 200 

MPa na forma de pastilhas. As pastilhas foram sinterizadas a 1200°, 1275°, 1325° e 

1400°C. 
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 Amostras sinterizadas foram analisadas por difração de raios X (difratometro 

Siemens D5000) a temperatura ambiente com alvo de Cu e radiação Kα e 2θ variando 

de 15 e 90° com velocidade de 0,033°/s. As densidades das amostras foram obtidas 

segundo o principio de Arquimedes e comparadas com a densidade teórica obtida por 

picnometria a hélio. As superfícies das pastilhas para análise microestrutural foram 

lixadas usando lixas d’água de grana entre 240 e 600, seguido de polimento em politriz 

manual (AB Poliment) utilizando alumina com partículas de 1 e 0.3μm e sílica coloidal. 

Após o polimento foi realizado ataque térmico. As microestruturas foram analisadas em 

microscópio eletrônico de varredura MEV (Philips, XL 30 FEG). 

 A condutividade elétrica das amostras foi medida por espectroscopia de 

impedância no HP41992ALF Impedance Analyzer no intervalo de freqüência de 5 Hz a 

13 MHz e entre 80 e 250°C. As faces das pastilhas foram pintadas com tinta de prata 

(Degussa ES29) e queimadas a 750ºC por 12 minutos. A condutividade elétrica do grão 

(σG) e a condutividade elétrica microscópica do contorno de grão (σm
CG) foram 

calculadas utilizando as relações(8): σG=L/RGA; σm
CG=εCGε0/RcGCCG sendo que 

εCG=εG=CGL/ε0A onde L e A são a espessura da amostra e área do eletrodo; RG e RCG 

são resistência elétrica do grão e do contorno de grão; CG e CCG são capacitância do 

grão e contorno de grão; εG, εCG e ε0 são as permissividades dielétricas do grão, 

contorno de grão e vácuo. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

Amostras de BCY+ZnO foram sinterizadas a 1200, 1275, 1325 e 1400°C para 

investigar a segregação do ítrio em função da temperatura de sinterização. A 

porcentagem da densidade teórica das amostras sinterizadas foi de 96,9%, 98,4%, 

98,1% e 98% para as respectivas temperaturas de sinterização. A densidade teórica, 

6,22g/cm3, foi medida por picnometria a hélio. Fig. 1 mostra os padrões de difração de 

raios X de amostras de BCY+ZnO sinterizadas a 1200, 1275, 1325 e 1400°C/10h. A 

partir dos dados dos difratogramas foram calculados os parâmetros de rede e o volume 

da cela unitária para cada condição de sinterização. 
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Figura 1 – Padrão de difração de raios X das amostras sinterizadas 

 

A Fig. 2 mostra o volume da cela unitária em função da temperatura de 

sinterização das amostras estudadas. 
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Figura 2 – Volume da cela unitária em função da temperatura de sinterização das 

amostras de BCY+ZnO. 

 
Os valores do volume da cela unitária mostram que somente a amostra sinterizada 

a 1400°C apresentou volume maior que o apresentado pela ficha cristalográfica JCPDS 

(81-1386) para o BaCe0,9Y0,1O3-δ sinterizado a 1500°C. Para este caso pode-se supor 

que a estrutura cristalina é deficiente em cério em conseqüência da formação de fase 

secundária observada na análise das microestruturas por microscopia eletrônica de 

varredura, Fig 3. Este comportamento pode ser entendido se considerarmos que a 

estrutura cristalina contem excesso de íons Ba2+ que ocupam posições vazias de Ce3+ 

como descrito pelas equações (A) e (B) resultando no aumento do volume da cela 

unitária(9), visto que o raio iônico do Ba2+ é 1,35 Å e do Ce3+ é 0,87 Å. 
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••++′′+→ OOCeBa VOaBBaBaO 22                                (A) 

••′ +++→ OCeOBa VVOBaBaO 24                                     (B) 

 

Ambas as reações promovem a formação de vacâncias de oxigênio com a 

incorporação do excesso de bário, porém a reação (B) é pouco provável por envolver a 

criação de vacância de cério altamente carregada.  

A Fig. 3 mostra imagens de superfícies de fratura de amostras sinterizadas nas 

diferentes temperaturas e o respectivo mapeamento químico do ítrio. Nas micrografias 

é observada a presença de fase secundária, pequenos grãos arredondados, a qual 

contém maior teor de ítrio. Esta fase não foi detectada no ensaio de difração de raios-X. 

Com o aumento da temperatura de sinterização observa-se aumento do teor de ítrio na 

fase secundária visto que a intensidade detectada na análise é proporcional ao teor. 

Não é mostrado neste trabalho o mapeamento do elemento Ce, contudo ele foi feito e 

mostrou que a fase secundária também possui cério. 

As medidas elétricas realizadas neste trabalho teveram como objetivo auxiliar o 

entendimento da segregação do ítrio nas amostras de cerato de bário, portanto, foram 

analisadas as condutividades elétrica de grão e do contorno de grão. As medidas 

elétricas foram realizadas ao ar. Nesta condição os portadores de carga no BCY são as 

vacâncias de oxigênio. A Fig. 4 mostra os gráficos de Arrhenius para a condutividade 

elétrica do grão e a condutividade microscópica do contorno de grão das amostras BCY 

+ ZnO sinterizadas nas várias temperaturas. Tanto a condutividade do grão como do 

contorno de grão não apresentaram diferenças significativas entre elas com o aumento 

da temperatura de sinterização, contudo ocorreu mudança significativa na energia de 

ativação, mostradas na Tab.1.  

 

Tabela 1 – Energia de ativação dos compostos medidos ao ar 

Composto 
BCY + ZnO Eat grão (eV) Eat contorno 

de grão (eV) 

1200 0,57 0,82 
1275 0,58 0,83 
1325 0,60 0,83 
1400 0,65 0,91 
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Figura 3– Microscopia eletrônica de varredura da superfície de fratura. Abaixo, 

mapeamento químico do ítrio das amostras de BCY+ZnO: (A) 1200°C; (B) 1275°C; (C) 

1325°C; (D) 1400°C 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4 – Gráfico de Arrhenius para a condutividade elétrica do grão e condutividade 

elétrica microscópica de contorno de grão das amostras de BCY + ZnO 
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Experimentos estão em andamento para permitir melhor entendimento do 

aumento da energia de ativação para a condução no grão com o aumento da 

temperatura de sinterização, mas os resultados mostrados neste trabalho sugerem que 

pode existir correlação com a segregação do ítrio com conseqüente alteração na 

agregação dos defeitos. 

 

CONCLUSÕES 
 

A adição de ZnO em BaCe0,9Y0,1O3-δ foi efetiva na densificação tendo sido possível 

obter 97% da densidade teórica em temperatura tão baixa quanto 1200°C. Este 

resultado é importante visto que o acompanhamento da segregação de ítrio mostrou 

que com o aumento da temperatura de sinterização é formada fase secundária rica em 

ítrio e cério. A menor concentração desses elementos na estrutura cristalina do grão 

pode ser o fator responsável pelo aumento da energia de ativação para a condução 

elétrica do grão com o aumento da temperatura de sinterização devida à conseqüente 

alteração na agregação dos defeitos. 
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PROFILE OF SEGREGATION YTRIO AS FUNCTION OF 
BaCe0,9Y0,1O3-��SINTERING TEMPERATURE 

 
ABSTRACT 

 

 Researches on solid oxide fuel cells indicate barium cerate perovskite as a very 
attractive material for using as electrolyte due to its high protonic conductivity. The 
objective of this work is investigate the yttrium segregation during sintering of 
BaCe0,9Y0,1O3-δ doped with ZnO as a sintering aid. The powders were prepared by 
citrate process. Powders were isostatic pressed into pellets and sintered in air at 1200, 
1275, 1325 and 1400°C. The samples were characterized by scanning electron 
microscopy, X-ray diffraction and impedance spectroscopy. Secondary phase containing 
Yttrium and Cerium was detected as sintering temperature increased. Increase of the 
lattice parameter and activation energy for electrical conductivity were also detected on 
samples sintered at 1400°C. 
 
 
 
Key-words: fuel cell, electrolyte, perovskita, sintering  
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