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Resumo 

Com a iminência de uma crise energética, os dispositivos 
de produção de energia limpa vêm ganhando cada vez 
mais espaço, entre eles, as células a combustível. 
Formadas por cátodo, eletrólito e ânodo, estes 
dispositivos produzem energia elétrica a partir de reações 
químicas. Classificadas com base no material do eletrólito 
e na temperatura de operação, a célula a combustível 
estudada é a SOFC (Solid Oxide Fuel Cell), a qual é 
formada por um óxido que opera em temperaturas 
elevadas. Em sua maioria estes óxidos possuem 
estruturas tipo perovisquitas, e nas quais a introdução de 
vacâncias formadas por dopagem geram a condução 
elétrica por meio de prótons (H+). Neste trabalho estudou-
se a substituição de Y por La na dopagem de eletrólitos 
de BaCe0,2Zr0,6Y0,2O3-d. 

Introdução  

As células a combustível de óxido sólido são capazes de 
converter energia química - advinda de reações entre um 
combustível (H2) e um agente oxidante (O2) - em energias 
elétrica e térmica (1,2). Estas células são formadas 
basicamente por dois eletrodos (cátodo e ânodo), e um 
eletrólito, pelo qual há a condução do portador de carga. 
Entre os principais materiais utilizados como eletrólito de 
SOFC condutoras protônicas estão o Zirconato de Bário e 
pelo Cerato de Bário (1,2). Entretanto, ambos possuem 
problemas relacionados à sua condutividade e à sua 
estabilidade química, respectivamente. Uma maneira de 
contornar estes problemas é utilizar o Zr para dopar o 
BaCeO3 gerando o Ba(Ce,Zr)O3. Este material possui um  
balanço adequado entre condutividade elétrica e 
estabilidade química (3). Para aumentar a condutividade 
protônica é necessário dopar este material com um 
elemento trivalente como o Y para gerar vacâncias. Neste 
trabalho foi estudado o Y e o La como formadores de 
vacâncias, gerando as composições BaCe0,2Zr0,6La0,2O3-d 
(BCZL) e BaCe0,2Zr0,6Y0,2O3-d (BCZY).  

Materiais e Métodos 

A partir do método de reação no estado sólido, utilizou-se 
BaCO3, CeO2, ZrO2 e Y2O3 para a produção das amostras 
de BCZY, e BaCO3, CeO2, ZrO2 e LaN3O9  para a 
produção das amostras de BCZL. Ambos materiais foram 
submetidos a 3 ciclos moagem à úmido com álcool 
isopropílico com 2 calcinações (1250°C por 2h) 
intercaladas. Adicionou-se 0,5% em peso de dispersante 
Triton X-100 nas duas primeiras moagens, e 1% em peso 
de ligante PVB na terceira moagem. Após a terceira 
moagem, 5 amostras de cada material foram prensadas e 
sinterizadas em temperatura de 1500°C por 4h. Análises 
de difração de raios X foram feitas com os pós calcinados. 

Resultados e Discussão 

As figuras 1 e 2 apresentam, respectivamente, os 
difratogramas das amostras de BCZY e BCZL após 
calcinação. Em ambos os casos, após a calcinação, pode 
ser observada a presença de outras fases, além da fase 
desejada. Este resultado indica que a temperatura/tempo 
de calcinação não foram suficientes para formar apenas 
as fases desejadas.  

Figura 1. Difratograma do BCZY calcinado. 
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Figura 2. Difratograma do BCZL calcinado. 

 
Fonte: Autores. 

Após a sinterização as amostras de BCZY tiveram uma 
retração de 14,9%, equanto que as amostras de BCZL se 
desintegraram. Em trabalhos anteriores do grupo, a 
composição BCZY, após sinterização mostrou apenas a 
presença de uma única fase, explicando a boa retração 
observada. Já o resultado da BCZL deve estar associado 
a não formação da fase BCZL após sinterização. 

Conclusões 

A temperatura/tempo de calcinação não foi suficiente para 
a completa formação das fases estudadas BCZY e BCZL. 
Após a sinterização a composição BCZY obteve boa 
retração, já para a composição BCZL não foi possível 
obter um corpo monolítico, pois as amostras ficaram na 
forma de pó. Este resultado deve estar associado a não 
formação da fase BCZL após a sinterização. 
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