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Resumo  

A solução sólida céria-gadolínia tem sido extensivamente estudada para fins de aplicação em células à 
combustível de óxido sólido que operam a temperaturas intermediárias. Neste trabalho, foram 
utilizados pós nanocristalinos de céria contendo 10% mol de gadolínia. O principal objetivo foi verificar 
o efeito do tempo de sinterização nas características microestruturais e elétricas dos eletrólitos sólidos. 
Amostras cilíndricas foram elaboradas por compactação seguida de sinterização a 1200ºC por 
diferentes tempos de patamar. A retração linear foi obtida por medidas de dilatometria e os principais 
aspectos da microestrutura por microscopia eletrônica de varredura. Medidas da condutividade elétrica 
foram realizadas em amostras selecionadas. O tamanho médio de grãos para todas as amostras ficou 
na faixa sub-micrométrica. A condutividade dos contornos de grãos depende do tempo de sinterização, 
mas não da taxa de aquecimento, enquanto que a condutividade dos grãos não apresentou diferenças 
significativas. 
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1. Introdução 

Um dado material só pode funcionar como um eletrólito sólido se possuir algumas propriedades 
essenciais. Uma das principais propriedades é ser um isolante eletrônico [1,2], ou seja, deve possuir 
uma condutividade eletrônica desprezível, mas em contrapartida deve possuir condutividade iônica na 
temperatura de operação da célula [1-5].  

Para alcançar-se a propriedade de isolante eletrônico, o eletrólito sólido deve, por exemplo, em 
uma célula à combustível de óxido sólido ter uma boa densificação, isto é, ser denso o suficiente para 
impedir a passagem de gases através dele [6].  

O avanço nos estudos de soluções de eletrólitos sólidos nas últimas décadas tem proposto à 
utilização de materiais a base de céria dopada com terras raras, tais como: ítrio, gadolínio, samário [6].  
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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 [7].  

A grande relevância da GDC vem pelo fato de ser um material alternativo para substituir a 
zircônia dopada em células à combustível de óxido sólido, uma vez que ela mantém a mesma 
condutividade iônica em temperaturas inferiores [10].  

 Deve-se ressaltar que a condutividade iônica da céria pura é, em comparação a céria dopada, 
mais baixa e como é de se esperar depende do teor de pureza, homogeneidade estrutural, densidade 
de contornos de grão e concentração do dopante [7-9]. Daí a necessidade da dopagem para o aumento 
da condutividade elétrica do material cerâmico [7-9].  

Neste trabalho foi avaliada a influência do tempo de sinterização no processo de densificação do 
material cerâmico e quanto à condutividade elétrica. 

2. Métodos 

Foi utilizado o material particulado CeO2: 10% mol Gd2O3 da FuelCellMaterials 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, modeloLabsys). 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 freqüência de 5 Hz à 
13 MHz e temperatura de 200oC à 310oC.  

3. 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. 



4th International Workshop | Advances in Cleaner Production– Academic Work 

“INTEGRATING CLEANER PRODUCTION INTO SUSTAINABILITY STRATEGIES” 

São Paulo – Brazil – May 22nd to 24th - 2013 

3

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

 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. 

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

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 

 

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[11]; 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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Fig. 2: Evolução da retração da GDC 10–TC ao longo do Tempo de patamar (TP) adotado. 

 

Na figura 2 observou-se que a maior retração do material cerâmico é para um TP de 2 horas, 
visto que nessa situação a retração chegou à aproximadamente 21,5% em relação ao material verde.  

Ao se comparar os percentuais de retração nas 4 faixas de TP: 0h; 0,5h; 1h e 2h, pode-se 
verificar que na primeira faixa de TP (entre 0 – 0,5h) a variação de 30 minutos permitiu um aumento 
na retração na ordem de 7,8%. Nas faixas de 0,5 – 1h o aumento comparativo foi de apenas 1,14% e 
na faixa de 1 – 2h ficou em 5,6%. Comparando-se as faixas absolutas compreendidas no intervalo de 0 
– 2h o aumento real foi de 15,24% da retração no processo de sinterização; o que revelou a 
contribuição do tempo de patamar na retração do material, mantido fixo os demais parâmetros de 
sinterização: Temperatura absoluta 1200ºC, Taxa de aquecimento e resfriamento de 2ºC.min-1. 

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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Fig. 3: Influência do Tempo de Patamar (TP) no tamanho de grão para temperatura de 

sinterização 1200ºC. 
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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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Fig. 4: Influência da variação do tamanho de grão com a densidade após sinterização. 

  

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.  

 
(a) MEV da GDC 10–TC para TP = 
0hTamanhomédio de grão de 0,64μm 

 
 (b) MEV da GDC 10–TC para TP = 2h 
Tamanhomédio de grão de 0,83μm 
 

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

Observa-se nas figuras 5a e 5b um crescimento médio de grão de 29%. Esse crescimento no 
tamanho de grão é esperado para materiais sinterizados por reações de estado sólido [12]. 

O aumento do tamanho de grão possibilita uma melhor condutividade elétrica do material, isso 
porque o aumento de grão facilita a condução elétrica. Diminuindo a presença de contornos de grão. 
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Desse modo, nas figuras 6 e 7 são mostrados os gráficos de Arrhenius da analise de 
espectroscopia de impedância para o grão e contorno de grão nos tempos de patamar: 0h; 0,5h; 1h e 
2h.  

 
Fig. 6: Gráfico de Arrhenius da resistividade do grão do compacto cerâmico para diferentes Tempos de 

Patamar (TP), para temperatura de 1200ºC. 
 

 Na figura 6, uma analise da resistividade do grão, revela um comportamento típico de 
Arrhenius, com a variação linear do logaritmo da condutividade em função do tempo inverso da 
temperatura. Na figura 6 fica nítido que não há variação da condutividade dos grãos com a mudança 
no tempo de patamar (TP) no processo de sinterização. Esse resultado é esperado uma vez que na 
ausência de variações composicionais, a condutividade intragranular permanece constante [13]. 

 Para a figura 7 tem-se a analise da resistividade do contorno de grão pelo gráfico de Arrhenius. 

A figura 7 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 conseqüentemente aumento da condutividade do contorno de 
grão. 

Tal observação decorre da diminuição da área total ocupada pelos contornos [13].  

 
Fig. 7: Gráfico de Arrhenius da resistividade do contorno de grão do compacto cerâmico para 

diferentes Tempos de Patamar (TP), para temperatura 1200oC. 
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 A tabela 2 apresenta a influência da variação da energia de ativação (EA) com o TP. A EA é 
obtida pela variação do coeficiente angular da inclinação da reta gráfica das figuras 6 e 7. 

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 

Com relação ainda a tabela 2, ao se analisar a energia de ativação no grão, lembrando-se que 
embora a cinética de crescimento de grão seja maior para tempos mais longos de sinterização (vide 
figura 3) seu efeito na resistividade do grão (vide figura 6) e praticamente inalterado, conforme a 
própria energia de ativação também revela (tabela 2). 

4. Conclusão 

O desenvolvimento desse trabalho propiciou que ao se analisar a composição CeO2: 10% mol 
Gd2O3, da FuelCellMaterials, denominada de GDC 10–TC, o comportamento da densidade mostrou-se 
coerente a outros estudos [12], 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 [12]. 

 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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