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Resumo 

Células a combustível de óxido sólido (CaCOS) são 

células que permitem a transformação de energia 

química em elétrica. Condutores protônicos estão sendo 

estudados como eletrólitos para operação dessas 

células em temperaturas de 400 a 600°C. O sistema 

Ba(Ce,Zr,Y)O3-d (BCZY) é visto como um material 

promissor para esta função por ter uma boa estabilidade 

e condutividade elétrica. Neste sistema o Y é utilizado 

para gerar vacâncias e melhorar a condutividade. Assim, 

neste trabalho foi estudado a substituição do Y (ítrio) por 

Yb (Itérbio) na geração de vacâncias, observando 

mudanças ocorridas na estrutura e nas propriedades.  

Introdução  

Células a combustível possuem alta eficiência na 

conversão de energia química em elétrica, e respeitam o 

meio ambiente. As CaCOS operam em temperaturas de 

800 a 1000°C, porém acarretam em desvantagens de 

aplicação, alto custo, e vida útil reduzida, por causa de 

sua temperatura de utilização. Diante disso, eletrólitos 

com condução protônica permitem a temperatura de 

operação entre 400 a 600°C [1]. O sistema estudado 

Ba(Ce,Zr,Y)O3-d (BCZY), é uma solução sólida entre 

BaZrO3 e BaCeO3, apresenta estrutura tipo perovisquita, 

e combina as propriedades de estabilidade do zirconato 

de bário e a alta condutividade elétrica do cerato de 

bário [2]. O Y atua como criador de vacâncias e aumenta 

a condutividade. Neste trabalho foi estudado o Y e o Yb 

na composição BaCe0,2Zr0,6Y0,2O3-d e BaCe0,2Zr0,6Yb0,2O3-

d, assim analisado os efeitos durante o processamento, e 

posteriormente na  estrutura e  propriedades elétricas. 

Materiais e Métodos 

As composições BaCe0,2Zr0,6Y0,2O3-d (BCZY) e 

BaCe0,2Zr0,6Yb0,2O3-d (BCZYb) foram produzidas pelo 

método de misturas de óxidos, no qual ocorre reações 

em estado sólido. Utilizou-se o triton X-100 como 

dispersante e moinho excêntrico para a mistura. Após a 

primeira moagem, o pó foi calcinado a 1250ºC. Repetiu-

se esse procedimento por 3 vezes. Na terceira e última 

moagem utilizou-se o PVB como ligante. As amostras 

foram prensadas em molde de 8mm de diâmetro com 

200MPa e em seguida, sinterizadas a 1500°C por 4 

horas. Para as amostras de BCZY, foram feitas análises 

de difração de raios X nos pós calcinados. E nas 

amostras sinterizadas, calculou-se a retração do 

diâmetro, e a densidade utilizando o método de imersão 

empregando o princípio de Arquimedes. 

Resultados e Discussão 

O difratograma do pó calcinado de BCZY está na figura 

1. Observa-se a presença de picos das fases de BaCO3, 

BaCeO3, BaZrO3 e BaCe0,2Zr0,7Y0,1O3-d (BCZY), de 

acordo com as fichas JCPDS 41-0373, 35-1318, 89-2486 

e 48-0335, respectivamente. Assim para a amostra 

BCZY, a temperatura e tempo de calcinação não foram 

suficientes para a formação completa da fase BCZY.  

Figura 1. Difratograma de difração de raios X dos pós calcinados de BCZY. 

As propriedades físicas das amostras sinterizadas de 
BCZY: valor médio de retração do diâmetro foi 19,10%, 
porosidade aparente menor que 1%, e densidade 
aparente de 5,68g/cm

3
. Esses dados nos revelam uma 

boa densificação. Em resultados obtidos de trabalhos 
anteriores do grupo, mostram que após sinterização a 
1500°C a composição BCZY apresenta apenas uma 
fase. 
Para as amostras de BCZYb após a sinterização as amostras 
trincaram, impedindo as medidas de densificação. Esta falta de 
resistência mecânica pode ser devido a presença do Yb.  

Conclusão ou Conclusões 

Para a composição BCZY o tempo e/ou a temperatura 

de calcinação não foram suficientes para gerar apenas a 

fase BCZY. No entanto, as amostras sinterizadas 

apresentaram uma ótima retração do diâmetro, e obteve-

se uma excelente eliminação dos poros com a 

sinterização utilizada. Para o BCZYb a presença do Yb 

gerou a presença de trincas nas amostras, indicando 

uma falta de resistência mecânica desta composição. 
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