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RESUMO 
 

As pilhas combustíveis de óxidos sólidos são promissoras fontes de energia 

sustentável, uma vez que estas produzem energia a partir de uma reação 

eletroquímica tendo como produto da reação apenas vapor de água. Neste trabalho 

foi realizada a síntese do eletrólito cerâmico  BaCe0,7Z0,1Y0,2O3-δ utilizando-se o 

método Hidrogel, que consiste em utilizar uma gelatina orgânica de baixo custo e 

atóxica modificando a rota convencional dos precursores poliméricos. Utilizou-se 

diferentes teores do aditivo de sinterização ZnO para diminuir a temperatura de 

sinterização, tipicamente em torno de 1600 °C,  visando uma  densidade relativa 

mínima de 95 %. A resina polimérica foi pirolisada a 300 ºC, submetida à calcinação 

a 600 ºC e à sinterização nas temperaturas de 1350, 1400 e 1450 ºC por 2 h. As 

caracterizações foram realizadas através de determinação de densidade relativa e 

porosidade aparente e utilizando as técnicas de análise térmica diferencial e 

termogravimétrica simultânea, difração de raios-X e microscopia eletrônica de 

varredura.  
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INTRODUÇÃO 

 

As pilhas combustíveis de óxidos sólidos nos últimos anos têm sido tema de 

muitas pesquisas científicas por ser uma promissora fonte de energia sustentável, 

uma vez que estas produzem energia a partir de uma reação eletroquímica capaz de 

converter de forma direta, energia química em energia elétrica e térmica com 

funcionamento contínuo, alta eficiência, termodinamicamente não limitada pelo ciclo 

de Carnot e de baixa emissão de poluentes (1, 2, 3, 4, 5). 
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As pilhas a combustíveis de óxidos sólidos consistem em um eletrólito sólido e 

dois eletrodos cerâmicos, trabalhando com temperaturas altas ou intermediárias. 

Suas partes constituintes são fixas operando livre de ruídos, tornando-as viáveis 

para uso doméstico, podendo também ser utilizadas em aplicações industriais, 

estações de geração de eletricidade e até mesmo em veículos automotores (1). 

Elas apresentam alta eficiência (85%) quando utilizam hidrogênio como 

combustível. Porém sua temperatura de trabalho para eletrólitos típicos (a base de 

zircônia estabilizada) geralmente são maiores que 800 °C, ocasionando problemas 

de compatibilidade entre os materiais e de corrosão dos componentes metálicos, 

limitando sua aplicação (1, 6, 7). Com intuito de diminuir essa temperatura de trabalho 

para uma temperatura intermediária (400 a 700 °C), propõe-se estudar a 

composição BaZr0,1Ce0,7Y0,2O3-δ à base de céria para o eletrólito da pilha a 

combustível de óxido sólido.  

A utilização do cerato de bário tem sido viável, pois este possui uma estrutura 

perovskita a 900 °C, com boa condutividade protônica (8). A estrutura tipo perovskita, 

vem sendo exaustivamente investigada por apresentar estabilidade térmica em 

temperaturas elevadas e propriedades físicas e químicas interessantes, tais como: 

supercondutividade, magnetorresistividade, dieletricidade, piezoeletricidade, 

ferroeletricidade, atividade catalítica e propriedades óticas, com possibilidade de 

aplicação nas mais diversas áreas da tecnologia (9).  

Para utilização dessas propriedades do cerato de bário em temperatura 

intermediária, utilizam-se dopantes com íons de menor valência (íons de terras raras 

Y+3, Sm+3, Gd+3e Eu+3) (10) nos sítios do íon cério (Ce+4) que criam vacâncias de 

oxigênio, ocasionando defeitos aumentando a condutividade iônica, mas com a 

presença do bário na estrutura ocorre o aumento predominante de condução 

protônica (8). Estudos mostram maiores condutividades para 20 e 25 %mol de Y+3 

como dopantes (8). Neste trabalho foram utilizados o ítrio (Y+3) e zircônio (Zr+4) como 

dopantes na composição de 20%mol e 10%mol, respectivamente para o eletrólito. 

Muitas pesquisas de eletrólitos de óxidos sólidos estão voltadas para zircônia 

estabilizada com ítria (ZEI), onde apresentam boa condutividade iônica devido sua 

estrutura fluorita, mas atuando em temperaturas altas de 800 a 1000 °C. Analisando 

a condutividade do ZEI, é interessante investigar o cerato de bário estabilizando com 

este material, observando sua condutividade elétrica, temperatura de operação e 

eficiência energética.  
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Dessa forma, foi sintetizado o eletrólito de BaCe0,7Zr0,1Y0,2O3-δ (BCZY) 

analisando o processamento cerâmico de preparação deste componente e suas 

propriedades tecnológicas, sendo utilizado o método Hidrogel (Pechini modificado). 

 
MATERIAIS E MÉTODOS  

 
No método Hidrogel utilizado nas sínteses do BaCe0,66Zr0,1Y0,24O3-δ para o 

eletrólito, substitui-se o ácido cítrico e o etilenoglicol por uma gelatina orgânica, a 

qual é dissolvida em água seguindo pela adição em sequência dos nitratos de cada 

componente formando uma resina polimérica (10). 

A partir da resina do eletrólito foi feita a análise térmica para determinação das 

temperaturas de tratamentos térmicos. A resina foi pré-calcinada a 300 °C por 5 h 

obtendo a formação do “puff”, em seguida foi calcinada a 600 °C por 2 h e moída por 

6 h sendo adicionado o óxido zinco como aditivo de sinterização com teores de 0,2, 

0,4 e 0,6 %mol. O eletrólitos foram prensados a uma carga uniaxial de 125 MPa e 

sinterizados à temperaturas entre 1350 a 1450 °C/2h. Caracterizaram-se as 

propriedades tecnológicas através do método de Arquimedes, utilizando saturação 

das amostras em álcool isopropílico por 24 h. A pastilha do eletrólito sinterizada a 

1350 °C com 0,4 % de ZnO foi pulverizada e realizada a difração de raios X. A Fig. 1 

mostra o fluxograma do processamento do eletrólito. 

 

 

Figura 1 - Fluxograma do processo BCZY. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Na síntese da resina do eletrólito BaCe0,66Zr0,1Y0,24O3-δ, obteve-se uma 

coloração branca de boa viscosidade. O resultado da análise térmica desta resina 

pode ser visto na Fig. 2. 

 

Figura 2- Análise térmica diferencial e termogravimétrica da resina BCZY. 

 
A partir da análise térmica diferencial (DTA), observa-se que acima de 100 °C 

ocorre uma reação endotérmica referente à perda de água da resina. Em torno de 

200 °C ocorre um pico exotérmico, referente à queima da cadeia polimérica, 

eliminação de aminoácidos, sucessivamente ocorrendo perda de massa. A 310 °C 

visualiza-se um pico referente à eliminação de glicina e decomposição dos nitratos, 

uma reação de oxidação. Em torno de 460 °C há eliminação do resto da gelatina.  

Na analise termogravimétrica (TGA) verifica-se que a partir de 127 °C ocorre 

decréscimo de massa referente à perda de água. Logo a 230 °C ocorre uma intensa 

perda de massa devido à queima da cadeia polimérica. Já a 400 °C ocorre perda de 

massa devido à eliminação de gelatina, e a partir de 500 °C não ocorre mais perda 

de massa significativa. Com esses resultados, optou-se por fazer a pré-calcinação a 

300 °C por 5 h, e a calcinação a 600 °C por 2 h.  

Os resultados tecnológicos obtidos estão apresentados na Tab. 1. A 

composição de 0,2% de ZnO obteve a melhor densidade relativa, porém necessitaria 

uma temperatura de sinterização maior do que 1350 °C, uma vez que a meta é 

densidade mínima de 95%. Utilizando somente a composição de 0,2% foram feitas 
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duas sinterizações, uma a 1400 e outra a 1450 °C e em seguida as amostras foram 

caracterizadas. Os resultados estão dispostos na Tab. 2. 

 
Tabela 1 – Resultado da caracterização BCZY sinterizado a 1350 °C por 2 h. 

Caracterização (%) 0,2% de ZnO 0,4% de ZnO 0,6% de ZnO 

Retração linear  15,21 10,34 13,15 

Perda ao fogo  28,04 17,61 28,05 

Absorção de água  1,33 5,51 4,38 

Porosidade aparente  8,67 30,15 24,22 

Densidade aparente (g/cm³) 5,19 4,29 4,33 

Densidade relativa  85,01 70,21 70,86 

 

Com a sinterização a 1450 °C obteve-se a densidade acima de 95%, tornando 

possível realizar ensaios elétricos neste eletrólito cerâmico. A Fig. 3 mostra a 

microscopia eletrônica de varredura deste eletrólito sinterizado a 1450 °C com 0,2% 

de ZnO onde se percebe o tamanho de grão bem refinado com presença de 

porosidade fechada. 

 
Tabela 2 – Resultado da caracterização BCZY com 0,2% de ZnO sinterizados a 

1400 e 1450 °C. 

Caracterização (%) 1400°C 1450°C 

Retração linear  10,95 15,96 

Perda ao fogo  19,66 18,28 

Absorção de água 3,37 0,50 

Porosidade aparente  5,56 3,62 

Densidade aparente (g/cm³) 5,66 5,85 

Densidade relativa  92,50 95,60 

 

 

Figura 3 – Microscopia eletrônica de varredura do BCZY com 0,2% de ZnO. 
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A Fig. 4 mostra o resultado difração de raios X da pastilha do eletrólito 

sinterizada a 1350 °C com 0,4 % de ZnO, onde pode-se observar que houve a 

formação do composto BCZY. 

 

 
Figura 4 – Difratograma de raios X do da pastilha do eletrólito sinterizada a 1350 °C 

com 0,4 % de ZnO.  

 

CONCLUSÕES 

 

O método Hidrogel com uso de gelatina orgânica utilizado neste trabalho foi 

bem satisfatório para obtenção dos pós do eletrólito, pois foram obtidas partículas no 

tamanho desejado.  

Na síntese do eletrólito com o uso do óxido de zinco como aditivo de 

sinterização, obtiveram-se melhores resultados com o teor de 0,2% em mol, tendo 

maior densidade relativa e menor porosidade aparente, utilizando a temperatura de 

sinterização de 1450 °C por 2 h, sendo suficiente para obter valores de densidade 

relativa acima de 95%, o que normalmente se obtém sem o aditivo somente para 

temperaturas da ordem de 1600 °C.  
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SYNTHESIS OF CERAMIC BaCe0.7Zr0,1Y0.2O3- δ ELECTROLYTE 
CONTAINING ZnO THROUGH THE METHOD HIDROGEL 

 

ABSTRACT 

 
The solid oxide fuel cells are promising sources of sustainable energy, once they 

produce electricity from an electrochemical reaction only with steam water as the 

product of this reaction. In this paper the synthesis of ceramic electrolyte 

BaCe0.7Zr0.1Y0.2O3- δ using the hydrogel method which involves using an organic 

gelatin inexpensive and nontoxic modifying the conventional route of polymeric 

precursor was performed. It was used different amounts of the sintering additive ZnO 

to decrease the sintering temperature, typically around 1600 °C, towards a minimum 

relative density of 95%. The polymeric resin was pyrolyzed at 300 °C, subjected to 

calcination at 600 °C and sintering at temperatures of 1350, 1400 and 1450 °C for 2 

hours. Characterizations were carried out by determination of relative density and 

apparent porosity and using the techniques of differential thermal analysis and 

simultaneous thermogravimetric, X-ray diffraction and scanning electron microscopy. 

 
 
 

Keywords: cells; ceramic electrolyte; hydrogel. 
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