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INTRODUÇÃO  
 

 Célula à combustível é um material eletroquimico em que são consumidos um 
agente redutor (combustível) e um agente  oxidante (comburente), cujo objetivo é gerar 
energia elétrica. 
 
 Na célula à combustível estes agentes químicos são fornecidos e consumidos 
continuamente. 
 
 Esse material que funciona como célula à combustível é conhecido como 
eletrólito sólido. 



 Um dado material só pode funcionar como um eletrólito sólido se 
possuir algumas propriedades essenciais.  
 
 Uma das principais propriedades é ser um isolante eletrônico, ou seja, 
deve possuir uma condutividade eletrônica desprezível, mas em contrapartida 
deve possuir condutividade iônica na temperatura de operação da célula.  

ELETRÓLITO SÓLIDO 

 A céria dopada com gadolínia (GDC) tem tido um papel de destaque em 
pesquisas de eletrólito sólido em SOFC, além de aplicações em sensores de 
oxigênio e separação de oxigênio.  



METODOLOGIA – CÉRIA GADOLINIA 

 Foi utilizado o material particulado CeO2: 10% mol Gd2O3 da Fuel Cell Materials 
com área de superfície específica de 7,4 m2.g-1.  
 Amostra cilíndrica do material foi caracterizada quanto a sua retração linear por 
dilatometria (Setaram, modelo Labsys). As medidas foram feitas entre temperatura 
ambiente e 1380ºC com taxa de aquecimento de 10oC.min-1, em atmosfera estática de ar 
sintético.   
 Posteriormente foram preparados corpos-de-prova cilíndricos por compactação 
uniaxial em matriz inox de diâmetro 10mm, seguida de compactação isostática. As 
amostras foram sinterizadas a 1200oC com tempos de patamares variáveis. A taxa de 
aquecimento e resfriamento adotada foi de 2ºC.min-1.   
 As amostras sinterizadas a 1200oC foram caracterizadas quanto à densidade 
geométrica (dg) e hidrostática (ρh) utilizando o princípio de Arquimedes, depois 
selecionou-se algumas para observação dos aspectos da microestrutura em microscópio 
eletrônico de varredura, (Philips, XL30), e finalmente pela técnica de espectroscopia de 
impedância a sua caracterização elétrica, utilizando como eletrodo a prata coloidal. 
 A prata coloidal foi aplicada por pintura seguida de cura da resina a 400ºC. As 
medidas de resistência foram feitas num analisador de impedância (HP, 4192A) na faixa de 
frequência de 5 Hz à 13 MHz e temperatura de 200oC à 310oC.  



RESULTADOS 

 A figura 1 apresenta a curva dilatométrica do material céria-gadolínia (GDC 
10–TC). Observa-se a curva de retração linear do material em que a temperatura 
inicial de sinterização é de aproximadamente 750oC.  
 A retração foi máxima à 820oC e a retração foi em torno de 20% na faixa 
analisada (1380oC). Isso mostra que o material GDC 10–TC tem uma boa 
sinterabilidade. 

Figura 1: Curva de retração linear e derivada para céria-gadolínia. 



RESULTADOS 

 Após a determinação da dilatometria do material céria-gadolinía (GDC 10–
TC) os corpos de prova confeccionados passaram pelo processo de sinterização numa 
temperatura escolhida de 1200ᴼC, para diferentes tempos de patamar (TP). 
 A tabela 1 apresenta os valores determinados da densidade geométrica e 
hidrostática do material. 

Tempo de Patamar (h) 
dg 

(g.cm-3) 

  

ρh 

(g.cm-3) 

  

0 6,983 7,044 

0,5 7,107 7,111 

1 7,193 7,165 

2 7,09 7,200 

Tabela 1: Valores da densidade geométrica (dg) e hidrostática (ρh) do material GDC 
10–TC para temperatura 1200oC. 



 Os valores das densidades geométrica e hidrostática para a temperatura de 
sinterização 1200oC revelaram que a porcentagem da densidade ao se comparar com à 
densidade teórica da céria-gadolínia; 7,25g.cm-3; variou na faixa de 97,16% à 99,31% na 
densidade geométrica e de 95% à 98% para a hidrostática, respectivamente. 
 Após a determinação das densidades da GDC 10–TC mediu-se o grau de 
retração dos corpos de prova em relação ao diâmetro inicial (10mm) do material à verde, 
após o processo de sinterização para os diferentes tempos de patamar (TP).  
 A figura 2 mostra o gráfico da retração da GDC 10–TC variando os tempos de 
patamar. 
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Figura 2: Evolução da retração da GDC 10–TC ao longo do Tempo de patamar (TP) adotado. 
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RESULTADOS 

 A figura 3 apresenta a relação do TP do processo de sinterização com o 
tamanho médio de grãos. Pode-se notar que o tempo de patamar contribui para o 
aumento da densificação do material GDC 10–TC. 
 A linha construída na figura 3 mostra uma tendência do tamanho de grão 
pelo tempo de patamar no processo de sinterização à 1200oC. 
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Figura 3: Influência do Tempo de Patamar (TP) no tamanho de grão para temperatura de sinterização 
1200oC. 



 Com relação ainda ao tamanho de grão, ao verificar-se sua distribuição 
quanto à densidade resultante após o processo de sinterização, a figura 4 apresenta a 
evolução do tamanho de grão quanto à densidade obtida para cada variação resultante 
do TP. 
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Figura 4: Influência da variação do tamanho de grão com a densidade após sinterização. 



RESULTADOS 

 Com base na figura 4, ao comparar-se os extremos do TP (0 e 2h) percebe-se 
que há uma relação entre o tamanho de grão e a densidade obtida após a sinterização, 
visto que o aumento de grão vem acompanhado com o aumento da densidade. 
 Com base nisto, a figura 5 apresenta as micrografias do material cerâmico para 
os pontos extremos (0 e 2h) observados na figura 4 referentes ao tamanho de grão 
versus densidade.  

Figura 5: Micrografias do material cerâmico GDC 10-TC para a temperatura de sinterização de 1200ºC 
e tempos de patamar (TP): 0h e 2h. 



RESULTADOS 

 A figura 6 permite verificar que a resistividade do contorno de grão diminui 
com a diminuição do tempo de patamar (TP), permitindo observar que com o aumento 
do tamanho de grão há diminuição da resistência do contorno de grão e 
consequentemente aumento da condutividade do contorno de grão. 

Figura 6: Gráfico de Arrhenius da resistividade do contorno de grão do compacto cerâmico para 
diferentes Tempos de Patamar (TP), para temperatura 1200oC. 



RESULTADOS 

 A tabela 2 apresenta a influência da variação da energia de ativação (EA) com 
o TP. A Energia de Ativação (EA) é obtida pela variação do coeficiente angular da 
inclinação da reta gráfica da figura 6. 
 Na tabela 2 verifica-se que a EA no grão não ocorre vairação, enquanto que no 
contorno de grão existe uma diminuição da EA de 4% de 0h à 2h. 

Tabela 2: Energia de Ativação térmica (EA) para a céria-gadolínia 10–TC. 
Tempo de Patamar 

(h) 
EAgrão 
(eV) 

EAcontorno de grão 
(eV) 

0 0,77 0,92 

0,5 0,75 0,91 

1 0,77 0,89 

2 0,76 0,88 



CONCLUSÕES  

 O desenvolvimento desse trabalho propiciou que ao se analisar a composição 
CeO2: 10% mol Gd2O3, da Fuel Cell Materials, denominada de GDC 10–TC, o 
comportamento da densidade mostrou-se coerente a outros estudos, em que há um 
aumento linear com a variação da temperatura de patamar do processo de sinterização. 
Tal comportamento é apresentado em mecanismo de predominância de reações de 
estado sólido. 
 Ao se analisar a retração do material, esse se mostrou num crescimento 
acelerado durante o aumento do tempo de patamar para a temperatura de sinterização 
de 1200oC e taxas de aquecimento e resfriamento de 2oC.min-1. Quanto a essa retração 
chegou-se a valores acima de 20%. 
 Temos ainda que, no material cerâmico sinterizado não se observou 
crescimento exagerado de grão, bem como a cinética do crescimento de grão foi maior 
para tempos de patamar mais longos, embora isso não tenha influenciado na 
resistividade do grão. 
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