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RESUMO 

A partir da busca de diminuição da temperatura de operação de células a 

combustível de óxido sólido, foi utilizado o método dos precursores poliméricos para 

a síntese de pós reativos das composições Zr0,92Y0,08O2 para o ânodo e  

Ce0,88Ca0,12O2 para o eletrólito. As soluções foram preparadas utilizando o metal em 

maior quantidade na composição e ácido cítrico na razão molar de 1:3, sob agitação 

mecânica a 60 °C/1h. A mistura dos citratos metálicos foi submetida à agitação na 

temperatura de 80 °C, onde se adicionou etilenoglicol na proporção em massa 60:40 

ácido cítrico/etilenoglicol, para se formar uma resina, que foi pré-calcinada à 

temperatura de 300 °C/3h para a formação da resina expandida. Os pós obtidos 

foram desagregados em almofariz, peneirados e calcinados nas temperaturas de 

400, 600 e 800 °C/2h. Os pós foram caracterizados por técnicas de difração de 

raios-X. 

 
Palavras chave: fluorita cúbica, célula a combustível, eletrólito, ânodo, Ni/ZEI. 

 

INTRODUÇÃO  
Devido à grande busca pela solução dos problemas ambientais causados 

principalmente por causa do uso contínuo de combustíveis fósseis, as células a 

combustível têm se mostrado uma excelente alternativa. Além de ser o dispositivo 

de conversão direta de energia química em elétrica mais eficiente, apresenta 
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vantagens marcantes em relação a outros dispositivos de conversão de energia. 

Apresentam também a possibilidade de cogeração de calor, uma vez que o calor 

gerado pela pilha a combustível pode ser reaproveitado para gerar mais energia 

elétrica e para outras utilidades, e a não necessidade de reforma externa do 

combustível, possibilitando o uso de diversos tipos de combustíveis.  

Porém, existem certas desvantagens como a dificuldade de se encontrar 

materiais apropriados, pois estes devem ter características específicas dependendo 

da utilização. Com isso o material mais utilizado tem sido a zircônia estabilizada com 

ítria (ZEI), que garante uma melhor condutividade iônica, por causa da ZEI, 

associada com alta condutividade eletrônica e ainda oferece sítios catalíticos para o 

combustível reagir com os íons O-2. (2,3,4,12).  

Existem diversos estudos de preparação de pós reativos via precursores 

poliméricos baseados no método Pechini, nos quais os íons metálicos estão 

uniformemente distribuídos através de uma matriz orgânica. Após uma pirólise os 

compostos estequiométricos desejados são formados, bem como a eliminação de 

resíduos orgânicos (3,5,6). 

O objetivo principal deste trabalho é sintetizar através do método dos 

precursores poliméricos pós ultrafinos e desaglomerados para ânodo permeável aos 

gases e eletrólito denso, para que em trabalhos futuros seja feita uma deposição 

para obtenção de interfaces ânodo/eletrólito. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS  
O método Pechini dos precursores poliméricos foi utilizado para síntese de 

zircônia estabilizada com 4 %mol de ítria (Zr0,92Y0,08O1,96) e céria dopada com 12 

%mol de cálcio (Ce0,88Ca0,12O2). Para estas sínteses foram utilizados como 

reagentes o oxicloreto de zircônio (ZrOCl2.8H2O); nitratos de ítrio [Y(NO3)3.4H2O], 

cério [Ce(NO3)3.6H2O] e cálcio [Ca(NO3)2.4H2O]; ácido cítrico (C6H8O7) e etilenoglicol 

(C2H6O2). 

 A partir do método citado foram preparadas resinas poliméricas das duas 

composições utilizando-se uma proporção em massa 60:40 (ácido 

cítrico/etilenoglicol). Foi adicionado à resina da zircônia estabilizada com ítria uma 

outra resina de Ni(NO3)2.6H2O em uma proporção de 60/40% em massa de Ni/ZEI. 

Para a resina de céria estabilizada com cálcia foi feito o mesmo processo, porém, a 
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esta não foi adicionada o Níquel, pois o eletrólito não precisa de um metal, uma vez 

que não vai conduzir elétrons assim como o ânodo.  

Para todas as resinas Pechini foi realizada uma pré-calcinação em forno mufla, 

marca Magnus, a 300 °C por 3 horas, com uma taxa de aquecimento de 

aproximadamente 10 °C/min para que houvesse a formação de uma resina 

expandida, denominada “puff”. Essas duas composições foram então desagregadas 

em almofariz de ágata e peneiradas em malha 150 mesh, resultando então em dois 

pós finos que foram posteriormente calcinados. 

A calcinação dos pós foi realizada utilizando-se o mesmo forno e patamares de 

400, 600 e 800 °C por 2 horas; o resfriamento ocorreu à taxa do forno, com o 

desligamento da mufla. A micro estrutura desses pós calcinados foi analisada por 

difração de raios X (DRX) em um equipamento da marca Siemens, modelo D5005, 

operando com uma tensão de 40 KV e corrente de 40 mA, com comprimento de 

onda 1,54056 Å. 

Após a calcinação, as amostras calcinadas à temperatura de 800°C foram 

prensadas em uma prensa isostática (modelo AIP/CP 360) e sinterizadas a 

temperatura de 1400 °C/2h ao ar em forno da marca CM Inc., modelo 900921-1. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
A Fig. 1 ilustra o difratograma de raios X dos pós de zircônia calcinados a três 

temperaturas diferentes por 2 horas e a Fig. 2 mostra o difratograma da sinterização 

da composição a 1400 °C. 
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Figura 1: DRX dos pós de Ni/ZEI 
calcinados a 400, 600 e 800°C 
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Figura 2: DRX de Ni/ZEI sinterizado a 
1400 °C/2h ao ar. 
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Verifica-se na Fig. 1 que houve a formação de uma mistura da fase 

Zr0,92Y0,08O2 com a zircônia monoclínica (ZrO2) que não entrou em solução sólida, 

mesmo para temperaturas de calcinação mais elevadas. Houve a perfeita formação 

do NiO, motivo pelo qual foi adicionada a resina de níquel à de zircônia, pois esse 

níquel vai ser responsável pela formação de poros na temperatura de operação da 

célula devido a sua redução a níquel metálico.  

Na calcinação a 400 °C, o pó é praticamente amorfo porque as fases ainda 

estavam começando a se formar, já na temperatura de 600 °C as fases estão melhor 

formadas e houve menor formação de zircônia monoclínica (ZrO2), em comparação 

a amostra calcinada a 800 °C que formou mais desta fase. Já. Verifica-se com a Fig. 

2 que os picos referentes à ZrO2 monoclínica desaparecem após a sinterização.  

O difratograma das três amostras calcinadas dos pós de céria estabilizada com 

cálcia está ilustrado na Fig. 3, e o difratograma da sinterização da composição a 

1400 °C foi apresentado na Fig. 4. 
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Fig. 3: DRX dos pós de Ce0,88Ca0,12O2 
calcinados a 400, 600 e 800°C. 
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Fig. 4: DRX dos pós de Ce0,88Ca0,12O2 
calcinados a 1400 °C/2 h ao ar. 

 
Para essa composição houve a perfeita formação da fase de interesse em 

todas as temperaturas de calcinação, assim, formou-se a fase cúbica que é a fase 

de interesse do processo. O difratograma da sinterização mostrou um pequeno 

estreitamento dos picos devido o maior grau de cristalinidade obtido graças à 

temperatura de sinterização, os valores de densidade aparente e retração linear 

obtidos na sinterização podem ser observados na Tab. 1. 
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Tab. 1: Valores de densidade aparente e retração linear para as amostras 
sinterizadas. 

Composição Condição Densidade 
Aparente (g. cm-3) 

Retração Linear 
(%) 

Ni/ZEI 1400 °C/2h 4,44 15,1 

Ce0,88Ca0,12O1,9 1400 °C/2h 6,51 18,5 

 
O diâmetro médio dos cristais das composições foi calculado através da 

análise de DRX utilizando o método de Scherrer (2,6,14). As linhas de espectros de 

DRX para os pós apresentaram certo alargamento nos picos das reflexões o que 

resultou em tamanhos médios de cristalito de 20,04 nm para a Ni/ZEI e 19,29 nm 

para os pós de céria dopada com cálcia. 

 

CONCLUSÕES  

Diante dos resultados encontrados, a síntese via método Pechinhi se mostrou 

bastante eficaz para a produção de pós reativos de tamanho nanométrico que são 

de grande interesse na confecção de células a combustível, uma vez que estas 

apresentam um maior desempenho com partículas bastante finas. Além disso, o 

óxido de níquel formado vai ser de grande importância em trabalhos futuros para 

fazer deposições de interfaces ânodo/eletrólito, pois esse óxido no ânodo ao ser 

exposto ao hidrogênio à alta temperatura se reduz a níquel metálico o qual vai 

auxiliar na condução de elétrons. 
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SYNTHESIS OF YTTRIA-DOPED ZIRCONIA ANODES AND CALCIUM-DOPED 
CERIA ELECTROLYTE TO FUEL CELL 

 
ABSTRACT 

 
From the pursuit of lower operating temperature of fuel cells solid oxide was 

used polymeric precursor for the synthesis of reactive powder compositions 

Zr0,92Y0,08O2 for the anode and Ce0,88Ca0,12O2 for the electrolyte. The solutions were 

prepared using the metal in much of the composition and citric acid molar ratio of 1:3, 

under stirring at 60 ° C/1h. The mixture of metallic citrates was subjected to agitation 

at a temperature of 80 °C which was added ethylene glycol in the ratio 60:40 by 

weight citric acid / ethylene glycol, to form a resin that was pre-calcined at 300 °C / 

3h for to form the expanded resin. The powders were disaggregated in a mortar, 

screened and calcined at 400, 600 and 800 °C/2h. The powders were characterized 

by standard X-ray diffraction. 

 
 
 
Key-words: cubic fluorite, fuel cell, electrolyte, anode, Ni/YSZ. 

19º Congresso Brasileiro de Engenharia e Ciência dos Materiais – CBECiMat, 21 a 25 de novembro de 2010, Campos do Jordão, SP, Brasil

2340

2340


