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Resumo 

Células a Combustível de Óxido Sólido (CaCOS) são 
dispositivos eletroquímicos que convertem energia 
química em energia elétrica, porém apresentam uma alta 
temperatura de operação. Uma opção para baixar a 
temperatura de trabalho destas células é a troca do 
eletrólito para eletrólitos condutores de prótons, 
utilizando pervoskitas ABO3. Um desafio na produção 
dessa cerâmica está na sua densificação, pois demanda  
altas temperaturas e longos tempos de sinterização. 
Uma alternativa que se mostra viável é a sinterização 
por micro-ondas, apresentando diversos benefícios na 
produção do material. 

Introdução  

As CaCOS podem ser uma solução para a alta demanda 
energética global, pois convertem energia química em 
energia elétrica, de forma limpa. Porém sua temperatura 
de utilização é muito elevada, tornando limitada sua 
aplicação. Uma alternativa para diminuir essa 
temperatura está na troca do eletrólito para condutores 
protônicos, que necessitam de uma menor energia de 
ativação, diminuindo a temperatura de utilização em 
cerca de 400ºC. Os estudos mostram que as perovskitas 
ABO3 apresentam destaque na condutividade protônica, 
como os sistemas BaCeO3 e sistemas BaZrO3 em 
especial o sistema dopado Ba(Ce,Zr,Y)O3-d (BCZY). 
Esse sistema apresenta dificuldade de sinterização, 
necessitando de longos tempos e temperaturas. Para 
melhorar o processamento pode-se utilizar aditivos que 
auxiliem na sinterização. A sinterização por micro-ondas 
vem se mostrando uma forma alternativa de 
processamento com ótimos resultados, apresentando 
tempo de sinterização reduzido e podendo gerar um 
material mais denso, com microestrutura controlada. 

Material e Métodos 

Para o preparo dos pós de BCZY foram utilizados os 
precursores: Ba(NO3)2, ZrOCl₂, Ce(NO₃)3.6H2O e 

N₃O₉Y·6H₂O. A mistura dos pós ocorreu em moinho de 
bolas vibratório, em três etapas, as quais eram 
intercaladas com etapas de calcinação. O pó foi 
separado em duas partes e em uma delas foi adicionado 
o aditivo ZnO. Após preparados os pós foram 
caracterizados por DRX para verificação da fase 
formada. Após isto os pós foram conformados por 
prensagem uniaxial e sinterizados convencionalmente 
nas temperaturas de 1500°C/4h, 1400°C/4h, 1300°C/4h;  
e por micro-ondas nas temperaturas de 1300°C/0,5h e 
1400°C/0,5h. Após sinterizadas as amostras foram 
caracterizadas física, química e microestruturalmente. 

Resultados e Discussão 

A tabela 1 apresenta os valores de densidade aparente 
das amostras sinterizadas. Observa-se que as amostras 
sem aditivos de sinterização apresentaram baixa 
densificação As amostras sinterizadas de maneira 
convencional e por micro-ondas apresentaram valores 
de densidade similares. Ao adicionar o aditivo ZnO 
ocorreu um aumento da densificação, com todas 
apresentado valores acima de 90%.  
Tabela 1. Densidade Aparente das amostras. 

Sinterização Convencional Micro-ondas 

Aditivo (ZnO) Não Não Não Sim Sim Não Não Sim Sim 

T (°C) 1500 1400 1300 1400 1300 1400 1300 1400 1300 

DA (g/cm3) 5,57 4,91 4,09 5,97 6,03 4,44 4,15 6,00 5,84 

A figura 1 (a) e (b) apresenta as micrografias de 
amostras de BCZY com ZnO sinterizadas 
convencionalmente a 1400°C/4h e em micro-ondas 
1400°C/0,5h, respectivamente. Observa-se que ambas 
apresentam baixa porosidade, ocasionada pela adição 
de ZnO, que auxilia a densificação pela formação de 
uma fase líquida, oriunda do eutético BaO.ZnO. 

(a) (b) 
Figura 1. Micrografias de BCZY sinterizadas a 1400°C pelo método: 

(a)convencional; (b)micro-ondas, ambas com aditivo de ZnO. 

Conclusão  

Os resultados obtidos pela sinterização via micro-ondas 
foram similares à sinterização convencional, sendo uma 
opção viável e mais rápida para obtenção da perovskita 
BCZY. As amostras apresentaram densificação ideal 
apenas quando sinterizadas com aditivo ZnO.  

Agradecimentos 

Agradeço a Fundação Araucária pelo apoio financeiro 
 
1. Brett, D. J. L.; Atkinson, A.; et al. Intermediate temperature solid 
oxide fuel cells. Chem. Soc. Rev., v. 37, n. 8, p. 1568–78, 2008. 
2. Wang, S. et al. Novel Chemically Stable Ba3Ca1.18Nb1.82–xYxO9−δ 

Proton Conductor: Improved Proton Conductivity through Tailored 
Cation Ordering. Chem. Mat., v. 26, n. 6, p. 2021–2029, 2014. 
3. Medvedev, D.; Murashkina,  A.; et al. Formation of dense electrolytes 
based on BaCeO3 and BaZrO3 for application in solid oxide fuel cells: 
The role of solid-state reactive sintering. Rev. J. Chem., v. 5, n. 3, p. 
193–214, 2015. 


