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Cerâmicas de zircônia estabilizada com 8%mol de ítria foram produzidas por
diferentes métodos de síntese, com o objetivo de averiguar a influência do método de
preparação dos precursores sobre as propriedades do produto final, visando sua aplicação
como eletrólito de célula a combustível de óxido sólido. Os pós precursores foram
sintetizados pelos métodos de co-precipitação, sol-gel, combustão com glicina e uréia,
Pechini, sonificação e mistura de óxidos. Estes materiais foram analisados pelas seguintes
técnicas: fluorescência de raios X, difração de raios X, adsorção gasosa (BET) e
microscopia eletrônica de varredura. Os corpos compactados foram sinterizados e
caracterizados por densidade relativa através do método de Arquimedes e microscopia
eletrônica de varredura para a análise da morfologia dos grãos. Ensaios elétricos permitiram
a determinação da condutividade elétrica das cerâmicas estudadas. Os principais resultados
mostraram que as propriedades específicas desejáveis em um eletrólito dependem das
características intrínsecas dos precursores e estas são fortemente influenciadas pelas
técnicas de síntese e processamento da cerâmica.
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Yttria-stabilized zirconia ceramics were produced by different synthesis methods, in
order to investigate the influence of the preparation method on the properties of the final
product, attempting its application as electrolyte in Solid Oxide Fuel Cell. The starting
powders were synthesized by co-precipitation, sol-gel, combustion with glycine and urea as
fuel, Pechini, sonication and traditional ceramic methods. These materials were analyzed
for the following techniques: X-ray fluorescence, X-ray diffraction, gas adsorption (BET)
and scanning electron microscopy. The pressed bodies (pellets) were sinterized and
characterized by relative density through the Archimedes method and scanning electron
microscopy for the analysis of the grain morphology. Electrical tests enabled the
determination of the electrical conductivity of the ceramics studied. The main results
showed that the properties desirable in an electrolyte depend on the intrinsic characteristics
of precursors and these are strongly influenced by the techniques of synthesis and
processing of ceramic.
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Capítulo 1

INTRODUÇÃO
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1.1 – Considerações Gerais
Na civilização atual, a demanda energética apresenta um crescimento vertiginoso
para atender as necessidades da humanidade. O contínuo desenvolvimento
socioeconômico, em escala global e nacional, requer uma melhor qualidade e um maior
grau de confiabilidade da energia elétrica distribuída e, também, dos serviços que
podem ser oferecidos a partir do uso dessa energia.
Diversos estudos mostram que o consumo mundial de eletricidade quase dobrará
nas próximas duas décadas (cerca de 12 bilhões, em 1996, para 22 bilhões de MWh, em
2020), principalmente devido ao crescimento dos países em desenvolvimento, que
deverão ser responsáveis por cerca de 43% do consumo da energia elétrica global,
contra os 28% atuais (ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION, 2007).
Entretanto, as novas formas de obtenção de energia devem ocorrer de maneira
sustentável, ou seja, satisfazendo as necessidades atuais da humanidade sem propiciar
tanto o esgotamento dos recursos naturais quanto à deterioração das condições
ambientais, não comprometendo assim a capacidade das gerações futuras de satisfazer
suas próprias necessidades (SONG, 2002).
Atualmente, em escala mundial, a geração de energia elétrica é dependente de
combustíveis fósseis, os quais não atendem aos requisitos supracitados, já que esses
combustíveis não são renováveis e seu beneficiamento e uso geram poluentes
atmosféricos, como o dióxido de carbono (CO2). Devido principalmente à queima de
combustíveis fósseis para geração de energia, a concentração de CO2 na atmosfera vem
aumentando cerca de 12 gigatoneladas por ano (RAU, 2004). Esse aumento causa
impactos climáticos negativos tal como o aquecimento global provocado pelo efeito
estufa que pode resultar no derretimento de grandes massas de gelo e o conseqüente
alagamento de cidades litorâneas.
Além disso, as perspectivas de 40 a 50 anos para o esgotamento das reservas
comerciais de petróleo, o alto custo para o beneficiamento de outras fontes de
combustíveis fósseis, como o carvão, areia de alcatrão, óleo pesado e óleo de xisto, as
rígidas leis de proteção ambientais, são fatores que estão incentivando o
desenvolvimento de novas fontes de energia (RIFKIN, 2003). Somam-se a isso, os
fatores estratégicos e econômicos que devem ser considerados, pois suas jazidas estão
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concentradas em poucas regiões do mundo e seus preços estão sujeitos a grandes
instabilidades.
Desta forma, é necessário pesquisar novas tecnologias para geração de energia,
que façam uso mais eficiente dos recursos naturais e usem recursos renováveis, e que
ainda sejam menos agressivas ao meio ambiente.
Dentro do futuro cenário que tende a valorizar a energia limpa e renovável, a
nova estratégia energética para o século XXI está centrada no hidrogênio como vetor
energético e fundamentada na tecnologia das células a combustível (CaC) que têm tido
enorme destaque entre as diferentes opções tecnológicas para geração de energia
elétrica de forma mais sustentável. As CaC são equipamentos capazes de converter
diretamente energia química de certos combustíveis em energia elétrica e térmica, sem a
necessidade de combustão, com maior eficiência, pois não são limitadas pelo ciclo de
Carnot.
Dentre os benefícios da utilização de células a combustível destaca-se o fato
destas praticamente não gerarem poluição atmosférica ou sonora, assim como de serem
compactas e de fácil manutenção. Fornecem, ainda, energia de alta qualidade, sendo
altamente confiáveis. A utilização de CaC contribui para a implantação de sistemas de
geração distribuída de energia elétrica (geração próxima ao ponto de consumo), cujas
vantagens são a ausência de perdas de transmissão, facilidade e rapidez de instalação,
menor sensibilidade às intempéries e aos distúrbios conseqüentes (EG and G Technical
Services, 2004; MINH, 1993).
Outro aspecto atrativo das CaC é a potencial elevada flexibilidade na escolha do
combustível primário (fontes energéticas primárias) que pode ser utilizado para geração
de energia elétrica, principalmente porque muitas destas fontes são renováveis e pouco
ou não poluentes como a fotovoltaica, a eólica, a termosolar, biomassa, pequenas e
micro centrais hidroelétricas.
Essas vantagens qualificam as CaC para muitas aplicações, que, gradativamente,
aumentam em número com os avanços de seu desenvolvimento tecnológico. Algumas
aplicações, já implementadas ou em fase de implementação, são: fonte de geração de
eletricidade para veículos espaciais; propulsão submarina e tração de uma variedade de
veículos de superfície; geração em fontes elétricas auxiliares de emergência (para
hospitais, hotéis, shoppings); fornecimento de energia em localidades distantes e não

3

assistidas por rede elétrica; geração de energia elétrica auxiliar para uso no transporte de
passageiros (implementada como Unidade de Potência Auxiliar – APU, do inglês
auxiliary power unit), comercial, militar, entre outras.
No entanto, para viabilizar a implantação comercial de CaC é preciso antes de
tudo torná-las economicamente atraentes, competitivas e práticas. As CaC deverão
ocupar uma posição de destaque no médio e longo prazos à medida que atinjam custos
unitários de instalação competitivos com as demais tecnologias, que venham a ocupar
nichos de mercado específicos para sistemas de alta qualidade de energia ou que
venham a se beneficiar dos incentivos para a introdução de tecnologias limpas de
geração.
Desde a criação da primeira célula a combustível até os dias de hoje, o avanço
dos estudos desta tecnologia permitiu o desenvolvimento de vários tipos de dispositivos,
que são classificados de acordo com o tipo de eletrólito. As células a combustível
alcalina (AFC, Alkaline Fuel Cell), de ácido fosfórico (PAFC, Phosphoric Acid Fuel
Cell), de membrana polimérica (PEMFC, Próton Exchange Membrane Fuel Cell ou
Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell), de carbonato fundido (MCFC, Molten
Carbonate Fuel Cell) e de óxido sólido (SOFC, Solid Oxide Fuel Cell) são as mais
difundidas. Existem ainda as células a combustível que fazem uso direto da oxidação do
metanol (DMFC, Direct Methanol Fuel Cell) e do etanol (DEFC, Direct Ethanol Fuel
Cell), porém estas são células de membranas poliméricas com catalisadores
modificados. (WENDT et al., 2000).
Entre os diferentes modelos de células a combustível o tipo célula a combustível
de óxido sólido (CaCOS) tem sido apontada como a tecnologia mais promissora em
termos de eficiência, podendo ser utilizada em aplicações de alta potência, industrial e
estações centrais de geração de eletricidade, bem como em aplicações em pequenas
unidades e mesmo em microcélulas a combustível para aparelhos portáteis (MOLENDA
et al., 2007). Alguns fabricantes vêem o uso das CaCOS também em veículos
automotores e estão desenvolvendo unidades de potência auxiliares com este tipo de
célula a combustível (WEBER e TIFFÈE, 2004).
A utilização das CaCOS é uma opção bastante interessante, que tem atraído
especial interesse dos pesquisadores uma vez que elas apresentam algumas vantagens
em relação a outros tipos de CaC, tais como:
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- Elevada tolerância a gases como CO2 e CO, oferecendo uma maior flexibilidade no
uso e no tratamento do combustível a ser utilizado por causa da alta temperatura de
operação. Portanto, podem ser usados diferentes tipos de combustível, desde o
hidrogênio puro até o metano ou o monóxido de carbono, e a natureza das emissões
varia conforme a mistura do combustível.
- Melhor cinética dos gases nos eletrodos, o que dispensa o uso de metais preciosos
como catalisador;
- Em relação à vida útil das CaCOS pode-se afirmar que esta apresenta elevada
confiabilidade quando operada continuamente, por exemplo, um sistema de 100 kW
fabricado

pela

Siemens-Westinghouse

produz

com

sucesso

energia

por

aproximadamente 20.000 horas sem nenhuma perda no seu desempenho (HAILE,
2003). Isso porque as CaCOS, em aplicações estacionárias, podem funcionar por muito
tempo sem serem desligadas, um fator que favorece o aumento da vida útil da CaC;
- Possibilidade de reforma interna de hidrocarbonetos, o que implica em menor
complexidade do sistema de combustíveis a serem empregados (WENDT et al, 2000);
- Dispositivo inteiramente sólido possibilita uma concepção mais simples e maior
flexibilidade no projeto de unidades de geração (AMADO et al., 2007);
- Possibilidade de miniaturização;
- As zonas de reação dos gases são bifásicas (sólido-gás), em contraste com as demais
CaC que necessitam de zonas trifásicas (sólido-líquido-gás);
- É tido como o equipamento mais eficiente de conversão de energia química em
elétrica, dentre todos os sistemas existentes. Apresenta eficiência de 50 a 60% na
conversão do combustível primário em eletricidade;
- Potencial expressivo de co-geração energética, a partir do aproveitamento do calor
gerado na operação. O calor disponível na exaustão pode ser aproveitado, atingindo
assim eficiência global de 70 a 90%. Isto oferece a possibilidade de integração de uma
máquina térmica que pode ser uma turbina a gás, um motor Stirling ou até uma turbina a
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vapor, constituindo-se sistemas híbridos, produzindo energia elétrica adicional àquela
gerada com a reação química na CaC (SUSTERAS e ZENATTA, 2002; WEBER e
TIFFÉE, 2004).
Por outro lado, a elevada temperatura de operação cria diversos problemas
relacionados aos materiais constituintes, no que diz respeito à compatibilidade química
em elevada temperatura, fadiga e diferentes coeficientes de expansão térmica, sendo
necessários materiais especiais de alto custo. Desta forma, o desenvolvimento dos
componentes deste tipo de CaC é um dos principais desafios que os fabricantes
enfrentam atualmente. Adicionalmente, a necessidade de considerável tempo de
aquecimento para operação da célula, após a partida, dificulta seu emprego em
aplicações móveis.
Cada unidade de uma CaC, como apresentada na Figura 1.1, é constituída de três
componentes básicos: o eletrólito, o eletrodo para o ar (catodo) e o eletrodo para o
combustível (anodo).

Figura 1.1- Principais componentes de uma CaC unitária (VARGAS et al., 2007).
A tensão (potencial eletroquímico) de uma célula a combustível unitária é baixa,
da ordem de 1 Volt quando em operação em circuito aberto, de modo que para uma
efetiva utilização, deve-se dispor de um grande número delas em série, uma
configuração chamada de células a combustível empilhadas (stack). O empilhamento é
promovido pelo componente chamado de interconector ou placa bipolar, que conecta
eletricamente em série o anodo de uma CaC unitária ao catodo de outra CaC (MINH,
2004).
O esquema de funcionamento da CaCOS é mostrado na Figura 1.2. Nesta
tecnologia são os ânions O2- que migram para encontrar a molécula de hidrogênio e
formar água. O fluxo de oxidante (normalmente o ar) passa pelo catodo e migra através
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do eletrólito até o anodo. O combustível (gás natural, por exemplo) passa pelo anodo
onde sofre reforma e os produtos de sua oxidação reagem com os ânions (O2-) para
formar CO2 e H2O. Os elétrons resultantes destas reações alcançam o catodo através do
circuito externo (HAILE, 2003).

Figura 1.2- Esquema de funcionamento da CaCOS (VARGAS et al., 2007).
No catodo o oxigênio encontra os elétrons, sendo reduzido a O2-, este por sua
vez, migra pelo eletrólito até o anodo, onde encontra os produtos de oxidação do
combustível. Uma vez que o oxigênio molecular foi convertido nos íons oxigênio, estes
devem migrar através do eletrólito, que é encarregado de garantir o caminho dos íons de
oxigênio do catodo até o anodo, também forma parte do sistema trifásico eletrodo-gáseletrólito que garante a quebra da molécula de H2 (ou outro combustível) criando um
fluxo de elétrons através do circuito externo.
Atualmente, os materiais mais comuns para os componentes da CaCOS são:
manganita de lantânio (LaMnO3) dopada com Ca ou Sr como catodo, Ni/YSZ ceramal
(cermet) como anodo, zircônia dopada com ítria como eletrólito e cromita de lantânio
(LaCrO3) dopada com metais alcalinos ou liga metálica resistente à oxidação a elevada
temperatura e revestida com cromitas como interconector (MINH, 2004). A Figura 1.3
apresenta os materiais e as principais propriedades elétricas e mecânicas dos
componentes de uma célula a combustível unitária de óxido sólido.
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Propriedades
Elétricas

Materiais
Manganita de Lantânio
dopada com Estrôncio
(LSM)

Cátodo

Condutividade eletrônica Porosidade. Coeficiente
σel. + σion.
de expansão térmica
Atividade Catalítica

Zircônia estabilizada
com ítria (YSZ)
Cermeto de Níquel
(Ni/YSZ)

Eletrólito

Anodo

Propriedades
Termomecânicas

Condutividade iônica
σion. >> σel.

Aderência
Estabilidade mecânica.
Captura gasosa

Atividade Catalítica
Aderência
Condutividade eletrônica Porosidade. Coeficiente
de expansão térmica
σel. + σion.

Figura 1.3- Propriedades elétricas e mecânicas requeridas para os materiais e
componentes de uma CaCOS (WEBER e TIFFÉE, 2004).
Além destes componentes, não se pode esquecer de mencionar o selante que está
sendo estudado atualmente por diversos pesquisadores com a finalidade de diminuir
alguns dos problemas relacionados com a alta temperatura de operação dos dispositivos
atuais, no que diz respeito à vedação do sistema e integridade do empilhamento
(VARGAS et al., 2007).
Os desafios desta tecnologia estão voltados principalmente ao desenvolvimento
de eletrólitos com elevada condutividade iônica e à fabricação de materiais de alta
durabilidade, resistentes às elevadas temperaturas, por um custo competitivo. Em
termos gerais, os principais parâmetros que denotam o bom desempenho de um
eletrólito incluem: alta condutividade iônica; baixo número de transferência eletrônica;
estabilidade de fase desde a temperatura ambiente até aproximadamente 1100 ºC;
expansão térmica compatível com a dos demais componentes da célula; compatibilidade
química; impermeabilidade a gases (elevado grau de densificação); mecanicamente
resistente e deve apresentar uma pequena espessura uniforme para reduzir as perdas
ôhmicas na CaCOS (HAN et al., 2007). Adicionalmente o eletrólito deve apresentar
baixo custo e alta disponibilidade comercial.
Embora existam diversos materiais alternativos, se consideradas as condições de
operação das CaCOS, a zircônia estabilizada com ítria (YSZ - Yttria-stabilized
Zirconia) com fase cúbica ainda é o material que apresenta melhores características para
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temperatura superiores a 700°C, além de ser o material mais estudado e avançado
tecnologicamente.
Na Tabela 1.1, são apresentados os principais materiais para eletrólito utilizados
nas CaCOS com as suas respectivas composições químicas e limitações associadas ao
seu uso. Cabe ressaltar que, com exceção da YSZ, os demais materiais tem sido
considerados recentemente com o intuito de diminuir a temperatura de operação da
CaCOS, não tendo sido encontrado até o atual momento um candidato substituto com as
potenciais características encontradas na zircônia estabilizada com ítria para aplicações
em elevadas temperaturas.

Tabela 1.1 – Principais materiais utilizados como eletrólito, composição e limitantes.
Material

Composição

Y-CSZ

Y1-xZrxO2-δ
(X = 0,08 – 0,10)
Cúbico

Y-TPZ e
PSZ

Y1-xZrxO2-δ
(X = 0,08 – 0,10)
Tetragonal e Policristalino

Baixa condutividade iônica e mensurável
envelhecimento

ScSZ

Zr1-xM2xO2+x

Elevado preço do Sc2O3, disponibilidade do
material é incerta e natureza metaestável

GCO

Ce0,9Gd0,1O1,95
Ou
Ce0,8Gd0,2O1,95

BIMEVOX

Bi2V0,19Cu0,1O5,35

LSGM

La1-xSrxGa1-yMgyO3

Problema
Não deve possuir espessura maior que
50µm o que acarreta no comprometimento
mecânico do material e baixa tenacidade à
fratura e dureza

Baixa estabilidade mecânica e em
ambientes redutores e elevada temperatura
Ce4+ se reduz a Ce3+
Redução de Bi3+ a bismuto metálico, o que
efetivamente destrói o eletrólito
Baixa estabilidade química em atmosfera
redutora, incompatibilidade com óxido de
níquel do anodo, baixa estabilidade
mecânica e formação de outras fases de
impurezas

Atualmente, há um consenso geral na literatura de que o material cerâmico mais
apropriado como eletrólito das CaCOS é um óxido metálico, sólido e não poroso,
usualmente óxido de zircônio associado a um estabilizante, como o óxido de ítrio, que
recebe o nome YSZ. A adição do dopante ítria tem por finalidades estabilizar a estrutura
cúbica da zircônia em altas temperaturas e também aumenta a mobilidade dos íons
oxigênio (condutividade iônica) devido à formação de vacâncias de oxigênio. Como
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resultado da estabilidade deste material se obtém um número de transferência de íons
elevado, alcançando valor de condutividade de 10-1 Scm-1 a temperatura de
aproximadamente 1000°C (MOLENDA et al., 2007).
Desta forma, dentre os materiais pesquisados até o atual momento, a zircônia
estabilizada com ítria (8 a 10mol%) vêm demonstrando grande potencial de aplicação
como eletrólito em CaCOS. As pesquisas vêm se intensificando em virtude das
propriedades apresentadas por este material que atendem aos requisitos (fixados por
considerações eletroquímicas e pela alta temperatura de operação) essenciais ao bom
funcionamento da CaC.
No entanto, as dificuldades inerentes às características físico-químicas deste
material devem ser devidamente estudadas e solucionadas. Os principais desafios da
utilização da YSZ como eletrólito das CaCOS estão relacionados ao seu processamento,
tal como condições de sinterização do material, dificuldade em atingir alto grau de
densificação, formação de falhas internas e degradação das propriedades mecânicas
decorrentes dos buracos internos. Neste sentido, muito esforço tem sido empregado com
o objetivo de alcançar o controle da síntese do pó, visto que as propriedades deste irão
ditar as propriedades do produto final. A produção de pós cerâmicos nanocristalinos
pode ser a solução para alcançar tal controle, conseguindo-se desta forma, redução da
temperatura de sinterização, microestruturas mais homogêneas, propriedades mecânicas
e elétricas melhoradas.
1.2 – Objetivo
Neste contexto, o objetivo central desta dissertação de mestrado consistiu no
desenvolvimento de materiais com propriedades otimizadas para aplicação como
eletrólito de célula a combustível de óxido sólido. Deste modo, as principais etapas
realizadas no âmbito desta dissertação podem ser enunciadas como se segue:
(1) Sintetizar pós cerâmicos de zircônia estabilizada com 8% de ítria, via rotas
alternativas pesquisadas na literatura, tais como, métodos de mistura de óxidos, síntese
química por co-precipitação, síntese sol-gel, método Pechini, processos de combustão e
método de sonificação.
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(2) Caracterizar os pós de YSZ, sob o ponto de vista microestrutural, e
conseqüentemente, investigar a influência do método empregado sobre as propriedades
físico-químicas, uma vez que as propriedades do pó inicial (tamanho, forma, estado de
agregação e distribuição de tamanho das partículas) influenciam fortemente as etapas
subseqüentes nos processos cerâmicos e a qualidade do produto final.
(3) Estudar os efeitos dos processos de prensagem e condições de sinterização sobre as
propriedades do material, a fim de atingir máxima densificação e minimização da
quantidade e tamanho de defeito microestruturais na cerâmica.
(4) Determinar as características elétricas do corpo denso através do método de dois
pontos.
(5) Contribuir para a determinação da metodologia mais adequada para a obtenção de
cerâmicas avançadas do tipo YSZ visando a sua utilização como eletrólito de CaCOS,
tendo em vista as características intrínsecas ao seu bom desempenho. Evidentemente,
esta dissertação não procura determinar um método ótimo, mas sim, delinear uma
metodologia mais promissora para um futuro estudo mais detalhado dos processamentos
que revelaram resultados mais profícuos para o entendimento acerca dos efeitos dos
diferentes parâmetros estudados sobre as propriedades do produto final.
1.3 – Organização da Dissertação
Esta dissertação é dividida em seis capítulos. Este primeiro capítulo aborda
algumas considerações gerais sobre a motivação para o desenvolvimento da dissertação,
alguns conceitos sobre células a combustível e seus componentes, em especial o
eletrólito sólido à base de zircônia.
O capítulo 2 é uma revisão bibliográfica que aborda as características e
metodologias de preparação da YSZ. Além de apresentar conceitos essenciais para se
alcançar características ideais de um bom eletrólito, como por exemplo, calcinação,
sinterização, densidade, condutividade eletrônica, conformação, envelhecimento e
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degradação do material. Os conceitos apresentados nesse capítulo servirão de base para
o estudo e as discussões que serão apresentadas nos capítulos seguintes.
O capítulo 3 descreve as metodologias experimentais utilizadas no âmbito da
tese, como os métodos de preparação e as técnicas de caracterização das amostras de
8YSZ. Em seguida, no capítulo 4, são apresentados e analisados os resultados obtidos
com base nos métodos e procedimentos experimentais descritos no capítulo 3.
Finalmente, a conclusão da dissertação é apresentada no capítulo 5 juntamente
com as sugestões para trabalhos futuros e a apresentação das referências encerra a
dissertação no capítulo 6.
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Capítulo 2

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

13

2.1- Estrutura e Características da Zircônia
As cerâmicas à base de zircônia são utilizadas como materiais refratários na
construção de fornos, espelhos para laser, condutores iônicos, componentes eletrônicos
e pigmentos, entre outras aplicações (MA et al, 2004). É um óxido que tem aumentado
seu consumo nos últimos anos, principalmente em aplicações que exigem propriedades
termomecânicas, eletroeletrônicas e químico-biológicas. Em termos de propriedades
elétricas, esses materiais exibem alta condutividade iônica a elevadas temperaturas (>
500 ºC) o que permite seu uso em sensores de oxigênio, sensores de umidade, células a
combustível de óxido sólido, e outros dispositivos nos quais esta propriedade seja
requerida (YANG, 2007).
As principais propriedades da zircônia são alto ponto de fusão (2680°C),
expansão térmica similar a do ferro, elevada resistência ao desgaste e à corrosão, baixa
condutividade térmica, alta resistência mecânica e à abrasão, alta tenacidade, resistência
ao choque térmico, alto índice de refração e boa condutividade iônica (STEVENS,
1986).
A zircônia à pressão atmosférica, apresenta três fases alotrópicas: monoclínica,
tetragonal e cúbica (Figura 2.1). Em altas pressões e temperaturas ou após resfriamento
rápido até temperaturas próximas ou inferiores à do nitrogênio líquido observa-se à
estrutura ortorrômbica. Este polimorfismo restringe seu uso na indústria cerâmica.

Figura 2.1- Representação esquemática das três fases da ZrO2 cristalina e os
correspondentes grupos espaciais cristalográficos: (a) Cúbico (Fm3m), (b) tetragonal
(P42/nmc) e (c) monoclínico (P21/c), (HANNINK et al., 2000).
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O processo de transformação de fase ocorre quando a zircônia é submetida ao
aquecimento. Abaixo são mostradas as temperaturas das transformações de fase na
zircônia.

1170°C
Monoclínica

2370°C
Tetragonal

2680°C
Cúbica

Líquida

A fase monoclínica é estável até 1170°C, a partir da qual se transforma em
tetragonal, que é estável até 2370°C e, a partir dessa temperatura, a fase estável é a
cúbica tipo fluorita, que existe até 2680°C, seu ponto de fusão.
A transformação da fase monoclínica para tetragonal, conhecida como
transformação martensítica, leva a um aumento de volume de aproximadamente 3-5%
durante o resfriamento (YANG et al., 2007). O não acomodamento das tensões geradas
pela expansão volumétrica gera muitas microtrincas, o que resulta em uma grande
diminuição da resistência mecânica das cerâmicas fabricadas apenas com zircônia pura,
tornando o seu uso impossível a determinadas aplicações em que há aumento de
temperatura no processo (RAY et al., 2000).
2.2- Zircônia Estabilizada
A fim de estabilizar as fases polimórficas de temperaturas elevadas, em
temperatura ambiente, estabilizadores são adicionados à estrutura da zircônia, tais como
óxido de magnésio (MgO), óxido de cálcio (CaO), óxido de ítrio (Y2O3), óxido de cério
(CeO2), óxido de escândio (Sc2O3), óxido de itérbio (Yb2O3) ou até mesmo mistura de
óxidos de terras raras. Estes óxidos exibem uma elevada solubilidade em ZrO2, e podem
formar estrutura tipo fluorita.
A zircônia estabilizada é usada em materiais de moagem e na engenharia
cerâmica devido as suas elevadas dureza e resistividade ao choque térmico. É usada
também em aplicações tais como sensores de oxigênio e como eletrólito de células a
combustíveis de óxido sólido devido a sua elevada condutividade do íon oxigênio.
A estabilização da zircônia é feita através da substituição de parte dos cátions
Zr4+ por cátions divalentes ou trivalentes, de tamanho apropriado. Deve-se notar que a
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substituição de cada dois íons de Zr+4 por dois íons trivalentes (por exemplo, Y3+) gera
uma deficiência de 2 cargas positivas na rede cristalina criando vacâncias de oxigênio
devido o equilíbrio eletrostático.
A escolha do estabilizante é um fator importante visto que este apresenta forte
influência sobre parâmetros chaves para o bom despenho do eletrólito, tais como
condutividade e estabilidades química e térmica. A Figura 2.2 mostra a influência do
raio iônico dos dopantes sobre a condutividade iônica e a energia de ativação da
zircônia. A partir da interpretação dos resultados pode-se concluir que o aumento do
raio iônico do dopante leva a diminuição da condutividade das vacâncias de oxigênio e
conseqüentemente aumenta a energia de ativação (MOLENDA et al., 2007).

o Energia de ativação
• Condutividade

Figura 2.2 - Influência do raio iônico dos dopantes na condutividade iônica e na energia
de ativação nos eletrólitos à base de zircônia (MOLENDA et al., 2007).

O domínio de estabilidade de cada fase alotrópica da zircônia depende do tipo e
quantidade de componentes estabilizadores dopantes da zircônia. O mecanismo para a
estabilização do óxido de zircônio é pouco conhecido devido a fatores atômicomoleculares.
A estabilização da zircônia pode ser total ou parcial. Se pequenas adições forem
realizadas, por exemplo, de 3-5% em peso, uma zircônia parcialmente estabilizada é
produzida, cuja microestrutura à temperatura ambiente é constituída de uma matriz da
zircônia cúbica como fase majoritária, com precipitados de zircônia monoclínica e
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tetragonal como fases minoritárias. Geralmente a zircônia parcialmente estabilizada é
composta de 8 mol% de MgO, 8 mol% de CaO ou 3-4 mol% de Y2O3.
Para formar zircônia totalmente estabilizada (FSZ - Fully Stabilized Zirconia),
formação em que não ocorre o indesejável aumento de volume, é necessário adicionar a
estrutura 16 mol% de CaO, 16 mol% MgO ou 8 mol% de Y2O3, formando uma
estrutura cúbica estável da temperatura ambiente até 2.500°C.
Geralmente, ZrO2 totalmente estabilizada é preferencialmente escolhida como
material a ser empregado como eletrólito de CaCOS, por fornecer condutividade iônica
máxima. A estabilização completa evita problemas de transformação de fase associados
com os materiais parcialmente estabilizados durante a operação da CaC.
Esta substituição não somente estabiliza a estrutura cúbica, que apresenta maior
condutividade iônica, quando comparada com as fases tetragonal e monoclínica, mas
também cria vacâncias de oxigênio na rede aniônica, de maneira que ocorra a
compensação de cargas. Adicionalmente, existe a formação de vacâncias de Zr+4 que
facilitam a permanência do O-2 na sub-rede aniônica da zircônia. A presença de uma
quantidade adequada de vacâncias de oxigênio cria um aumento na mobilidade dos íons
oxigênio na rede, entretanto, uma concentração muito alta de vacâncias acaba
provocando uma diminuição desta mobilidade.
As soluções sólidas com estabilização total da fase cúbica da zircônia são
condutoras de íons oxigênio em uma ampla faixa de temperatura e pressão parcial de
oxigênio. Devido à alta condutividade iônica da zircônia totalmente estabilizada, que
chega mesmo a ser próxima da condutividade de eletrólitos líquidos, esta se encontra
inserida numa nova categoria de materiais, condutores sólidos de íons rápidos.
2.2.1- Zircônia Estabilizada com Ítria
Dentre os óxidos normalmente adicionados à matriz de zircônia para
estabilização de fases cristalinas, como CaO, CeO2 e MgO, o principal é o Y2O3 pela
sua disponibilidade comercial, eficácia e versatilidade na estabilização, proporcionado
devido ao tamanho adequado do raio iônico.
Há um consenso na literatura de que a condução do íon do oxigênio ocorre por
um mecanismo de salto entre as vacâncias introduzidas pela adição do cátion
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aliovalente. Cátions de baixa valência (Y3+) são introduzidos na estrutura da zircônia
(ZrO2) substituindo a posição do íon Zr4+, criando vacâncias de oxigênio móveis
mantendo assim a neutralidade elétrica do sistema (Figura 2.3). Deste modo, apesar da
simplicidade do modelo de transporte da vacância de oxigênio é importante salientar
que esta região encontra-se positivamente carregada e o íon oxigênio carregado
negativamente se move fisicamente em direção oposta à vacância. As vacâncias
uniformemente distribuídas em torno dos átomos de zircônio diminuem a força de
repulsão da ligação O-O e estabilizam a estrutura durante a flutuação da temperatura
(YANG et al., 2007).

O2-

Zr4+

Zr4+

Y3+

O2-

Zr4+

O2-

Zr4+

O2-

Y3+

O2-

Zr4+

O2-

Zr4+

O2-

(a)

Vacância de oxigênio

(b)

Figura 2.3- Transporte da vacância de oxigênio a nível atômico (a) e estrutural (b) na
zircônia estabilizada com ítrio.

A aplicação da zircônia totalmente estabilizada com ítrio (YSZ - yttria stabilized
zirconia) em CaCOS tem atraído recentemente a atenção em todo mundo, devido a sua
eficiência elevada, estabilidade em ambas as atmosferas, oxidante e redutora, boa
condutividade iônica, estabilidade térmica e excelentes propriedades mecânicas.
Adicionalmente, apresenta elevada compatibilidade com o cátodo La1-xSrxMnO3, na
temperatura de operação das CaCOS (LABERTY-ROBERT et al., 2001).
A zircônia cúbica estabilizada com 8% de ítria é o eletrólito mais utilizado em
CaCOS, pois possui maior condutividade iônica, se comparada com as zircônias
tetragonal e monoclínica. De acordo com BADWAL (2001) o valor da condutividade
iônica máxima do eletrólito com composição de 8Y2O3-ZrO2 é da ordem de 0,18 S cm-1
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a 1000°C e 0,052 S cm-1 a 800°C. Maiores valores de condutividade iônica, para
cerâmicas à base de zircônia, são obtidas com dopagem entre 8 e 10 % molar (CHEIKH
et al., 2001; FILAL et al., 1995).
A Figura 2.4 apresenta, de forma esquemática, a estrutura da YSZ, evidenciando
as vacâncias de oxigênio presentes na estrutura como resultado da existência dos
defeitos intrínsecos gerados pela dopagem com Y2O3.

Vacância
de oxigênio

YSZ (Zircônia estabilizada com ítria)
Estrutura Cúbica tipo Fluorita
YSZ (Zircônia Estabilizada com Ítria)
Estrutura cúbica tipo Fluorita

Figura 2.4- Representação esquemática da estrutura da zircônia dopada com ítria.
É importante salientar que em temperaturas mais baixas (400-700°C) a zircônia
tetragonal estabilizada com 3-4% de ítrio apresenta maior condutividade iônica. Porém,
como as CaCOS operam em elevadas temperaturas é necessário a utilização da zircônia
cúbica totalmente estabilizada.
Segundo HROVAT et al. (1998), a condutividade iônica da YSZ decresce de
uma ordem de grandeza quando a temperatura de operação passa de 1000°C para
800°C, como pode ser observado pelo gráfico de Arrhenius mostrado na Figura 2.5
(logaritmo da condutividade iônica (Ln σ) versus temperatura recíproca (1/T)).
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Figura 2.5- Logaritmo da condutividade versus temperatura da YSZ (HROVAT et al.
1998)
Os eletrólitos sólidos de ZrO2:Y2O3 formam uma solução sólida substitucional,
por atração eletrostática de espécies de cargas opostas envolvendo a produção de uma
vacância de O2- para cada dois íons de Y3+ que entram na solução. São essas vacâncias
que permitem o transporte iônico nesses materiais.
Como visto anteriormente, as vacâncias do oxigênio (VO●●) são os defeitos
químico-estruturais majoritários na zircônia. Eles são criados por compensação de
cargas com ítrio substitucional de acordo com a notação abaixo adotada por KrögerVink (Eq. 2.1):
Y2O3

ZrO
2

2Y’Zr + VO●● + 3OOx

(Eq. 2.1)

onde 2Y’Zr e VO●● são os defeitos químico-estruturais formados. Em temperaturas
maiores que 500°C, muitos defeitos, no caso, principalmente as vacâncias, estão livres e
móveis. Em temperaturas mais baixas eles interagem fortemente, formando domínios
em que a entalpia de migração das vacâncias e sua concentração local são elevadas
(CHEIKH et al., 2001).
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2.3 - Métodos de Preparação da YSZ

Recentemente, os materiais cerâmicos baseados em zircônia nanoestruturada
estão ganhando importância e várias rotas de síntese e processamento estão sendo
empregadas para a produção deste material, tais como métodos de reação no estado
sólido (ou síntese por mistura de óxidos, ou método cerâmico convencional), síntese
química por co-precipitação, síntese sol-gel, síntese hidrotérmica (DELL’AGLI e
MASCOLO, 2000), método Pechini (ou citratos), processos de combustão e por spray
pirólise (GAUDON et al., 2004).
A escolha do método utilizado é importante para a otimização das
características da cerâmica. As propriedades mecânica, elétrica, química e catalítica da
zircônia podem ser melhoradas usando materiais nanométricos ao invés da convencional
partícula micrométrica. Métodos convencionais de síntese geram partículas com
tamanho médio normalmente próximos a 10 µm, que geralmente equivale a 1015
átomos. Partículas com diâmetros que variam entre 0,1 e 1 µm são consideradas
partículas finas e são geralmente formadas por mais de 109-1010 átomos. Partículas em
escala nanométrica, com dimensões que variam de 1 a 100 nm, são constituídas de 200300 átomos. Neste caso são designadas de clusters (grupamentos) e a sua superfície
pode representar 80%-90% do número total de átomos na partícula (SUCIU et al.,
2006).
A escolha racional da rota de síntese permite não somente controlar o tamanho e
a forma das partículas, mas também permitem um controle direto sobre as propriedades
do material.
Os materiais nanoestruturados vêm atraindo cada vez mais a atenção devido a
suas propriedades. Quando elétrons e vacâncias de uma rede cristalina são confinados
em dimensões menores que seus comprimentos de onda (de Bröglie, de comprimento
tipicamente entre 1 e 30 nm), os efeitos quântico-mecânicos aparecem. Desta forma, as
propriedades óticas, elétricas, magnéticas e mecânicas dos materiais nanoestruturados
mudam devido à redução do tamanho de grão e/ou devido à larga fração de átomos na
região de contorno de grão. Assim, o desenvolvimento de eletrólitos nanoestruturados
visa aos seguintes benefícios:
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1. Partículas de tamanhos pequenos favorecem a densificação;
2. Materiais com alta resistência mecânica e química, alta tenacidade, redução no peso
(miniaturização) e resistência ao calor;
3. Temperatura de sinterização mais baixa em função da alta energia superficial que
caracterizam estas partículas, por exemplo, a zircônia nanoestruturada apresenta uma
redução na temperatura de sinterização de aproximadamente 400-500°C quando
comparada com material microestruturado;
4. Minimização de interferências dos efeitos da impureza na condutividade;
5. Aumento da vida útil do componente, devido ao maior número de interfaces, ou seja,
quanto maior número de grãos (interfaces) e quanto melhor a dispersão, maior a vida
útil;
6. Aumento da condutividade iônica e diminuição da condutividade térmica (DURÁ e
TORRE, 2008);
7. Fabricação molecular e atômica proporciona a montagem vantajosa em nível quase
atômico para dada intenção.
Por outro lado, no processamento de cerâmicas a partir de pós nanoparticulados,
um dos principais limitantes é a dificuldade de se obter corpos densos utilizando
técnicas convencionais de compactação e de sinterização. A dificuldade encontra-se na
etapa de conformação por prensagem uniaxial devido à alta energia superficial dos
materiais nanoestruturados. Adicionalmente, as partículas nanométricas permanecem
muito agregadas, dificultando a compactação na prensagem e criando poros.
Além disso, observa-se retração volumétrica da peça cerâmica, o que dificulta o
seu controle dimensional e, sobretudo, a contração do material provoca o surgimento de
trincas de origem térmica.
No entanto, a maioria dos problemas supracitados pode ser solucionada através
da preparação de filmes finos. Porém, cabe ressaltar que em geral, as propriedades dos
filmes finos são fortemente influenciadas pela escolha do método de preparação, ou
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seja, os parâmetros físicos e químicos inerentes ao método de obtenção do pó que irão
influenciar e determinar as suas propriedades de interesse tecnológico.
2.3.1- Método de Combustão
A síntese por reação de combustão convencional tem sido empregada com
sucesso para a obtenção de diversos tipos de materiais, visto que possibilita a obtenção
de pós com partículas nanométricas, elevada área superficial, elevada pureza, sendo
relativamente simples (uma vez que não necessita de múltiplas etapas), de custo
relativamente baixo, e normalmente leva a produtos com estruturas e composição
desejadas, devido à elevada homogeneização favorecida pela solubilidade dos sais em
água (SINGH et al., 2006).
A base da técnica de síntese através da reação de combustão deriva dos
conceitos termodinâmicos usados na química dos propelentes e explosivos. A técnica é
simples e utiliza uma reação química muito rápida e exotérmica para formar o material.
A característica chave do processo é que o calor necessário para conduzir a reação é
fornecido pela própria reação e não a partir de uma fonte externa (SOUZA et al., 1999).
Resumidamente, a síntese de combustão é realizada com a mistura dos reagentes
que contêm sais dos metais desejados (geralmente nitratos) que são facilmente oxidados
e de um combustível orgânico apropriado, tais como a uréia, ácido cítrico (SINGH et al,
2006; JUÁREZ et al., 2000), carbohidrazida (SHUKLA et al., 1996) e glicina, que
atuam como agente oxidante.
Como redutores, os nitratos dos metais são os sais preferidos porque contêm
nitrogênio, são solúveis em água (solução homogênea), e apresentam baixa temperatura
de fusão. Adicionalmente, os sais hidratados são favorecidos em relação aos aspectos
supracitados, embora as moléculas de água não apresentem nenhum efeito sobre as
valências totais dos nitratos e sejam, conseqüentemente, irrelevante para a química da
combustão (FUMO et al., 1997).
A combustão geralmente ocorre com uma auto-propagação e uma reação
exotérmica não explosiva. A grande quantidade de gases formados pode resultar na
formação de chamas, que pode alcançar altas temperaturas, superiores a 1000ºC
(SOUZA et al., 1999).
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A temperatura da reação afeta o grau de cristalização, e se a temperatura da
combustão não alcançar a temperatura da cristalização, o pó precursor semi-decomposto
obtido resultará em um material amorfo. Quando alta temperatura de combustão é
alcançada, o crescimento da partícula é limitado pelo curto tempo de reação, e a
perturbação causada pela evolução do gás durante a reação limita o grau de
aglomeração (KAUS et al., 2006).
O tamanho do cristalito, a área superficial, a extensão e a natureza da
aglomeração dos produtos são governados primeiramente pela temperatura da chama
gerada durante a combustão, que é dependente da natureza da relação nitrato/
combustível. No geral, um bom combustível deve reagir de forma não violenta, produzir
gases não tóxicos e agir como um complexante para os íons do metal (HAN et al.,
2006).
O mecanismo de reação de combustão é bastante complexo, deste modo, existem
várias controvérsias acerca da influência dos diferentes parâmetros, como, por exemplo,
efeito do combustível utilizado, sobre as propriedades dos óxidos cerâmicos produzidos.
HAN et al. (2006) e FUMO et al. (1997) afirmam que a uréia tem baixo poder de
redução (valência total igual a +6) e gera menos moles de gás (4 mol/mol de uréia),
quando comparada com a glicina. Desta forma, grandes partículas são formadas devido
à alta temperatura de reação quando se utiliza uréia, visto que o baixo volume de gases
gerado dificulta a dissipação do calor.
Paradoxalmente, outros autores observaram experimentalmente comportamento
oposto àquele descrito anteriormente. Este é o caso de HWANG et al. (2004) que
estudaram a síntese de combustão utilizando diferentes propelentes (uréia, glicina,
alanina, carbohidrazina e ácido cítrico) para a obtenção de cerâmica eletrônica a base de
ferrita de Ni-Zn. A partir da análise termogravimétrica e da medição da temperatura de
combustão dos diferentes sistemas estudados, os autores concluíram que a reação de
combustão utilizando uréia é menos rigorosa que as reações utilizando os demais
combustíveis (Figura 2.6), assim como a máxima temperatura de reação (785°C) é
menor que aquela observada para a glicina (1150°C).
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Figura 2.6- Curva termogravimétrica do precursor preparado pelo método da
combustão utilizando diferentes combustíveis (HWANG et al, 2004).

Outro fator bastante controverso na literatura está relacionado ao efeito da razão
nitrato/combustível (N/C) sobre o tamanho médio de cristalito. Contudo, há um
consenso geral de que o tempo e a temperatura de chama de combustão são parâmetros
importantes que controlam o tamanho médio de cristalito. Neste sentido verifica-se que
maior temperatura e maior tempo da chama de combustão favorecem o crescimento dos
cristalitos. Por outro lado, tende a diminuir a área superficial e conseqüentemente
aumenta o tamanho de partícula, visto que essas condições favorecem maior força
motriz para o crescimento das partículas e o aumento do estado de aglomeração.
De acordo com os resultados experimentais obtidos por KIM et al. (2001) e
WANG et al. (2007) pode-se afirmar que o tamanho de cristalitos aumenta com o
aumento da quantidade de combustível. Os referidos autores sugerem que o aumento do
tamanho de cristalito está relacionado ao aumento da temperatura reacional de
combustão quando a síntese é realizada com alta concentração de propelente. Porém, a
opinião dominante relata o comportamento oposto do perfil citado anteriormente (HE et
al., 2005; VALEFI et al., 2007; LEI et al., 2006; KAUS et al., 2006; PEDERSON et al.,
1992). O trabalho realizado por VALEFI et al. (2007) mostrou que a mais elevada
temperatura de reação é alcançada pelo sistema quando baixa concentração de
combustível é utilizada. O autor afirma que o processo de crescimento dos cristalitos
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está baseado na transferência de calor sensível fornecido pela combustão. Portanto, a
temperatura de chama diminui devido à troca de calor entre o sistema e o excesso de
massa do combustível.
Outra possível explicação, dada por KAUS et al. (2006) e LEI et al. (2006), é
que a presença de carbono residual, presente devido ao excesso de propelente, inibe a
cristalização da fase cúbica da YSZ. Evidentemente, tal fato pode ser solucionado
facilmente, uma vez que alta temperatura de calcinação elimina o carbono residual,
porém, conseqüentemente ocorrerá o crescimento do cristalito.
No entanto, deve-se ressaltar que as controvérsias encontradas na literatura
podem ser atribuídas principalmente às características intrínsecas de cada sistema
estudado que podem influenciar a temperatura de reação da combustão, porém não há
na literatura nenhum estudo que comprove tal afirmação. Assim sendo, a reação de
combustão tem sido alvo de vários estudos com o objetivo de elucidar tais questões.
Estudos realizados por HWANG et al. (2004), com cerâmica eletrônica a base de
ferrita de Ni-Zn, mostraram que a quantidade de resíduo carbonoso produzido, durante a
reação de combustão utilizando glicina como combustível, é menor (1,53% p) quando
comparada com a quantidade formada utilizando-se uréia (3,82% p). Neste sentido,
KAUS et al. (2006) em seu artigo sobre o estudo da influência da proporção
glicina/nitrato sobre o comportamento de sinterização da YSZ, relatou que a presença
de espécies carbonato no produto interfere na sinterabilidade do material. Além disso, é
sabido que a adição de excesso de propelente dificulta a remoção do material orgânico,
sendo requerida alta temperatura e longo tempo de tratamento térmico, influenciando
significativamente o tamanho dos cristalitos.
Na literatura pesquisada não há nenhum registro da produção de YSZ pelo
método da combustão utilizando uréia como propelente. Portanto, os experimentos
desenvolvidos a partir deste método foram baseados nos trabalhos realizados para o
sistema Ni/YSZ (anodo) (RINGUEDÉ et al., 2001 e 2002).
Já no caso da combustão com glicina há uma vasta bibliografia que embasou o
estudo por este método, apesar de resultados bastante contraditórios. A utilização da
glicina como combustível e agente complexante na síntese de combustão de óxidos de
metais foi introduzida em 1990 por CHICK et al. e a primeira patente foi registrada em
1992 por PEDERSON et al.
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A glicina é um agente complexante singular, podendo complexar o cátion na
extremidade do ácido carboxílico e na extremidade do grupo amino como ilustrado na
Figura 2.7. O local da complexação depende do tamanho, da carga do cátion e do pH. É
necessária quantidade de glicina suficiente na solução para reter os cátions
completamente complexados enquanto a solução está sendo evaporada. Isto é
especialmente importante no exemplo do ZrO2, já que a solubilidade do íon zirconil na
água é muito baixa (KAUS et al., 2006; LIMA, et al., 2006).

Figura 2.7- Estrutura da glicina atuando como agente complexante do íon ZrO2+
(KAUS et al., 2006).

2.3.2- Método Pechini
Dentre os métodos de preparação de YSZ destaca-se o método de Pechini por
sua elevada simplicidade, baixo custo e baixa temperatura de reação. Este método
explora a preparação de precursores homogêneos em escala molecular e permite a
preparação de óxidos de metal multicomponentes com alta homogeneidade, pequeno
tamanho de partícula e alta pureza (PECHINI, 1967; LABERTY-ROBERT, 2001).
O método Pechini consiste na formação de um quelato citrato, que nada mais é
do que um íon metálico formado pela reação entre um ácido carboxílico como, por
exemplo, ácido cítrico ou ácido fórmico e a solução dos cátions metálicos, na forma de
nitratos, cloretos, oxalatos, acetatos ou hidróxidos. A adição do poliálcool, por exemplo,
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etilenoglicol, e a eliminação do excesso de solvente por elevação da temperatura,
promovem a formação de uma resina polimérica de alta viscosidade que impede a
segregação dos cátions durante a decomposição térmica. A calcinação da resina em ar
ou em outros gases causa quebra e carbonização da resina polimérica. A idéia geral do
método é distribuir os cátions homogeneamente através da estrutura polimérica
(LESSING, 1989).
Embora pouco se saiba sobre a química envolvida na rota de Pechini, a química
básica desse processo é a reação de desidratação de um ácido carboxílico e um álcool,
ou seja, a esterificação, conforme ilustrado na Figura 2.8. Resumidamente, o ácido
cítrico é usado como um quelato com vários precursores catiônicos (cátion Mn+
representa o cátion Zr4+) formando um ácido polibásico (citrato metálico). Na presença
do etilenoglicol este quelato reage para formar ésteres. Quando a mistura é aquecida,
ocorre poliesterificação que conduz a uma solução homogênea, na qual íons metálicos
são uniformemente distribuídos por toda a matriz orgânica. O oligômero obtido contém
um grupo terminal hidroxílico do álcool e outro grupamento carbonila do ácido
carboxílico. Estas terminações podem reagir novamente com outras moléculas e ácido e
álcool, respectivamente conduzindo à formação de uma molécula polimérica como
representado.

Figura 2.8- Etapas reacionais básicas envolvidas no processo de Pechini.
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Um importante aspecto do método de Pechini a ser abordado diz respeito ao
efeito da razão AC/EG (ácido cítrico / etilenoglicol) sobre a formação da resina
intermediária no processo de obtenção de pós. A formação de poliéster é considerada
um fator decisivo para a formação da resina intermediária e a morfologia dos pós
cerâmicos depende desta razão. Adicionalmente, a proporção molar entre o ácido cítrico
e os cátions metálicos totais também é considerada um fator importante em estudo.
De acordo com estudos realizados por LABERTY-ROBERT et al. (2002)
aglomerados maiores e estruturas mais densas são formados quando a proporção de
AC/EG (ácido cítrico / etilenoglicol) é elevada, havendo uma tendência de sinterização
parcial dos cristalitos. Além disso, razão de AC/EG alta leva à formação de materiais
porosos, pois maior volume de gases decompostos são liberados. A melhor condição em
termos de viscosidade e morfologia foi obtida para uma razão de AC/EG igual a 1. Em
relação à proporção de AC/MT (ácido cítrico / metais totais) a condição ótima estudada
foi de 4,77. Os referidos autores ainda relataram que a adição de um surfactante (agente
tensoativo) permite um maior controle do tamanho e da forma das partículas.
Em relação ao ácido utilizado pode-se dizer que devido à forte acidez e
potencialidade de coordenação do ácido fórmico, este parece ser mais eficaz em impedir
a segregação dos hidróxidos do precursor do que o ácido acético durante a formação do
gel. Estudos realizados por ZHANG et al. (2002) mostraram que a zircônia dopada com
escandia obtida pelo método Pechini usando ácido fórmico apresentou partículas
nanoestruturadas mesoporosas com estreita distribuição de tamanho, quando calcinado a
800°C e boa cristalização da fase cúbica em temperaturas de sinterização tão baixas
quanto 1000°C. Os referidos autores concluíram que a composição do precursor
polimérico influencia significantemente a formação do gel, a reatividade do pó,
cristalização do corpo sinterizado e finalmente na condutividade iônica no contorno de
grão. Entretanto, a condutividade iônica depende mais da temperatura de sinterização e
da variedade dos dopantes, que da composição do precursor.
Em estudo posterior, ZHANG et al. (2003) estudaram a influência da
composição do precursor polimérico sobre as propriedades microestruturais e elétricas
de nanopartículas de (ZrO2)0,85(REO1,5)0,15 (onde RE = Sc, Y) sintetizada por 3
diferentes métodos de Pechini modificados: processo contendo polivinil álcool (rota I),
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contendo polietilenoglicol e ácido fórmico (rota II) e o método original de Pechini, que
utiliza ácido cítrico e etileno glicol (rota III).
Adicionalmente, os referidos autores analisaram os efeitos das rotas sintéticas
sobre a formação do gel e comportamento de calcinação. Os resultados obtidos
mostraram que as várias rotas de síntese usadas no trabalho apresentaram um impacto
significativo na sinterabilidade do corpo verde, na cristalinidade, na uniformidade do
tamanho de partícula do corpo sinterizado e na condutividade iônica dos espécimes
densos. Além disso, o polímero e a ligação cruzada dentro dos géis formados pelas três
rotas sintéticas levou a obtenção de amostras com diferenças apreciáveis no
comportamento térmico, na reatividade do pó e nas propriedades da partícula.
Entre as amostras obtidas pelos métodos empregados, aquelas preparadas pelo
método original de Pechini mostraram melhor sinterabilidade, e exibem as mais
elevadas condutividades nos grãos e nos contornos de grãos, devido a melhor
homogeneidade química em nível molecular nos géis alcançado por este método. A
homogeneidade química elevada foi alcançada pela existência da coordenação mais
forte entre íons do metal e as redes rígidas do polímero por toda a sua extensão.
2.3.3- Método de Co-precipitação
A co-precipitação química é um método de precipitação convencional onde
vários íons presentes em solução são precipitados simultaneamente pela adição de um
adequado agente precipitante, geralmente hidróxido de amônio. Quando a coprecipitação ocorre de forma seqüencial provavelmente resulta em uma distribuição não
homogênea dos diferentes componentes.
As reações químicas que ocorrem durante o processo de co-precipitação até a
calcinação do pó, tendo como material precursor ZrOCl2 e Y(NO3)3 são representadas
pelas equações químicas abaixo (YANG et al., 2007, GHOSH, et al., 2007):
1° Etapa: Sal precursor ZrOCl2 em solução aquosa.
4 ZrOCl2 + 20 H2O → (Zr(OH)2·4H2O)48+ + 8Cl-

(Eq. 2.2)
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2° Etapa: Adição do agente precipitante (NH4OH).
(Zr(OH)2·4H2O)48+ + 4x NH4OH
Y(NO3)3 + 3 NH4OH

→

→ (Zr(OH)2+x·(4-x)H2O)4(8-4x)+ + 4x NH4+

Y(OH)3↓ + 3NH4NO3

(Eq. 2.3)
(Eq. 2.4)

3° Etapa: Solução em pH neutro.
(Zr(OH)2+x·(4 - x)H2O)4(8-4x)+ → (Zr(OH)2+x .2H2O)n ↓ (x = 2; n = 4)

(Eq. 2.5)

4° Etapa: Calcinação
(Zr(OH)4 .2H2O)4

→ 4ZrO2 + l6 H2O

2Y(OH)3 → Y2O3 + 3 H2O

(Eq. 2.6)
(Eq.2.7)

Durante o processo de precipitação do hidróxido de zircônio, as partículas
coloidais estão interligadas tridimensionalmente através de ligações do grupo oxo e
hidroxi, com as moléculas de água remanescentes aprisionadas dentro da rede do gel. O
processo de evaporação da água na estrutura do gel durante a secagem força as
partículas adjacentes a se atraírem devido à elevada tensão superficial, levando à
formação de aglomerados, que é resultado da colisão e adesão entre as partículas
coloidais. Resumidamente, a aglomeração ocorre devido à fraca força de atração de Van
der Waals na ausência de carga nas partículas. A fim de evitar tal problema, GHOSH et
al. (2007) estudaram o processo de precipitação na presença de um aditivo dispersante
(solução de hidróxido de amônio 6N, 10% p/p de sulfato de amônio e 7,5% p/p de
polietilenoglicol) com o objetivo de controlar melhor o processo de coagulação
manipulando e modificando a superfície da partícula. O autor destaca em seu trabalho
uma pequena revisão bibliográfica sobre os parâmetros que influenciam a aglomeração
de materiais durante o processo de precipitação. A descrição mais detalhada destes
parâmetros e seus efeitos seguem-se no parágrafo abaixo.
HABERKO (1979) e DOLE et al. (1978) afirmaram que a lavagem e secagem
do precipitado são as etapas que controlam o estado de aglomeração. Eles afirmam que
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a substituição da água por um líquido de menor tensão superficial pode ser vantajosa
para a obtenção de um aglomerado frágil. Já BURKHARAT et al. (1980) declararam
que as condições de precipitação controlam diretamente a morfologia e o tamanho das
partículas precipitadas. E em concordância com o trabalho anterior, afirmam que a
técnica de lavagem do precipitado é uma etapa essencial no sentido de assegurar um
material precursor desprovido de ânions indesejáveis, uma vez que o precipitado
hidróxido, devido à natureza gelatinosa, torna-se difícil de lavar repetidas vezes usando
técnica simples como a filtração através do papel de filtro. Uma possível solução para o
controle da formação de aglomerados, segundo RAMANATHAN et al. (2005), seria
estudar de forma detalhada o comportamento do material em diferentes condições de
moagem.
Além dos problemas de formação de aglomerados, o método de co-precipitação
apresenta dificuldade em relação ao controle de pH e na determinação da condição ideal
para que a precipitação das espécies ocorra de forma simultânea. Adicionalmente, se faz
necessária a remoção de ânions, que permanecendo nos sólidos como impurezas,
alteram a composição do material sintetizado.
2.3.4- Método de Sonificação
O efeito químico causado pelas vibrações ultra-sônicas é denominado cavitação.
Este fenômeno causa a formação rápida e posterior colapso de milhões de bolhas
minúsculas (ou cavidades) dentro de um líquido.
A cavitação é produzida pela alternância de zonas de altas e baixas pressões, que
são geradas pelo transdutor ultra-sônico. Durante a fase de baixa pressão, estas bolhas
crescem, em tamanho microscópico, até que atinjam a fase de pressão alta, na qual elas
são comprimidas e implodem. Há duas regiões onde ocorre a reação no método de
sonificação: dentro da bolha e na interface entre a bolha e o líquido.
O método de sonificação tem sido usado com sucesso no preparo de materiais
nanoparticulados. MENZLER et al. (2003) prepararam YSZ por este método e
obtiveram um produto com tamanho de partícula de aproximadamente 10-50 nm antes
da etapa de calcinação, no entanto as partículas tendem a aglomerar formando estruturas
altamente porosas em escala micrométrica. Os resultados obtidos mostraram que a
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cristalização do material começa em 400-500°C, seguido pelo crescimento do grão que
começa a 800-900°C. A taxa máxima de crescimento do grão é 22 nm/h a 1300°C e o
tamanho de grão obtido depois da sinterização a 1200°C por 3,5 h foi 250 nm.
Atualmente, existem poucos estudos na literatura acerca das propriedades
relevantes dos cerâmicos de YSZ obtida por este método. O primeiro artigo sobre a
preparação de solução coloidal monodipersada de YSZ por sonificação foi publicado
em 2001 por PANG et al.
2.3.5- Método Sol-gel
Durante as últimas décadas houve um crescimento significativo de interesse pelo
processo sol-gel. Este processo facilita o controle estequiométrico, controle da
porosidade, da estrutura cristalina, do tamanho e da forma das partículas, que são fatores
que influenciam as propriedades óticas, mecânicas, elétricas, magnéticas, biológicas e
catalíticas do produto final. Além disso, os materiais obtidos por este método
apresentam alta pureza, elevado grau de homogeneidade e a sintetização, bem como a
sinterização são realizadas em baixa temperatura (NASSAR et al., 2003).
O processo sol-gel é uma síntese química de óxidos envolvendo alcóxidos
hidrolizáveis que passam por uma transição sol-gel. Esta definição é às vezes
interpretada como significando qualquer sistema que passe por uma transição sol-gel,
incluindo sóis coloidais e sais solúveis.
A preparação de óxidos através do processo sol-gel é baseada em reações de
polimerização inorgânicas de alcóxidos de diferentes metais, do tipo M(OR)n (R =
metil, etil, isopropil, butil, terc-butil, etc.). Este método consiste em um processo
químico, que sob condições apropriadas, dá origem a uma suspensão coloidal pelo
estabelecimento de ligações entre as partículas ou entre espécies moleculares, que após
etapas tais como envelhecimento e secagem, forma um produto sólido final. As reações
químicas que descrevem o processo sol-gel são:
Reação de hidrólise:
M(OR)n + H2O

↔ M(OH)(OR)n-1 + ROH R = CmH2m-1

(Eq. 2.8)

33

Reação de condensação:
(OR)n-1M – OH + (OR)n-1M – OH ↔ (OR)n-1M – O – M(OR)n-1 + H2O

(Eq. 2.9)

A química do processo sol-gel é baseada na hidrólise e condensação de
precursores moleculares. A alta eletronegatividade do grupo alcóxido (OR) faz com que
o átomo metálico seja susceptível a ataques nucleofílicos. A etapa de hidrólise de um
alcóxido ocorre pela reação com água, gerando um grupo hidróxi-metal (M-OH). Esta
reação é oriunda de uma adição nucleofílica da molécula de água ao átomo do metal. A
segunda etapa do processo sol-gel consiste na condensação das espécies M-OH, levando
à formação de ligações -M-O-M-, que irá resultar, após várias etapas de condensação,
em uma rede MOn. A Figura 2.9 mostra um esquema ilustrativo do processo de reação
via sol-gel.

Figura 2.9– Esquema ilustrativo do processo de reação via sol-gel.

Apesar das potenciais vantagens oferecidas pelo método sol-gel, no caso de
alcóxidos tetravalentes não silicatos (Z = 4), como o zircônio, inibidores ou
complexantes (nomeados "modificadores") são requeridos para diminuir a taxa de
condensação e, conseqüentemente para impedir a precipitação dos hidróxidos. Portanto,
os modificadores são utilizados, resumidamente, para melhorar propriedades
específicas, como a hidrofobicidade, a reatividade e a flexibilidade na rede inorgânica.
Os modificadores capazes de controlar a reatividade podem ser ácidos inorgânicos,
β-dicetonas, os ácidos carboxílicos ou outros ligantes complexantes que agem como
grupos determinantes para a condensação. De acordo com os resultados obtidos por
CHANGRONG, et al. (1999) a não adição do modificador acetilacetona resultou na
formação de um precipitado branco após a hidrólise. Provavelmente, o precipitado
consiste de um agregado molecular de óxido de zircônio hidratado (Zr4(OH)8(OH2)16)8+
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(Figura 2.10) formado devido ao processo de hidrólise ser mais rápido que a
condensação.

Figura 2.10- Estrutura tetramérica associada com o cluster zirconil (BOKHIMI et al.,
1999).
Outro aspecto importante que deve ser levado em consideração no método sol-gel
envolve a sensibilidade à umidade dos alcóxidos, portanto estes devem ser usados com
cuidado sob uma atmosfera seca para evitar a precipitação dos hidróxidos e obter uma
solução homogênea (VIAZZI et al., 2006). Portanto, na prática, freqüentemente,
trabalha-se em atmosfera de argônio, para um melhor controle das condições das etapas
do processamento. As condições mais importantes para preparar uma solução estável
através da hidrólise controlada incluem: (1) o grau de diluição do n-propóxido de
zircônio; (2) a quantidade e o tipo de ligantes quelatos usados para modificar a taxa de
reação; (3) a quantidade de água usada na hidrólise do alcóxido; (4) temperatura e
agentes catalíticos (CHANGRONG et al., 1999).
A natureza e a razão molar modificador/Zr são parâmetros importantes no que
diz respeito à cinética e conseqüentemente a homogeneidade. Outros parâmetros
também essenciais na síntese sol-gel são as relações molares: H2O/Zr e solvente/Zr
(VIAZZI et al., 2006).
CHANGRON et al. (1999) analisou sistematicamente a dependência da
formação do sol e do tempo de gelificação sobre a concentração de quelante
(acetilacetona - AcAc), solvente (propanol) e água para a hidrólise. A partir dos
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resultados pode-se concluir que além dos parâmetros citados anteriormente a
temperatura reacional também interfere na estabilidade do sol e tempo de gelificação.
Devido às características intrínsecas associada à formação de óxidos
multicomponentes com alta homogeneidade estrutural e morfológicas, este processo tem
sido amplamente empregado com sucesso na deposição de filmes finos cerâmicos, onde
é realizada a deposição da solução, que posteriormente é aquecida para a formação do
gel e numa terceira etapa sofre um tratamento térmico para a formação do filme sólido
de interesse.
2.3.6- Reação no Estado Sólido
É um método de síntese baseado na difusão de estado sólido, e consiste na
mistura mecânica de óxidos e/ou carbonatos dos metais de interesse na forma de pós
com o auxílio de moinhos (moinho de bolas, atritor, vibratório) com posterior
tratamento térmico. Apenas por fratura direta dos pós microcristalinos durante a
moagem mecânica, não é possível produzir nanopartículas cerâmicas, mas a moagem
pode ser usada para misturar dois pós nanocristalinos para obter um composto
homogêneo. O grau de homogeneidade química e física após o processamento depende
do tamanho e forma das partículas e aglomerados presentes nos pós precursores.
Os pós obtidos por este método necessitam de condições extremas de calcinação
e sinterização uma vez que os pós produzidos apresentam partículas em ampla faixa de
tamanho, não-homogêneas e pouco reativas (HE et al., 2005). Processamento em alta
temperatura se faz necessário devido interdifusão lenta em temperaturas inferiores a
1400°C (MICHEL et al., 1993).
Desta forma, pode-se inferir que os processos de moagem de alta energia e
ativação mecânica (mechanical alloying) podem proporcionar a produção de pós
altamente reativos e de reduzido tamanho de partícula, mas apresentam intensivo
consumo de energia. Concomitantemente, o elevado tempo de moagem pode introduzir
impurezas resultantes do desgaste do revestimento e dos corpos moedores dos moinhos.
TORRENS et al. (1998) investigaram os efeitos das rotas de síntese incluindo a
reação no estado sólido e da co-precipitação sobre a sinterabilidade e as propriedades
elétricas da (CeO2)0.8 (GdO1.5)0.2 e observaram que os pós sintetizado pelo método da
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mistura dos óxidos mostraram resultados muito inferiores, mesmo após sinterização a
1650°C.
Apesar dessas desvantagens, a reação no estado sólido, também conhecida como
método cerâmico convencional ou mistura de óxidos, apresenta características
vantajosas para aplicação industrial como: fácil implantação e execução, utilização de
reagentes “baratos” e mais estáveis, facilita a produção em grandes quantidades e bom
controle estequiométrico.
Existem poucos trabalhos na literatura a respeito dos mecanismos que envolvem
os diferentes parâmetros que interferem nas propriedades da YSZ preparadas pelo
método estado sólido usando moinho de bolas. Dentre os parâmetros que devem ser
estudados de forma detalhada destacam-se rotatividade do moinho, tamanho da cuba em
relação à quantidade de material sintetizado, volume relativo de corpos moedores, meio
reacional, viscosidade da suspensão cerâmica e tempo de moagem.
DURÁ e TORRE (2008) mostraram ser viável a produção de YSZ pela técnica
de “mechanical alloying” utilizando um moinho planetário. A Figura 2.11 mostra a
evolução da difração de raios X do pó de zircônia estabilizada com 10% de ítria ao

Intensidade (u.a.)

longo do tempo de moagem.

2θ (°)
Figura 2.11 – Difração de raios X do pó ZrO2-10%Y2O3 em função do tempo.
Símbolos das correspondentes fases presentes em tempos de moagem: curtos (■) ZrO2
monoclínico, (▲) ZrO2 tetragonal e (□) Y2O3 cúbico; intermediários e (∇) zircônia
monoclínica, (▼) zircônia tetragonal e 48h de moagem (●) YSZ cúbica tipo fluorita.
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A partir da análise dos resultados de difração de raios X verifica-se para tempo
de moagem curto um alargamento progressivo do pico devido à redução do tamanho do
grão, bem como o aparecimento de novos picos que revela a progressiva dopagem da
zircônia. Em tempo de moagem intermediário (8 e 16h) pode-se observar na faixa de
ângulos 28-32° picos correspondentes a fase monoclínica e tetragonal da zircônia
dopada com ítria. Após 32 h o sistema alcança um estado de moagem estacionário.
Neste estado, somente largos picos correspondentes à estrutura cúbica do tipo fluorita
são observados. Todos os picos correspondentes a outras fases zircônia desapareceram,
bem como os picos correspondentes ao material precursor. Portanto, pode-se concluir
que o processo de dopagem está completo em tempos de moagem superiores às 32h. No
entanto, cabe ressaltar que tempos de moagem muito longos podem provocar
amorfização do material. Total ou parcial amorfização é bastante comum em materiais
obtidos por processo de ativação mecânica porque o processo de moagem é capaz de
produzir uma grande quantidade de desordem e de defeitos microestruturais
(SURYANARAYANA, 2001). Estes resultados corroboram as explanações dadas por
CHEN et al. (1994) acerca de sistemas de YSZ produzidas por mistura de óxidos.
Estudos realizados por CHEN et al. (1994) evidenciaram a dificuldade de se
produzir zircônia totalmente estabilizada pelo processo de mechanical alloying. A partir
da análise acerca da influência do tempo de moagem sobre a estrutura da zircônia
estabilizada chegou-se a conclusão de que a fase t-ZrO2 (zircônia tetragonal) se
transforma em monoclínica (m-Zr02) após 3h de moagem. Como visto anteriormente a
fase monoclínica, estável à temperatura ambiente, irá se transformar em tetragonal a
temperatura de 1170°C. No entanto, o aumento de temperatura do sistema durante a
moagem, causado pelo atrito entre as partículas do material, corpos moedores e parede
do jarro está na faixa de ≤100-200°C. Esta temperatura não é suficiente para conduzir a
transição m-Zr02 a t-ZrO2. Assim, parece impossível a formação da fase t-ZrO2 nestas
condições. Porém, está bem estabelecido que a adição de óxidos de ítrio ou de cálcio
diminui a temperatura de transição entre as fases. ANNAMALAI et al. (1991),
estudaram o comportamento de transformação de fases e constataram que a
transformação de m-Zr02 (ss) para t-ZrO2 (ss) ocorre através do calor produzido pelo
atrito.
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Com base nestas observações, os resultados obtidos por CHEN et al. (1994)
podem ser interpretados como se segue: (i) antes de 5h de moagem, utilizando moinho
planetário, ocorre a dopagem da zircônia monoclínica com a formação da solução sólida
m-ZrO (ss); (ii) em seguida verifica-se a transformação de fase para t-ZrO2 (ss); e (iii)
finalmente com 60h de moagem observa-se à formação da fase cúbica.
A transição da fase tetragonal-cúbica também pode ser explicada com base na
verossimilhança dos parâmetros de rede das duas fases. No entanto, deve-se ressaltar
que a determinação exata dos parâmetros de rede por difração de raios X da zircônia é
bastante difícil devido à proximidade dos valores e possível sobreposição de picos. Este
comportamento está diretamente relacionado à estrutura da unidade da célula, uma vez
que as fases apresentam arranjos atômicos bastante semelhantes como pode ser
verificado na Figura 2.1. Desta forma, com base nos resultados obtidos, o processo de
transição de fase pode ser resumido da seguinte forma:

m- ZrO2 + Y2O3 → m-ZrO2(ss) + Y2O3 → t-ZrO2(ss) + Y2O3 → c-ZrO2(ss)

(Eq. 2.10)

Adicionalmente, a técnica de moagem também pode ser utilizada para outras
finalidades tais como: reduzir o tamanho médio de partícula de um material, liberar
impurezas, reduzir a porosidade de partículas, modificar a distribuição de tamanho de
partícula, dispersar aglomerados e agregados e modificar a forma da partícula.
Durante a síntese de pós por técnicas baseadas em solução, aglomerados de
cristais finos dos precursores ou dos óxidos são formados e o seu tamanho varia até
muitos micrometros. Larga distribuição de tamanho e a presença de aglomerados
(tamanho > 10 µm) no pó calcinado conduzem à formação de uma microestrutura
heterogênea. Esta heterogeneidade introduz defeitos aos corpos sinterizados causando
prejuízos em suas propriedades.
A moagem de aglomerados melhora a densificação, alcançando valores
próximos a densidade teórica em temperatura relativamente mais baixa e resulta em
microestrutura mais homogênea.
Devido às dominantes forças coesivas em pós finos, a mistura mecânica a seco
não é geralmente muito eficaz na produção de pós ultrafinos com elevada
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homogeneidade (RAMING, 2000). Quando é feita a úmido, esta mistura é
quimicamente mais homogênea sendo possível destruir os aglomerados (fortemente
ligados) e os agregados (fracamente ligados).
Desta forma, de acordo com RAMANATHAN et al. (2005) o comportamento de
moagem do material após sinterização e calcinação é um aspecto importante a ser
estudado. O autor observou experimentalmente que a moagem a seco rende quantidade
substancial de aglomerados grossos (com tamanho >10µm) exibindo conseqüentemente,
uma baixa sinterabilidade, somente moagem via úmida pode eliminar este aglomerados.
2.4- Tratamento Térmico dos Pós
2.4.1- Calcinação da YSZ
Calcinação é o processo de aquecer uma substância a altas temperaturas sem,
contudo atingir seu ponto de fusão, de forma a conseguir sua decomposição química e
conseqüente eliminação dos produtos voláteis. Neste processo ocorre a oxidação das
substâncias presentes em uma dada amostra, como por exemplo, carbonatos
remanescentes, à forma de óxidos, e promove a formação de estrutura cristalina.
HUNG et al. (2006) estudou o efeito da temperatura de calcinação sobre o
tamanho das partículas de YSZ preparada por precipitação, usando uréia como agente
precipitante e brometo de cetil trimetil amônio (CTAB) como surfactante. Os resultados
de difração de raios X (DRX) mostraram que o aumento da temperatura de calcinação
resulta em menor largura a meia altura (FWHM - Full-Width at Half-Maximum) e
conseqüentemente aumento do tamanho de partícula. Este comportamento foi
confirmado com os resultados da análise de área superficial (BET, Brunauer, Emmet e
Teller).
Segundo LABERTY-ROBERT et al. (2003) o tamanho dos cristalitos e
aglomerados de ZrO2 estabilizada com 8% mol de Y2O3, preparados pelo método
Pechini, aumentam paralelamente com o aumento da temperatura de aquecimento, o que
implica na diminuição da atividade e sinterabilidade do material. De acordo com as
condições experimentais estudadas, pós calcinados a 400°C possuem o tamanho de
cristalito

de

aproximadamente

3nm,

enquanto

o

tamanho

de

cristalito

é

aproximadamente 30 nm quando a temperatura de calcinação usada foi 1000°C. Já a
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área superficial específica diminui com o aumento da temperatura, por exemplo,
amostras calcinadas a 400°C apresentam área superficial específica 4 vezes maior do
que aquelas calcinadas a 1000°C, devido à redução da porosidade dos compostos. Isto
favorece a tendência para formar uma estrutura densa no aglomerado e
conseqüentemente área de superfície específica menor.
As condições ideais de calcinação para impedir o crescimento excessivo dos
cristalitos são avaliadas, geralmente, a partir de estudos detalhados do comportamento
térmico do material e dos resultados de difração de raios X.

2.4.2- Sinterização da YSZ
Sinterização é o processo de consolidação, retração e densificação do produto
durante a exposição a temperaturas elevadas. Neste processo ocorre a remoção dos
poros entre as partículas iniciais, acompanhada por retração da amostra combinada com
crescimento e formação de ligações fortes entre partículas adjacentes (resistência
mecânica) e crescimento de grãos. Os processos de sinterização ocorrem quando a
temperatura aplicada ao sistema alcança a faixa entre a metade e dois terços da
temperatura de fusão do material. Esta energia é suficiente para causar difusão atômica
no estado sólido e escoamento viscoso, quando uma fase líquida está presente.
A sinterização no estado sólido apresenta três estágios (CALLISTER, 2002):
Sinterização inicial: ocorre a formação de pescoço ao longo das regiões de contato
entre partículas adjacentes, além disso, forma-se um contorno de grão dentro de
cada pescoço, e cada interstício entre as partículas se torna um poro; a densidade
relativa aumenta em aproximadamente10%.
Sinterização intermediária: o tamanho dos contatos aumenta, a porosidade diminui
substancialmente e as partículas se aproximam levando à retração da peça;
contornos de grão são formados e crescem lentamente; a densidade relativa pode
chegar a cerca de 90%; os poros encontram-se isolados e adquirem formas mais
esféricas.
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Sinterização final: os poros se fecham e são eliminados lentamente com pouca
densificação; o tamanho de grão aumenta.
A Figura 2.12 apresenta a típica evolução microestrutural que ocorre ao longo do
processo de sinterização do material de 8YSZ investigado por CHEN et al. (2002).

(a)

(b)

(c)

Figura 2.12- Estágios e microestrutura do processo de sinterização no estado sólido, (a)
estágio inicial, (b) estágio intermediário e (c) estágio final (CHEN et al., 2002).
A densificação do produto cerâmico durante a sinterização ocorre através dos
mecanismos de transporte de massa. Entre os mecanismos de transporte existentes
alguns não causam densificação diretamente. É o caso da difusão de superfície, que é
um mecanismo de transporte que promove o alisamento da superfície dos grãos, união
das partículas e arredondamento dos poros, mas não produz contração de volume ou
densificação. Outro mecanismo que também não causa densificação é o transporte de
vapor do interior para a superfície do produto, onde apresenta menor pressão de vapor.
Os principais mecanismos de difusão, que causam contração, são difusão de
contorno dos grãos e difusão de rede. O mecanismo de difusão ao longo do contorno
dos grãos produz o crescimento do pescoço entre as partículas. Este crescimento do
pescoço reduz o tamanho dos vazios e desloca-os para regiões côncavas do granulado.
O mecanismo de difusão de rede transporta os vazios para a superfície, com um
concomitante escoamento de átomos na direção oposta. O efeito combinado destes dois
mecanismos de difusão vai provocar a contração dos interstícios, promovendo um
empacotamento mais denso e uniforme do material cerâmico sinterizado.
O estágio final do processo de sinterização é acompanhado por rápido
crescimento de grão, porque as forças motrizes capilares presentes na sinterização
(envolvendo superfícies) e crescimento de grãos (envolvendo contorno de grão) são
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comparáveis em magnitude, ambas sendo proporcionais ao recíproco do tamanho de
grão (CHEN e WANG, 2000).
Os movimentos que ocorrem nos contornos de grãos são responsáveis pelo
crescimento do grão, que é composto por dois processos: difusão e migração no
contorno de grão. Em temperaturas relativamente baixas pode ocorrer difusão no
contorno de grão, mas em elevadas temperaturas o processo de migração torna-se o
mecanismo dominante para o crescimento do grão. HAN et. al. (2007) sugerem que a
migração nos contornos de grão pode envolver um processo de ativação que necessite
de uma maior energia de ativação do que no processo de difusão.
O comportamento do crescimento dos grãos de Y-TZP (Yttria Tetragonal
Zirconia Polycrystal) e de YSZ em relação à temperatura de sinterização foi estudado
por SHI et al. (1996). Os resultados mostraram uma alta taxa de crescimento dos grãos a
partir de aproximadamente 1100-1150°C (Figura 2.13). Desta forma, visando à
obtenção de tamanho de grãos pequenos se faz necessária a produção de pós
nanométricos, já que estes requerem temperatura de sinterização mais baixa (MONDAL
et al, 1999).

Figura 2.13- Tamanho dos grãos dos pós compactos de Y-TZP e YSZ versus
temperatura durante razão de aquecimento constante (5°C/min.) (SHI et al., 1996).

CHEN et al. (2002) apresentaram uma completa discussão sobre a influência da
microestrutura do eletrólito de YSZ sobre suas principais propriedades. Os resultados
mostram que com o aumento da temperatura de sinterização de 1150 para 1450°C, a
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densidade relativa do eletrólito aumenta de 86,6 para 97,4% e o tamanho médio de grão

Tamanho de grão (µm)

aumenta de 1,1 para 7,2 µm, respectivamente (Figura 2.14).

Figura 2.14- Efeito da temperatura de sinterização na densidade relativa e no tamanho
de grão do eletrólito de YSZ (CHEN et al., 2002).
O mesmo comportamento foi observado em condições isotérmicas (T =
1250°C), porém a taxa de crescimento do grão é menor (Figura 2.15). Ou seja, embora o
tamanho de grão do eletrólito sinterizado a 1250°C por 12 h tenha aumentado, o seu
valor é muito pequeno quando comparado ao tamanho de grão do eletrólito sinterizado a

Tamanho de grão

Densidade Relativa (%)

1450°C por 4 h.

Tempo em condições isotérmica (h)

Figura 2.15- Efeito do tempo de sinterização em condições isotérmicas na densidade
relativa e no tamanho de grão do eletrólito de YSZ (CHEN et al., 2002).
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Estudos acerca do crescimento de grão é um aspecto importante a ser destacado,
pois a presença de grãos muito grandes leva à fragilidade mecânica do material e
conseqüentemente predisposição a formação de fraturas durante a sinterização ou
durante o funcionamento da CaC. A fratura no eletrólito permite o contato entre o
combustível e o oxidante (escapamento transversal), reduzindo assim o desempenho e a
eficiência da CaCOS. O escapamento transversal significativo do combustível e do
oxidante pode tornar a CaC inoperante, desta forma, é desejável um eletrólito com
elevada resistência a fratura. A inclusão de m-ZrO2 no eletrólito de YSZ aumenta a
dureza do material. Porém, essa adição implica na degradação da condutividade do
eletrólito não sendo adequada para aplicação em CaCOS. Partículas finas de zircônia
parcialmente estabilizado (PSZ) e Al2O3 também aumentam a resistência à fratura do
eletrólito de YSZ sem afetar significativamente a condutividade do material. A adição
de MgO também melhora as propriedades mecânicas de YSZ.
Para superar o problema do crescimento de grão durante o processo de
sinterização de materiais nanométricos, várias técnicas não convencionais vêm sendo
propostas. Dentre elas destaca-se a utilização de inibidores de crescimento de grão,
densificação sob alta pressão e compactação com pulso magnético. Apesar de algumas
dessas técnicas terem apresentado sucesso houve uma grande dificuldade na
reprodutibilidade desses resultados. Sendo assim, o processo ideal seria aquele que
permitisse a utilização de pós aglomerados típicos dos pós nanométricos com uma boa
reprodutibilidade dos resultados. E a técnica mais recente que vem sendo empregada
para a sinterização, em temperaturas mais baixas e tempos muito menores, de cerâmicas
nanocristalinas é a sinterização por plasma (TROMBINI et al. 2007).
2.5- Caracterização da YSZ
2.5.1- Condutividade Elétrica
O desempenho da CaCOS é dominado principalmente pela perda ôhmica no
eletrólito, portanto a otimização das propriedades eletro-iônicas dos eletrólitos
sinterizados é de importância fundamental.
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A zircônia totalmente estabilizada com ítria é um semicondutor puramente
iônico. Como mencionado anteriormente, as vacâncias de oxigênio são responsáveis
pelo transporte elétrico-iônico, através de um processo termicamente ativado. Do ponto
de vista da condutividade global, a semicondutividade da YSZ provém do fato do átomo
com menor número de elétrons de valência (Y3+) substituir o zircônio (Zr4+) causando
falta de elétrons. Essa “carência” de elétrons é chamada de “buraco” (ou lacuna), já que
ela representa a falta de um elétron (embora o material permaneça neutro), tornando o
material um semicondutor do tipo p (Figura 2.16).

Figura 2.16 - Esquema ilustrativo da substituição do zircônio por um dopante com
menor número de elétrons.
A condutividade iônica da ZrO2 estabilizada depende da natureza e da
concentração do dopante. A Figura 2.17 mostra a variação da condutividade em função
da concentração de diferentes dopantes.
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Figura 2.17- Variação da condutividade iônica em função da concentração de diferentes
dopantes (T = 807°C) (MINH, 1993).

A máxima condutividade é obtida próximo da quantidade mínima de dopante
requerida para estabilizar inteiramente a fase cúbica tipo fluorita. A condutividade
diminui então com o aumento da concentração de dopante, e esta tendência é
acompanhada por um aumento na energia de ativação por condução (MINH, 1993).
Desta forma, pode-se concluir que elevada concentração de dopantes conduz ao
aumento gradual da condutividade devido à maior concentração de vacâncias. Contudo,
paralelamente ao aumento da concentração de dopantes ocorre à interação entre as
vacâncias e conseqüentemente o processo de condução torna-se ineficaz.
Outro parâmetro que afeta fortemente a condutividade elétrica é a temperatura.
De acordo com a equação Arrhenius (Eq. 2.12) a concentração de vacância aumenta de
forma exponencial com a temperatura, evidenciando o aumento da mobilidade das
vacâncias de oxigênio em altas temperaturas.

σ = A exp -Ea
T
RT

(Eq. 2.12)

onde, A é o fator pré-exponencial, R é a constante do gás, e Ea é a energia de ativação
do processo de condução.
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A Figura 2.18 mostra a condutividade elétrica em função da temperatura (2001000°C). O resultado mostra que a mudança na inclinação em aproximadamente 550°C
implica na mudança do mecanismo de condução. A energia de ativação para a condução
acima 550°C é 93 e 103 kJ mol-1 abaixo 550°C. PETOT et al. (1998) relatou que maior
energia de ativação em baixas temperaturas está associado aos defeitos pontuais
(Y’ZrVo••). A razão para a baixa energia de ativação a temperaturas superiores a 550°C é
atribuída à migração do Vo••. A condutividade elétrica da YSZ determinada por YANG
et al. (2003) foi 6,67 × 10-2 S cm-1 a 1000°C, que está próximo aos reportados na
literaturas (PETOT et al., 1998; FILAL et al., 1995).

Figura 2.18- Condutividade elétrica da YSZ em função da temperatura (YANG et al.,
2003).

Um outro aspecto importante a ser avaliado é a influência do tamanho de grão
sobre a condutividade. Deste modo, HAN et al. (2007) estudaram a condutividade
elétrica de quatro diferentes faixas de tamanho de grão (0,1-0,4, 0,3-1,5, 1-5 e 8-15 µm).
As condutividades da YSZ com diferentes tamanhos são mostradas na Fig. 2.19. Em
temperaturas elevadas, por exemplo, 850-1000°C, não há diferença de condutividade
entre os quatro diferentes tamanhos de grão. Mas, em médias e baixas temperaturas, por
exemplo, 550-800°C, os eletrólitos de YSZ com tamanho de grão menor, tem
condutividade mais elevada.
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0,1-0,4 µm
0,3-1,5 µm
1,0-5,0 µm
X 8,0-15 µm

Figura 2.19- Condutividade da YSZ com diferente tamanho de grão (HAN et al., 2007).

Como explicitado anteriormente, para um bom desempenho da CaC é necessário
um eletrólito com elevado grau de densificação, uma vez que este interfere nas
propriedades elétricas do material. A condutividade de um eletrólito denso é composta
por uma parcela relacionada à condutividade no grão e outra associada à condutividade
no contorno de grão. O esquema ilustrativo da condução dos íons oxigênio sobre o
eletrólito é mostrado na Figura 2.20.

Transferência pelos
grãos e pelo contorno

Grão
Contorno de Grão

Transferência pelo
contorno de grão

Poro

Transferência
pelos grãos

Figura 2.20- Diagrama esquemático do transporte do íon oxigênio (HAN et al., 2007).

As propriedades da região intergranular também têm um papel importante na
condutividade total do eletrólito. A baixa condutividade do eletrólito é geralmente
devido à baixa condutividade da região intergranular. Muitos fatores, tais como o
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tamanho de grão, área intergranular, nível de impureza, segregação de fases secundárias
e espessura intergranular, afetam significativamente a condutividade intergranular
aparente. Geralmente, a condutividade no interior do grão é duas ou três vezes mais
elevada do que aquela do contorno de grão (CHEN et al., 2004).
No caso do eletrólito de YSZ, como o tamanho de grão é normalmente muito
pequeno, a espessura da região intergranular diminui bastante, como mostrado na Fig.
2.21, existindo somente de uma a três camadas de átomos na região intergranular.
Dificilmente existe alguma segregação do soluto ou fase secundária (devido a
impurezas) na região para formar uma camada de bloqueio para a condução de íon
oxigênio. Portanto, a concentração de vacâncias no contorno de grão para a condução
do íon oxigênio é alta. Assim, a condutividade intergranular deve ser alta (HAN et al.,
2007).

Figura 2.21- Modelo da microestrutura de amostras cristalinas de YSZ de tamanho submicrométrico (HAN et al., 2007).
KNAUTH (2006) sumariza em seu trabalho os avanços alcançados nos
primeiros 10 anos de estudo sobre a condutividade iônica e eletrônica em sólidos
nanoestruturados. As cerâmicas a base de zircônia estabilizada com ítria encontra-se no
tópico de casos controversos, para o qual diferentes resultados foram relatados. Para a
zircônia pura, o coeficiente de difusão de materiais nanocristalinos é maior que os
apresentados para monocristais. No entanto, no caso de zircônia dopada com ítria, que
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exibe elevado coeficiente de difusão do oxigênio, verifica-se que a dopagem é mais
eficiente para o aumento da condutividade que a redução do tamanho de grão. Em
conformidade a esta explanação, estudos realizados por MONDAL et al. (1999)
mostraram que não há diferença significativa quanto à condutividade (no interior do
grão e no contorno de grão) entre os materiais microcristalinos e nanocristalinos. No
entanto, o trabalho de KOSACKI et al. (2004) mostrou um grande aumento na
condutividade iônica de filmes finos de YSZ depositado em substrato de MgO, quando
a espessura do filme é inferior a 50nm. O autor também observou mudança na energia
de ativação, o que indica conseqüentemente mudança no mecanismo de condução.
Quanto ao efeito dos contornos de grãos sobre a condutividade, MINH (1993)
afirma que estes exercem grande influência sobre a condutividade da ZrO2 estabilizada
em baixas e médias temperaturas (<700°C). Já em altas temperaturas, os contornos de
grão atuam fracamente sobre a condutividade, especialmente quando os pós não
apresentam quantidade significativa de impurezas ou de aditivos.
A presença de impurezas, tal como SiO2, é um fator que interfere na
condutividade dos contornos de grão dos materiais cerâmicos. CHEN et al. (2004) em
seus estudos verificaram que estas têm uma influência significativa sobre a resistência
total do eletrólito de YSZ, especialmente em baixas temperaturas. Estas impurezas
podem ser introduzidas no eletrólito através do material de partida, durante
processamento, ou ainda na sinterização em altas temperaturas. Neutralizar o efeito
prejudicial das impurezas é uma maneira eficaz de melhorar a condutividade iônica total
do eletrólito de YSZ. Uma possível solução é adicionar Al2O3 para reduzir a
resistividade nos contornos de grão, devido à limpeza da fase siliciosa, além disso,
melhora as propriedades mecânicas do material.
Outro fator que também influencia a condutividade iônica são as condições de
sinterização do eletrólito. As diferentes condições de sinterização resultarão em
características diversas nas microestruturas do eletrólito tais como tamanho de grão,
fases intergranulares e a densidade relativa. A interpretação da influência da
microestrutura na condutividade iônica do eletrólito pode ajudar na otimização das
condições de sinterização e melhorar as propriedades elétricas do eletrólito (CHEN et
al., 2002).
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Desta forma, a elucidação da condução iônica na ZrO2 estabilizada requer a
preparação de microestruturas desejáveis com tamanho de grão e distribuição de
tamanho controlado, contornos de grão puros e de elevada homogeneidade química.
A elevada condutividade iônica observada em filmes pode ser atribuída aos
efeitos interfaciais entre grãos e contorno de grão, ou os efeitos artificiais tais como a
umidade na superfície do filme ou interações substrato filme (ZHANG et al., 2000).
Para esclarecer tal questão é necessária uma investigação exaustiva sobre as
propriedades do transporte de filmes finos em substratos alternativos e a relação entre as
propriedades e estrutura do filme. De acordo com os resultados obtidos por ZHANG et
al. (2000) o aumento na condutividade é atribuído à diminuição da resistência do
contorno de grão relacionado ao efeito interfacial.
O estudo das regiões interfaciais tem se revelado bastante profícuo na elucidação
da influência das propriedades da cerâmica sobre a condutividade. Uma representação
esquemática das regiões interfaciais é mostrada na Fig. 2.22. Dentre as interfaces
esboçadas estão incluídas os contornos de grão, uma variedade de fases e estruturas que
ocorrem nesta interface; inclusões ou partículas de segunda fase; interface
precipitado/matriz;

possível

formação

de

domínios

ordenados;

efeitos

do

envelhecimento, que causam a decomposição de fases metaestáveis; e efeitos de
segregação. Em cada caso o controle destas estruturas interfaciais pode influenciar as
propriedades de condução do material (DRENNAN, 1998).

a) Inclusão de segunda fase
b) Microdomínios
c) Acúmulo na fase líquida
d) Efeitos de segregação
e) Contorno de grão
f) Precipitação
g) Segunda fase no contorno de grão

Figura 2.22- Representação esquemática das regiões interfaciais (DRENNAN, 1998).
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No que diz respeito à medição da condutividade elétrica, a técnica de
espectroscopia de impedância eletroquímica tem se mostrado bastante eficaz na
determinação da condutividade elétrica dos materiais cerâmicos. Esta técnica vem sendo
aplicada para a caracterização de YSZ desde 1969, quando o mecanismo de condução
destes materiais foi investigado para faixas de temperatura alta e intermediária (entre
400 e 1000°C).
A espectroscopia de impedância eletroquímica está baseada na aplicação de
tensão/corrente alternada e na medida das componentes da impedância em fase e fora de
fase com esta excitação. Esta técnica tem sido usada extensivamente para a
determinação da resistividade elétrica no grão e no contorno de grão.
2.5.2- Densidade
A densidade da amostra tem grande influência na condutividade iônica da YSZ.
Para níveis elevados de porosidade, superiores a 10%, uma grande diminuição na
condutividade é observada. A presença de poros interrompe o trajeto da condução entre
os grãos, abaixando assim a condutividade. Portanto, a obtenção de uma cerâmica densa
é essencial para se conseguir uma elevada condutividade (GIBSON et al., 1998).
As propriedades elétricas e mecânicas da YSZ podem ser melhoradas
preparando-se uma cerâmica que apresente alta densidade e tamanho de grão pequeno
após sinterização. Para alcançar alta densidade, usa-se comumente pó ultrafino com
estreita distribuição de tamanho, alcançando-se quase a densidade teórica em
temperaturas progressivamente inferiores (GIBSON et al., 1998). Portanto, é desejável
alto grau de homogeneidade e pequeno tamanho de cristalitos não aglomerados.
Paradoxalmente, cristalitos de tamanho nanométrico promovem a formação de
aglomerados, por serem altamente reativos (elevada área superficial), repercutindo
sobre o grau de densificação do material. Desta forma, é inevitável condições severas de
sinterização para a obtenção de um material denso.
Portanto, o tamanho, o formato e o grau de aglomeração dos pós têm grande
influência nas etapas de compactação, sinterização e desenvolvimento microestrutural
da cerâmica. Assim, é indispensável conhecer a morfologia das partículas e
correlacioná-la com o desenvolvimento microestrutural durante a sinterização para
alcançar alto grau de densificação, essencial para aplicação como eletrólito de CaCOS.
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Uma alternativa mais recente para a obtenção de cerâmicas com densidades
próximas a densidade teórica sem a necessidade de altas temperaturas de sinterização
com conseqüente crescimento indesejado dos grãos é a sinterização por plasma (Spark
Plasma Sintering - SPS). O método SPS é similar ao método de prensagem a quente,
nesse método o pó é prensado uniaxialmente em um molde de grafite e pulsos de
voltagem com altas correntes são aplicados diretamente no molde e no pó. O pó é
aquecido pela descarga entre as partículas e pela corrente através do molde de grafite.
Devido às descargas, as superfícies das partículas são ativadas e purificadas e um
fenômeno de auto-aquecimento é gerado entre as partículas e assim, a transferência de
calor e de massa ocorre rapidamente. O processo de SPS é caracterizado pela alta
eficiência térmica devido ao aquecimento direto do molde de grafite e do pó a ser
sinterizado pela passagem de altas correntes alternadas (TROMBINI et al, 2007 e
DAHL et al., 2007).
Em relação ao processo cerâmico é mais fácil alcançar alto grau de
compactação, quando o pó tem o tamanho de partícula pequeno, aproximadamente
1µm, e de forma esférica (LABERTY-ROBERT, 2002). A geometria equiaxial (mesma
medida em todos os eixos) confere ao pó boas propriedades de fluência e de manuseio,
permitindo uma boa compactação e, conseqüentemente, a produção de compactos a
verde densos e uniformes. Além disso, partículas de formas regulares têm maior número
de pontos de contato entre si, resultando em menor volume de poros e favorecendo a
velocidade de sinterização.
GIBSON et al. (1998) investigaram o comportamento de sinterização do pó
comercial de 8YSZ, ilustrado na Figura 2.23 (a), produzido por co-precipitação pela
Tosoh Corporation, Japão. A Figura 2.23 (b) apresenta a fotomicrografia da superfície
polida da pastilha sinterizada a 1500°C por 2h, seguida de ataque químico com HF por
15-30 minutos. Nas condições estudadas o grau de densificação das partículas esféricas,
de tamanho variando na faixa de 10-100 µm, atingiu 99,7% em relação à densidade
teórica de 5,958 g cm-3.
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(a)

(b)

Figura 2.23- Fotomicrografia (a) do pó disperso e (b) da superfície polida da pastilha
sinterizada a 1500°C por 2h e tratada quimicamente com HF por 15-30 min. (GIBSON
et al., 1998).
A técnica mais utilizada para a determinação da densidade relativa do material é
o método de Archimedes, porém a técnica de imersão em água para a determinação da
densidade só tem precisão quando a amostra apresenta densidade superior a 95%, isso
porque, pode ocorrer entrada de água nos poros de amostras com baixa densidade
(GIBSON et al., 1998). No entanto, foi observado, na literatura pesquisada, o uso deste
método em sua grande maioria sem qualquer restrição. Em poucos casos foi usado o
método de picnometria.
Dando enfoque a grande diversidade de procedimentos metodológicos possíveis
para a obtenção de YSZ, VAN DE GRAAF e BURGGRAAF (1983) caracterizaram
sistemas cerâmicos produzidos por diferentes métodos e os referidos autores concluíram
que os pós mais apropriados à sinterização em temperaturas mais baixas foram
produzidos por rotas que apresentam etapas com formação de gel, onde os aglomerados
estão fracamente ligados. Este comportamento resulta em boa compactação e elevado
grau de densificação, maior que 95%, quando a sinterização é realizada a 1180°C com
tamanho de partícula de 0,3 µm.
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2.5.3- Envelhecimento da YSZ
KONDOH et al. (1998) relataram um estudo detalhado a respeito do efeito do
envelhecimento da YSZ e concluíram que o pequeno alcance das vacâncias dos íons
oxigênio em torno do íon zircônio, resultado da relaxação das redes distorcidas, é
responsável pela diminuição da condutividade com o envelhecimento. Porém, para o
uso eficiente da YSZ como eletrólito, a estabilidade da condutividade é um fator
importante a fim manter um longo desempenho das CaCOS.
O efeito de envelhecimento é minimizado com o aumento da quantidade de
Y2O3. Segundo HATTORI et al. (2004) zircônia com maior grau de dopagem não
mostra nenhuma diminuição significativa na condutividade com tempo de
envelhecimento de 1000h a temperatura de 1000°C. A amostra 9,0YSZ mostrou uma
leve diminuição da condutividade. Já a amostra 9,5YSZ manteve o mesmo valor de
condutividade inicial (0.135 S/cm) mesmo após o período de envelhecimento. Os
resultados de espectroscopia Raman mostraram que a deterioração da condutividade
está relacionada à formação gradual da fase tetragonal na fase cúbica.
O envelhecimento térmico do eletrólito sólido de zircônia-ítria a 600°C, para
aplicação em sensores permanentes de oxigênio, foi avaliado por análise de
espectroscopia de impedância no trabalho de dissertação de FLORIO (1998). Os
principais resultados mostraram que o envelhecimento térmico do eletrólito sólido
preparado com o pó obtido por mistura de óxidos permitiu determinar um tratamento
térmico padrão (600°C/100 h) para que a resposta desse eletrólito sólido, quando usado
como transdutor eletroquímico, em sensores de oxigênio, fosse constante em função do
tempo de trabalho na temperatura de 600°C.
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3.1. Materiais
Todos os compostos e reagentes necessários ao desenvolvimento desta dissertação
são de grau analítico. A água utilizada foi destilada e deionizada por um purificador de
água da Quimis. A Tabela 3.1 apresenta os reagentes utilizados na obtenção da 8YSZ
com as respectivas procedências e grau de pureza.

Tabela 3.1- Reagentes utilizados na síntese da YSZ.
Reagentes

Procedência

Pureza (% mol)

Cloreto de Ítrio Hexahidratado

Acros Organics

99,9

Nitrato de Ítrio Hexahidratado

Acros Organics

99,9

Nitrato de Zirconila Hidratado

Acros Organics

99,5

Oxicloreto de Zircônio Octahidratado

Acros Organics

98,0

Glicina

Vetec

98,5

Hidróxido de Amônio

Vetec

---

Uréia

Vetec

99,9

Álcool Etílico

Vetec

99,8

Etilenoglicol

Merck

99,5

Ácido Cítrico Anidro

Vetec

99,5

Óxido de Ítrio

Acros Organics

99,99

Óxido de Zircônio

Acros Organics

99,0

n-Propoxido de Zircônio 70% em Propanol

Aldrich

-------

Álcool iso-propílico

Vetec

99,5

3.2- Preparação da Zircônia Estabilizada com ítria
Como descrito no capítulo de Revisão Bibliográfica, os óxidos mistos de 8%
mol Y2O3-ZrO2 podem ser preparados segundo diferentes métodos. Considerando-se
alguns métodos anteriormente apresentados no Capítulo 2 para a obtenção de YSZ,
foram estudadas algumas metodologias selecionadas, das quais serão descritos os
procedimentos experimentais de forma detalhada e as técnicas de caracterização, para
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averiguar os requisitos intrínsecos de um bom eletrólito, como fluorescência de raios X,
técnicas de análise térmica, difração de raios X, microscopia eletrônica de varredura,
análise de densidade e área superficial.
A concentração de Y2O3 foi mantida constante em 8 % molar, devido a estudos
precedentes que mostraram ser essa a composição que leva a óxidos mistos com
estrutura cristalina cúbica e propriedades iônicas máximas. As amostras obtidas foram
codificadas segundo a seguinte norma: YSZ representando a zircônia estabilizada com
8% molar de ítria seguida de uma ou duas letras que representam o método utilizado.
Em alguns casos, após as letras, vêm números que indicam a razão de óxidos dos metais
em relação ao propelente utilizado na síntese de combustão. Para um melhor
entendimento a Tabela 3.2 apresenta as designações abreviadas e o método de
preparação de cada amostra estudada nesta dissertação.

Tabela 3.2- Designações abreviadas e método de síntese das YSZ.
Amostras

Método

YSZ.G023

Reação de Combustão com glicina razão O/G 1:0,23

YSZ.G1

Reação de Combustão com glicina razão O/G 1:1

YSZG2

Reação de Combustão com glicina razão O/G 1:2

YSZ.U1

Reação de Combustão com uréia razão O/U 1:1

YSZU2

Reação de Combustão com uréia razão O/U 1:2

YSZ.P

Reação de Pechini razão YSZ:EG:AC 1:5:5

YZS.CP*

Reação de Co-precipitação em solução de aquosa e etanol

YSZ.CP

Reação de Co-precipitação em solução aquosa

YSZ.S

Reação de Co-precipitação em solução aquosa com sonificação

YSZ.SG

Reação Sol-gel

YSZ.ES

Reação no Estado Sólido
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3.2.1 – Método da Combustão
3.2.1.1 – Método da Combustão com Uréia
Os reagentes precursores (oxidantes) e fonte de cátions metálicos utilizados
foram os nitratos de zircônio (ZrO(NO3)2 e de ítrio Y(NO3)3.6H2O. Como agente
redutor foi utilizado uréia [CO(NH2)2]. A composição inicial da solução contendo os
nitratos e a uréia foi baseada na valência total dos reagentes oxidantes e redutores
usando os conceitos da química do propelente (RIGUEDÉ et al., 2001), onde, carbono
(+4), hidrogênio (+1), zircônio (+4), ítrio (+3) foram considerados elementos redutores.
Já o oxigênio foi considerado elemento oxidante com valência de (-2) e a valência do
nitrogênio foi considerada igual a zero. O procedimento de cálculo utilizado para
determinar a quantidade de uréia está descrito no Anexo I. O cálculo estequiométrico de
uréia baseia-se na composição dos óxidos de zircônio e ítrio.
Os nitratos precursores foram misturados nas proporções requeridas em uma
cápsula de porcelana e em seguida foi adicionada pequena quantidade de água para
facilitar a homogeneização. A mistura foi aquecida em uma placa de aquecimento a
temperatura de aproximadamente 150°C para a remoção da água até a formação de um
gel viscoso. Uréia foi adicionada à mistura em quantidade estequiométrica de 1:1 e 1:2
(razão entre uréia e óxidos metálicos, denominado U/O) e a cápsula foi inserida em uma
mufla a 600°C, onde a reação de combustão ocorreu em tempo curto, que possibilita a
formação de compostos homogêneos e nanocristalinos. A Figura 3.1 mostra uma foto do
sistema usado para medir e monitorar a temperatura de reação de combustão. Após a
inserção da cápsula de porcelana na mufla (1), o termopar tipo K (2) foi colocado em
contato com o meio reacional, a temperatura do sistema foi coletada por um Hydra Data
Logger (Fluke) (3) e os dados armazenados em um arquivo do computador (4). Os pós
resultantes na estrutura de flocos porosos foram desaglomerados em almofariz e em
seguida calcinados. As amostras obtidas receberam a denominação YSZ.U1 e YSZ.U2.

60

2
1

3
4

Figura 3.1- Foto do sistema usado no acompanhamento da temperatura durante a
síntese de combustão. (1) Mufla, (2) termopar, (3) Hydra Data Logger e (4)
computador.
3.2.1.2 – Método da Combustão com Glicina
A síntese de combustão utilizando glicina como propelente segue as mesmas
etapas descritas no procedimento anterior, substituindo-se o combustível uréia pela
glicina. As amostras obtidas foram denominadas YSZ.G023, YSZ.G1 e YSZ.G2.
3.2.2 – Método Pechini (Citrato)
A solução de citrato foi preparada a partir dos precursores oxicloreto de zircônio
e nitrato de ítrio. Etilenoglicol e ácido cítrico foram usados como agentes de
polimerização e complexação do processo. Quantidades apropriadas de ZrOCl2 e
Y(NO3)3.6H2O foram dissolvidas em água e após homogeneização foi adicionado ácido
cítrico, na razão ácido cítrico/óxidos totais (AC/OT) igual a 5. Este valor foi escolhido
tendo como base estudos realizados por LABERTY-ROBERT et al. (2002). Nesta
solução homogênea e límpida foi acrescentado etilenoglicol, na razão de AC/EG igual a
1, para promover a polimerização da mistura de citrato através da reação de
poliesterificação. Em seguida, a solução foi mantida sob agitação e aquecimento a 80°C
por aproximadamente 3h. A solução ficou mais viscosa devido à evaporação do
solvente e um gel amarelo foi formado. Este gel foi seco a 180°C em uma estufa com
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circulação de ar (Nova Ética modelo ETC 45) durante uma noite e calcinado. A amostra
obtida foi denominada YSZ.P.
3.2.3- Método da Co-precipitação
Inicialmente, foi preparada uma solução aquosa com concentração de 20% (em
massa) dos cloretos precursores (ZrOCl2.8H2O e YCl3). Em seguida, o agente
precipitante, hidróxido de amônio (NH4OH) foi adicionado à solução sob severa
agitação até atingir pH igual a 11, monitorado com o auxílio de um

pHmetro

(TECNAL, Tec 3MP). Desta forma, ocorreu a precipitação simultânea da zircônia
hidratada, ZrO2.xH2O e do hidróxido de ítrio. O precipitado foi filtrado a vácuo e o
sólido obtido foi lavado diversas vezes com água destilada a fim de eliminar o excesso
de agente precipitante e íons cloreto. O pó resultante co-precipitado foi seco em estufa a
110°C e calcinado. A amostra obtida recebeu a denominação YSZ.CP.
Com objetivo de averiguar a verossimilhança da hipótese segundo a qual se
obtém um aglomerado frágil pela substituição da água por um líquido de menor tensão
superficial foi estudado um procedimento alternativo na qual foi utilizado como meio de
dispersão água e etanol na razão de 1:1. O etanol (0,024 N/m) apresenta valor de tensão
superficial quase três vezes menor que a água (0,075 N/m), desta forma, é provável que
se produza aglomerados mais frágeis em relação aos aglomerados obtido pelo
procedimento anterior.
A rota alternativa de obtenção do pós de 8YSZ a partir do método de
co-precipitação foi realizada de acordo com o procedimento descrito por Xia et al.
(2000) com algumas adaptações. Os materiais de partida utilizados foram o oxicloreto
de zircônio octahidratado (ZrOCl2.8H2O) e cloreto de ítrio (YCl3). Os materiais foram
pesados em definida razão molar para produzir uma solução com concentração total de
cátions de 0,02 mol/L. Água deionizada e etanol foram usados como solventes na razão
de 1:1. Um pó branco foi obtido via co-precipitação química, usando hidróxido de
amônio (NH4OH) como agente precipitante até pH = 11. A suspensão foi filtrada a
vácuo e o pó lavado três vezes com água deionizada para a remoção de íons cloreto. O
pó resultante foi seco em estufa a 110°C e calcinado. A amostra obtida recebeu a
denominação YSZ.CP*.
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3.2.4 – Método Sonoquímico
Os precursores nitrato de ítrio e nitrato de zircônio foram dissolvido em água
deionizada de tal forma que a concentração de zircônio na solução final atingisse
0,05 M. A mistura precursora foi submetida à vibração por ultra-som (Maxiclean,
modelo 1400, 40kHz) e hidróxido de amônio foi adicionado gota a gota até atingir pH
igual a 11, monitorado com o auxílio do pHmetro. Em seguida, a solução coloidal
resultante foi filtrada, lavada com água deionizada, ressuspensa em etanol absoluto e
mantida por um período de 30 minutos sob agitação de ultra-som visando à dissolução
completa do produto. Finalmente, a suspensão foi filtrada, lavada com água deionizada,
seca em estufa a 110°C e calcinada. A amostra obtida foi denominada YSZ.S.
3.2.5 – Método Sol-gel
A Figura 3.2 apresenta o fluxograma seguido para a preparação da 8YSZ pelo
método sol-gel. A solução precursora foi preparada a partir da adição de solução aquosa
de nitrato de ítrio sobre álcool etílico, como solvente da reação. A quantidade de água
destilada necessária na primeira etapa, para a formação do colóide (nucleação), deve ser
6,2% do total de água utilizada em toda a reação de forma a obedecer à razão de
ZrTP/H2O igual 0,01. Em seguida, a solução de n-propóxido de zircônio 70% em
propanol foi adicionada, gota a gota, à mistura precursora, resultando em uma solução
transparente (Figura 3.3(a)). A solução foi mantida em repouso durante 20h,
posteriormente foi adicionado os 93,8% de água restante e foi mantida sob agitação
durante 1 h a temperatura ambiente (Figura 3.3(b)). Para proporcionar o envelhecimento
do gel e crescimento dos cristais a suspensão foi deixada em repouso por mais um
período. Objetivando o estudo do período ótimo de envelhecimento, para a obtenção de
partículas equiaxiais (idealmente esféricas), alíquotas da suspensão foram analisadas em
diferentes tempos de envelhecimento (15, 20, 26 e 39 h). Nesta etapa, verificou-se a
formação de gel viscoso (Figura 3.3(c e d)). Finalmente, o solvente foi removido sob
pressão reduzida em evaporador rotatório (TECNAL, modelo TE-211) a 50°C, e
obteve-se um pó branco (Figura 3.3 (e)) que foi denominado YSZ.SG.
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EtOH

Nucleação

Solução aquosa de
Y(NO3)3

ZrTP

Solução
Transparente
20 h
Suspensão Coloidal
Crescimento
Agitação Magnética (1h)

Envelhecimento
15, 20, 26 e 39 h
Remoção do Solvente

Figura 3.2- Fluxograma seguido para a preparação da 8YSZ pelo método sol-gel.
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(a)

(b)

(d)

(c)

(e)

Figura 3.3- Foto das diferentes etapas do processo de preparação da 8YSZ pelo método
sol-gel: (a) solução precursora; (b) agitação magnética por 1h; (c) e (d) solução
envelhecida e formação do gel; (e) pó formado após retirada do solvente em evaporador
rotatório.
3.2.6 – Método do Estado Sólido
Os óxidos de ítrio e zircônio foram pesados em balança analítica na composição
em estudo nesta dissertação. A moagem e homogeneização foram realizadas em meio
úmido (álcool isopropílico), por moinho de bolas rotativo, utilizando-se como corpos
moedores cilindros de TZP (Zircônia Tetragonal Policristalina), com PM = 15:1 (PM,
Poder de Moagem = massa de bolas/massa de material). A rotação utilizada foi
aproximadamente 550 rpm, no modo de inversão, alterando-se o sentido do moinho a
cada 3 minutos. A Figura 3.4 mostra uma foto do moinho de bolas Fritsch (Pulverisette
6) utilizado no processamento dos pós por mistura de óxidos. As amostras obtidas
foram denominadas YSZ.ES.
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Figura 3.4 - Foto do moinho de bolas Fritsch empregado no processamento dos pós por
mistura de óxidos.

3.3 - Tratamento Térmico e Conformação
3.3.1 - Calcinação
Após a síntese, os pós obtidos foram introduzidos em um reator de quartzo e
calcinados em um forno com controlador de temperatura (até 1000°C) sob fluxo de ar
sintético (60 mL.min-1). A taxa de aquecimento foi sempre de 10oC/min. A escolha da
temperatura e do tempo de calcinação utilizados nos diferentes procedimentos foi
baseada nas condições usualmente adotadas na literatura.
A Tabela 3.3 apresenta a temperatura e o tempo de calcinação utilizados em cada
método em estudo e as referências bibliográficas que serviram de base para tal escolha.
Condições extremas de calcinação foram adotadas, pois estas nos dão a segurança da
promoção das transformações requeridas. Contudo, estudos devem ser realizados para
determinar as condições ideais, visto que os parâmetros de calcinação afetam fortemente
as características microestruturais das cerâmicas.
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Tabela 3.3 - Condição de calcinação e referências.
Amostra

Calcinação

Referências

YSZ.G

600°C/6h

HE et al. (2005)

YSZ.U

600°C/6h

Não encontrado na literatura

YSZ.P

800°C/6h

ZHANG et al. (2002 e 2003)

YZS.CP

900°C/2h

XIA et al. (2000) e FLORIO (1998)

YSZ.S

900°C/3h

MENZLER et al. (2003)

YSZ.SG

900°C/30min.

KESHMIRI et al. (2006)

YSZ.ES

900°/2h

FLORIO (1998)

3.3.2- Prensagem Uniaxial a Frio
A prensagem é uma etapa do processamento cerâmico em que se efetua,
simultaneamente, a conformação e a condensação do pó cerâmico. A prensagem
uniaxial envolve a compactação da massa cerâmica, confinada num molde rígido, por
uma pressão aplicada ao longo de uma direção axial através de um punção metálico. A
prensagem inclui as etapas de preenchimento do molde, compactação e ejeção. Uma
tensão transmitida à massa cerâmica provoca deformação do granulado por
deslizamento e rearranjo das partículas. Essas deformações reduzem a porosidade e
aumentam o número de contatos inter-partículas. O ar comprimido nos poros migra para
o molde, onde é eliminado. A compactação ocorre pela fratura e deformação do
granulado, o que reduz o volume dos interstícios e elimina parcialmente os poros no
meio do granulado deformado, promovendo uma maior condensação das partículas
cerâmicas (REED, 1988; CALLISTER, 2002).
É importante ressaltar que pressões baixas de compactação fazem com que o
corpo cerâmico não atinja a densidade final prevista, porém pressões em excesso podem
introduzir defeitos na microestrutura, como falhas de empacotamento de partículas
(regiões mais densas e regiões menos densas), em função da não homogeneidade na
distribuição de tensões e defeitos macroscópicos tal como delaminação.
A compactação dos pós de YSZ calcinados foi executada em uma prensa Carver
modelo C 3912 (15 ton) de acionamento manual (Figura 3.5). A matriz cilíndrica de aço
(AISI 440C) foi lubrificada com glicerol para reduzir o atrito do pó com as paredes da

67

matriz e facilitar a retirada do corpo de prova. Aproximadamente 1,0 g das amostras
foram conformados, sem adição de aglutinante, sob aplicação de uma pressão igual a
200 MPa (pressão mais comumente usada na literatura), equivalente a 2,55 ton, durante
60 segundos com subseqüente descompressão. As pastilhas obtidas possuem uma
espessura média de 1,6 mm, um diâmetro de 12,6 mm e uma área de seção reta média
de 1,25 cm2.

Figura 3.5- Prensa uniaxial da marca Carver modelo C 3912.
3.3.3- Prensagem Isostática
A prensagem uniaxial não promove a aplicação de pressão de modo uniforme ao
longo de toda a massa de pó. Isto resulta em gradientes de densidade na peça prensada,
o que pode levar a defeitos em etapas posteriores. Isto pode ser resolvido parcialmente,
se a pressão for aplicada sobre a peça não mais em uma única direção, mas em todas as
direções, como ilustrada na Figura 3.6 (a), utilizando uma prensa isostática, onde o pó é
colocado num molde flexível (geralmente um elastômero) dentro de uma câmara com
um fluido hidráulico (normalmente óleo), a qual é aplicada uma pressão isostática.
Geralmente, o pó é inicialmente prensado uniaxialmente (constituindo-se numa
pré-forma) e em seguida inserido no molde de borracha para ser reprensado
isostaticamente, reduzindo seus defeitos. A pressão sobre o fluido é integral e
uniformemente transmitida ao molde e dele à peça. A compactação isostática das
amostras foi realizada no equipamento Autoclave Engineers Inc. (Figura 3.6(b)) do
Laboratório de Análises Químicas e Processamentos Cerâmicos do Departamento de
Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
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(a)

(b)

Figura 3.6- (a) Esquema ilustrativo da pressão exercida no processo de prensagem
isostática e (b) prensa isostática.

3.3.4 – Sinterização
Os pós compactados foram sinterizados em um forno resistivo Lindberg/Blue
em diferentes condições de temperatura e tempo, ao ar, com taxa de aquecimento igual a
10°C/min. As pastilhas foram colocadas dentro de uma navícula e em seguida esta foi
colocada no forno posicionada de tal forma que o fluxo de calor atuasse de maneira
homogênea sobre a amostra. Na Figura 3.7 é apresentada a foto do forno resistivo e do
controlador utilizado no processo de sinterização das amostras.

(a)

(b)

Figura 3.7- Foto do (a) forno resistivo Lindberg/Blue e (b) controlador utilizados no
processo de sinterização.
É importante salientar o papel essencial das condições de sinterização, uma vez
que esta etapa implica nos processos de densificação e crescimento de grão, os quais
dependem de muitos fatores e podem ser monitorados através de diversos parâmetros.
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Porém, devido ao longo tempo que deve ser dispensado ao entendimento dos
fenômenos que ocorrem ao longo do processo de sinterização se fez necessário à
escolha dos parâmetros tendo como base as condições usualmente adotadas na
literatura. Contudo, estudos devem ser realizados para determinar as condições ideais de
sinterização para cada método utilizado, mediante o controle apurado dos parâmetros de
sinterização: temperatura, tempo, atmosfera, taxas de aquecimento e resfriamento. Estes
parâmetros proporcionarão o estabelecimento de condições físico-químicas essenciais
para os processos de densificação (redução de porosidade) e crescimento de grão do
material, os quais resultarão na formação da cerâmica densa.
No entanto, para uma melhor comparação dos resultados referentes ao grau de
sinterização em relação aos diferentes métodos empregados é imprescindível que as
sinterizações das pastilhas de cada amostra sejam efetuadas nas mesmas condições. A
seleção de uma condição padrão de sinterização foi realizada através do perfil de
resultados obtidos na literatura visando à produção de materiais com elevado grau de
densificação.
Inicialmente efetuou-se um estudo sistemático das melhores condições de
sinterização para cerâmicas de YSZ preparadas pelos diferentes métodos propostos na
literatura. Em seguida, baseado nos resultados de densidade relativa de cada condição
analisada, foi convencionada uma condição padrão de acordo com o procedimento
descrito a seguir. Visando não favorecer nenhum dos métodos envolvidos neste estudo,
inicialmente foi escolhida a condição com temperatura mais severa, ou seja, reação no
estado sólido, visto que temperaturas brandas de sinterização, neste caso, não teriam
nenhum efeito sobre a cerâmica. Desta forma, a temperatura padrão escolhida foi
1600°C. No entanto, cabe ressaltar que a elevada temperatura de sinterização promoverá
o aumento do tamanho de grão dos outros materiais sintetizados pelos demais métodos.
O segundo passo foi estudar o tempo de sinterização mais adequado de tal forma
que não permitisse o crescimento exagerado dos grãos e ao mesmo tempo possibilitasse
a densificação da cerâmica proveniente da reação no estado sólido. Tendo em vista este
propósito, foi escolhido de forma consciente, porém aleatória, um tempo intermediário
daqueles propostos na literatura, levando-se em consideração a elevada temperatura que
as amostras já serão submetidas. Portanto, o tempo de sinterização escolhido foi 3h.
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A sinterização realizada em duas etapas (pré-sinterização), defendida na
literatura por alguns autores (DURÁ e TORRE, 2008; LABERTY-ROBERT et al.,
2003; HE et al., 2005), não é aplicável neste caso visto que iria estabelecer uma
condição favorável aos demais métodos em comparação com o método da mistura de
óxidos. Como explicitado anteriormente, condições suaves de pré-sinterização não
produzirão nenhum efeito significativo na estrutura da cerâmica.
Seguindo as etapas supracitadas chegou-se a uma condição padrão (1600°/3h)
promissora a todos os métodos em estudo, que nos dará a possibilidade de investigar a
influência dos métodos de preparação dos pós sobre o comportamento de densificação.
3.4- Caracterização das Amostras de YZS
3.4.1– Composição Química
As concentrações do dopante nos pós foram calculadas a partir da porcentagem
de ítria determinada pela técnica de espectroscopia de fluorescência de raios X de
energia dispersiva (FRX). Os resultados advindos da análise de fluorescência serão
apresentados com precisão de uma casa decimal. O espectrômetro de fluorescência de
raios X por energia dispersiva (EDX-720 ) disponível no IEN (Instituto de Energia
Nuclear) empregado na análise é mostrado na Figura 3.8. O equipamento utilizado foi
um espectrômetro da marca Shimadzu, dotado de tubo gerador de raios X de ródio
(50KV e 100 umA), filtro de molibdênio, colimador de 10 mm e detector de Si(Li). As
amostras foram analisadas sem nenhum tratamento prévio.

Figura 3.8- Espectrômetro de Fluorescência de Raios X por Energia Dispersiva
disponível no IEN.
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3.4.2 – Análise Térmica
As análises térmicas foram realizadas no equipamento TA Instrument modelo
SDT Q600 (Figura 3.9) com registro simultâneo, em cadinho de alumina e, as massas
das amostras estão na faixa de 9 a 21 mg. A faixa de aquecimento estudada foi de 25ºC
a 1200ºC, com uma taxa de aquecimento de 5ºC/min com vazão de 50mL/min de ar.

Figura 3.9 – Equipamento TA Instrument modelo SDT Q600.

3.4.3 – Difração de raios X
A caracterização estrutural que visa estudar a estrutura cristalina e as fases
presentes nas amostras de YSZ foi realizada empregando-se a técnica de difração de
raios X. Esta técnica baseia-se no estudo do diagrama de difração produzido pela
interferência das reflexões geométricas dos feixes de radiação monocromática de raios
X incidentes sobre a amostra.
Análises por difração de raios X (DRX) foram realizadas pelo método do pó em
um difratômetro PANalytical X’Pert PRO (Figura 3.10), com radiação Cu Kα (λ =
1,5418 Å) e filtro de Ni, com tensão de 30 kV e corrente 15mA. Os espectros foram
obtidos no modo passo a passo, no intervalo angular de 5 a 100° e amplitude de passo
0,05°. A interpretação foi efetuada por comparação com padrões contidos no banco de
dados JCPDS.
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Figura 3.10- Difratômetro de Raios X Philips
A partir dos difratogramas de raios X das amostras de YSZ calcinada foi
calculado o tamanho médio de cristalitos das amostras através da fórmula de
Scherrer (Eq. 3.1).
<L> =

λ
β*cos(θ)

(Eq. 3.1)

Onde: <L> → tamanho médio do cristalito.
λ → comprimento de onda da fonte de raios X (para Cu Kα, λ=0,15 nm)
β → largura do pico a meia altura, em radianos.
θ → ângulo formado entre o feixe de raios X e a normal ao plano de reflexão
(θ=0°).
No caso do pó preparado por mistura de óxidos foi realizada a quantificação das
fases através do refinamento pelo método de Rietveld dos dados da difração de raios X,
pelo programa BRASS 2.0, desenvolvido pelo Johannes Birkemstock, em 2006. A
análise de Rietveld (1967) consiste no ajuste dos dados de difração por um modelo
matemático fenomenológico, que utiliza o método dos mínimos quadrados de um
padrão de difração calculado, a partir da introdução direta de dados cristalográficos,
com o difratograma obtido, visando à minimização do resíduo (FANCIO, 1999). A
pesquisa de dados cristalográficos para a construção dos padrões teóricos do óxido de
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zircônio (ZrO2) foi feita no banco de dados ICSD (68782 para a fase monoclínica,
66783 para a fase tetragonal e 92096 para a fase cúbica).
3.4.4- Determinação da Densidade pelo Método de Arquimedes
A massa específica aparente das amostras sinterizadas foi determinada pelo
método de Arquimedes.
O método de Arquimedes pode ser descrito da seguinte maneira: Um fluido em
equilíbrio age sobre o monólito nele imerso (parcial ou totalmente) com uma força
vertical orientada de baixo para cima, denominada empuxo, aplicada no centro da
gravidade do volume de fluído deslocado, cuja intensidade é igual a do peso do volume
de fluído deslocado. Ou seja, o peso aparente do objeto imerso em água é dado pelo
peso do corpo imerso no ar Pm menos o empuxo que ele sofre na água Em. Vale ressaltar
que a densidade de um sólido é função da temperatura.
O método descoberto por Arquimedes se aplica a objetos com formas
geométricas irregulares e permite obter a densidade através do seu peso aparente imerso
em água e do peso imerso em ar.

dc =

mc
. dL
mc - mAP

(Eq. 3.2)

onde, dc é a densidade do monólito, mc é a massa do monólito, mAP é a massa aparente
do monólito (isto é, a massa do monólito quando imerso em água) e dL a densidade do
líquido.
Esta equação é utilizada para a determinação da densidade de monólitos não
porosos (isto é, sólidos densos). A Figura 3.11 mostra uma foto ilustrativa de um
aparato para a determinação da densidade pelo método de Arquimedes.
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Figura 3.11- Foto ilustrativa do sistema usado na determinação da densidade pelo
método de Arquimedes.
3.4.5- Superfície Específica e Distribuição de Tamanho de Partícula
A determinação da distribuição de tamanho de partículas inicialmente foi
realizada por sedimentação, utilizando-se um equipamento a laser da marca Malvern,
modelo Mastersizer 2000 do Laboratório de Tecnologias Verdes (GreenTec) da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
As dispersões dos pós de YSZ foram preparadas, em ultra-som por 10 minutos,
com água e dispersante pirofosfato de sódio. No entanto, alto valor de tamanho médio
de partícula foi encontrado o que pode estar associado ao fato de que as partículas com
tamanhos menores do que 1 µm quando são colocadas em suspensão para a análise, se
aglomeram, provavelmente devido à quantidade insuficiente de defloculante. Desta
forma, para a determinação do tamanho médio de partícula por sedimentação seria
imprescindível um estudo minucioso da concentração ideal de defloculante, para
promover o máximo grau de desaglomeração possível entre as partículas, o que
despenderia tempo, visto que este não é o foco desta dissertação.
Adicionalmente, há a possibilidade do tamanho de partícula encontrar-se fora ou
no limite de detecção do equipamento de sedigrafia a laser (0,1 – 500 µm) (FLORIO,
1998). Assim, o tamanho médio de partícula foi estimado a partir da área específica,
pelo método de BET (Brunauer, Emmet e Teller), usando a relação:
d=

f
ρ.S

(Eq. 3.3)
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onde d é o diâmetro médio da partícula (m), f é o fator de forma (igual a 6 para
partículas esféricas), ρ é a densidade teórica do pó (5,96g/m3) e S a área específica
(m2/g).
O método BET é um dos métodos mais antigos de caracterização e consiste na
medida da fisissorção (adsorção física) de um gás inerte, geralmente N2. Desse modo,
obtém-se, através da isoterma de BET, a área específica e conseqüentemente o diâmetro
médio de partícula, calculado pelo diâmetro de esferas equivalente. As análises de BET
foram realizadas no Laboratório de Tecnologias Verdes (GreenTec) da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), utilizando-se o equipamento TriStar–Surface área
and Porosity Analyzer da Micromeritics (Figura 3.12). Os pós de YSZ calcinados foram
submetidos a um tratamento térmico a 300°C sob vácuo de 80 mTorr por
aproximadamente 1 h para a remoção de impurezas da superfície do pó. Em seguida, o
material é mantido sob fluxo de nitrogênio ultra puro (10psi). A análise foi efetuada
com adsorção de Hélio (15psi) na temperatura de –196°C (nitrogênio líquido).

Figura 3.12- Equipamento TriStar.

3.4.6 - Microscopia Eletrônica de Varredura
As características morfológicas das partículas, isto é, tamanho, forma e
distribuição de tamanho, têm grande influência na etapa de sinterização e
desenvolvimento microestrutural da cerâmica. Considerando que a meta final da
dissertação é a obtenção da YSZ com microestrutura controlada e o mais homogênea
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possível, é importante que se identifique essas características para alcançar uma
cerâmica com alto grau de densificação para aplicação em eletrólito de CaC.
Portanto, a caracterização das amostras por microscopia eletrônica de varredura
(MEV) foi realizada com a finalidade de investigar as características morfológicas e
microestruturais dos pós e dos compactos sinterizados de YSZ obtidos pelos métodos
em estudo, usando o equipamento Zeiss modelo Leo 940 A, acoplado a um analisador
de composição química elementar por espectroscopia de raios X por dispersão de
energia (EDS).
Para análise dos pós, as amostras foram suspensas em isopropanol e submetidas
ao tratamento com ultra-som na freqüência de 50-60 MHz durante 15 minutos. Em
seguida, gotas da suspensão foram colocadas sobre uma fina lamínula de vidro. Após a
evaporação do solvente, o sistema foi metalizado com uma fina camada de ouro.
A microscopia eletrônica de varredura também foi utilizada para avaliar a
efetividade dos parâmetros que afetam as características essenciais ao bom
funcionamento da CaC. Para isso, foi realizada a análise microestrutural das superfícies
polidas após compactação e sinterização. Inicialmente, as pastilhas foram cortadas
longitudinalmente, lixada na seqüência convencional de lixas e polida em pano de feltro
com suspensão de pasta de diamante.
Para a revelação dos contornos de grãos, foram realizados ataques térmicos
aquecendo-se as amostras a taxas elevadas (60°C.min-1) até 1550°C (50°C abaixo da
temperatura de sinterização), mantendo nesse patamar por 30 minutos, e rapidamente
resfriado ao ar. O ataque é realizado a fim de revelar ao máximo os contorno de grãos
em tempo suficiente de assegurar, idealmente, que nenhum contorno de grão fique
oculto e que nenhuma região seja atacada excessivamente.
3.4.7- Medida de Condutividade Elétrica

As medidas de condutividade elétrica das diferentes amostras de YSZ foram
obtidas utilizando o método de duas pontas ou de dois terminais. Este é um método
bastante comum e também de muito fácil utilização. Conhecendo-se com precisão as
dimensões do material, pode-se fazer uma medida direta de sua resistividade elétrica
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medindo-se a diferença de potencial e a corrente elétrica que flui através da amostra sob
a ação de um campo elétrico dc aplicado (GIROTTO e SANTOS, 2002).
A Figura 3.13 mostra um desenho ilustrativo do porta amostra com três eletrodos
de platina e o forno resistivo tubular vertical com temperatura máxima de 1000°C, da
Maitec.

(a)

(b)

Figura 3.13- (a) Esquema ilustrativo do porta amostras de medidas elétricas e (b) forno
para testes eletrotérmicos.

As medidas de condutividade foram realizadas a cada 100°C na faixa de
temperatura de 400 a 1000°C. Para a medição da resistência elétrica foi utilizado um
eletrômetro (Keithley 614) que é um instrumento que mede a diferença de potencial
elétrico entre dois condutores. Este equipamento possui, em seu circuito interno, uma
fonte de tensão dc, que é usada para aplicar uma tensão elétrica no material. O próprio
circuito interno faz o cálculo e informa diretamente o valor da resistência elétrica da
amostra. Para determinar a resistividade do material, deve-se considerar a seguinte
equação:
ρ= R.S
L

(Eq. 3.4)

onde ρ é a resistividade, L é a espessura da pastilha (em metros, m), R é a resistência
(em ohms, Ω) e S é a área de contato entre o eletrodo de platina e a pastilha (m2).
Pode-se também definir a condutividade elétrica (σ), que é o inverso da resistividade
elétrica. Assim a equação toma a forma:
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σ= 1
ρ

⇒ σ=

(Eq. 3.5)

L
R.S

Para avaliar o comportamento elétrico das amostras de YSZ em relação à
temperatura das amostras de YSZ utilizou-se a representação gráfica dos valores de
logaritmo neperiano da condutividade elétrica do material em função do inverso da
temperatura de acordo com o conceito de Arrhenius expressa pela equação 3.7.

σ= A
T

. exp - Ea
RT

⇒ ln σ = ln A - Ea
T RT

(Eq. 36)

onde A é o fator pré-exponencial, R é a constante universal dos gases ideais e Ea é a
energia de ativação.
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RESULTADOS
E

DISCUSSÕES
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4.1- CARACTERIZAÇÃO DOS PÓS
4.1.1- Composição Química (FRX)
Na Tabela 4.1 são apresentados os teores de Y2O3 e de ZrO2 (em termos de
percentagem em massa e das concentrações molares) das amostras estudadas no âmbito
desta dissertação. Os valores das concentrações dos constituintes são calculados a partir
dos resultados das medidas obtidas pela técnica de espectrometria de fluorescência de
raios X. A partir dos resultados obtidos para as diferentes rotas de síntese pode-se
verificar que houve apenas pequenos desvios em relação à composição nominal (8%
mol de Y2O3 nos pós), na faixa de 7,2% a 8,6% molar, exceto para a amostra obtida
pelo método cerâmico convencional.
Nota-se que as amostras YSZ.CP e YSZ.CP*, obtidas pela rota de co-precipitação,
apresentaram maior desvio em relação à composição nominal. Tal fato já era esperado,
pois como o precursor YCl3.6H2O é um reagente higroscópico (tendência a absorver
água), foi adicionada uma quantidade deste reagente superior àquela calculada pela
estequiometria. Para atingir níveis de dopagem mais próximos ao valor nominal se faz
necessária a determinação precisa da quantidade de água absorvida por meio de análise
termogravimétrica.
O método sol-gel é um processo que facilita o controle estequiométrico (REED,
1988). Contudo, o resultado da composição química da amostra YSZ.SG apresentou um
significativo desvio negativo de 10% em relação à concentração nominal de ítria,
evidenciando a necessidade de um estudo mais apurado das condições reacionais na
tentativa de solucionar tal questão.
As considerações acima se refletirão sobre a condutividade iônica do material,
visto que maiores teores de dopante, na faixa de 8 a 10% mol, tornam as cerâmicas YSZ
mais condutoras. No entanto, cabe ressaltar que não basta apenas atingir a concentração
de ítria desejada é necessário que todos os íons Y3+ formem solução sólida com a
zircônia.
No caso da amostra obtida pela reação no estado sólido verifica-se um enorme
desvio na composição química. Ademais, devido ao desgaste dos corpos moedores de
zircônia estabilizada com MgO, tornou-se inevitável a presença de zircônia em excesso
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e de óxido de magnésio (9,4%), o que irá se refletir sobre as características elétricas e
microestruturais da cerâmica produzida nas condições adotadas, tal como ficará
evidenciado adiante.
Tabela 4.1- Resultados de análise química por fluorescência de raios X dos pós de
YSZ.
Amostra

Y2O3 (% p/p)

ZrO2 (% p/p)

Y2O3 (% mol)

ZrO2 (% mol)

YSZ.G023

13,5

86,5

7,9

92,1

YSZ.G1

13,5

86,5

7,9

92,1

YSZ.G2

12,8

87,2

7,4

92,6

YSZ.U1

13,1

86,9

7,6

92,4

YSZ.U2
YSZ.P
YSZ.CP

14,5

85,5

8,5

91,5

14,7
14,4

85,3
85,6

8,6
8,4

91,4
91,6

YSZ.CP*

14,7

85,3

8,6

91,4

YSZ.S

13,3

86,7

7,7

92,3

YSZ.SG

12,4

87,6

7,2

92,8

YSZ.ES

3,0

90,6

1,6

89,0

4.1.2- Análise das fases cristalinas por difração de raios X (DRX)

A identificação das fases cristalinas presentes nos pós cerâmicos obtidos pelos
diferentes métodos de síntese foi realizada pela técnica de difração de raios X, baseada
na Lei de Bragg. A identificação é realizada pela comparação dos dados obtidos nos
difratogramas com os dados tabelados nas fichas do Joint Committee on Powder
Diffraction Standards (JCPDS). No anexo II encontram-se, para comparação, os
padrões referentes à Y0,15Zr0,85O1,93 do arquivo JCPDS n° 30-1468.
A Figura 4.1 apresenta os difratogramas de raios X dos pós cerâmicos calcinados
de acordo com as condições apresentadas no Capítulo 3, exceto dos pós obtidos por
mistura de óxidos. Os difratogramas evidenciaram a presença da estrutura cúbica tipo
fluorita como fase majoritária, com alta cristalinidade, com os seus picos principais em
30,11°; 34,90°; 50,18°; 59,65°; 62,59°; 73,73°; 81,67°; 84,28° e 94,60°, o que revela o
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elevado grau de pureza dos materiais produzidos, visto que nenhuma outra fase foi
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(331)
(420)

YSZ.SG

(400)

(222)

(311)

(220)
(200)

Intensidade (u.a.)
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YSZ.S
YSZ.CP*
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YSZ.P
YSZ.U2
YSZ.U1
YSZ.G2
YSZ.G1
YSZ.G023
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2θ (°) 60

80

100

Figura 4.1- Difratograma dos pós cerâmicos calcinados.
Os tamanhos médios de cristalitos (DDRX) foram estimados pela Equação de
Scherrer para o plano (111), enquanto os valores do parâmetro de rede “a” e os volumes
das células unitárias (reticulado cristalino) foram obtidos através do software Unitcell,
sempre levando em consideração a rede cúbica como predominante. Esses resultados
são apresentados na Tabela 4.2.
Os resultados de parâmetro de rede e volume de célula unitária revelam grande
concordância com os dados do arquivo JCPDS (anexo I). Já os valores de tamanho
médio de cristalito evidenciaram a formação de cristalitos em escala nanométrica
(inferiores a 20 nm, com exceção da amostra preparada por estado sólido).
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Tabela 4.2- Valores de tamanho médio de cristalito (DDRX), parâmetro de rede “a” e do
volume da célula unitária das amostras 8YSZ.
Método

Combustão

Pechini
Co-precipitação
Sol-Gel

Amostra

DDRX Parâmetro de Volume da Célula
(nm)

Rede “a” (Å)

(x106 pm3 )

YSZ.G023

15,3

5,13

135,31

YSZ.G1

7,1

5,13

135,40

YSZ.G2

6,2

5,14

135,49

YSZ.U1

9,6

5,12

134,41

YSZ.U2

8,3

5,13

135,42

YSZ.P

13,81

5,13

135,01

YSZ.CP

19,07

5,12

135,41

YSZ.CP*

16,27

5,13

135,47

YSZ.S

17,30

5,13

135,06

YSZ.SG

18,44

5,13

134,74

De acordo com a Tabela 4.2 o tamanho médio de cristalito para a YSZ obtida
pela combustão com uréia é levemente superior àquele obtido com glicina. Tal fato está
relacionado à energia térmica produzida em cada reação e ao tempo de exposição do
material à temperatura elevada. Este resultado também pode estar associado ao volume
de gases eliminados durante o processo de combustão, visto que baixo volume de gases
dificulta a dissipação do calor conduzindo a tamanho de cristalitos maiores devido à alta
temperatura do sistema. Os valores apresentados em relação à influência do combustível
utilizado estão em conformidade com os resultados encontrados na literatura (HAN et
al., 2006; COSTA, et al. 2006 e FUMO et al, 1997).
Visando a determinação da temperatura e do tempo de chama de combustão, o
sistema reacional foi monitorado utilizando-se um termopar tipo K conectado a um
sistema de aquisição de dados. Os gráficos apresentados na Figura 4.2 mostram a
evolução da temperatura de reação de combustão com uréia (a) e com glicina (b), onde
se verificam as respectivas temperaturas de ignição e tempos de reação.
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Figura 4.2 - Evolução da temperatura de reação de combustão utilizando como
combustível (a) uréia e (b) glicina.
A partir da análise da Figura 4.2 pode-se inferir que a combustão com uréia
promoveu a formação de cristais maiores devido ao crescimento brusco e bastante
acentuado da temperatura de ignição atingida durante a síntese.
Adicionalmente, em relação à variação da razão de glicina, verifica-se que
menores concentrações de propelente implicaram na formação de pós com tamanho
médio de cristalito maior. Este comportamento novamente é atribuído à maior
temperatura de ignição observada quando menor concentração de combustível é usada,
corroborando assim a opinião dominante da literatura (HE et al., 2005; VALEFI et al.,
2007; LEI et al., 2006; KAUS et al., 2006; PEDERSON et al., 1992).
Entretanto, para o combustível uréia tornou-se difícil tal comparação uma vez
que os dois sistemas estudados atingiram temperatura máxima de reação próximas e,
além disso, o sistema YSZ.U2 apresentou duas etapas de ignição o que certamente
influenciou na obtenção de um menor tamanho médio de cristalito.
No caso do método de co-precipitação em meio aquoso, em meio alcoólico e
com sonificação verifica-se que o tamanho médio de cristalito é relativamente menor
nos dois últimos casos. Para o método de sonificação foi realizado um estudo da
evolução das fases cristalinas da YSZ calcinadas nas temperaturas entre 200 e 1200°C e
do pó como sintetizado, visando à determinação da temperatura ótima para a obtenção
de materiais nanométricos com alta cristalinidade. Através dos resultados dos
difratogramas apresentados na Figura 4.3 (a) pode-se concluir que o aumento da
temperatura de calcinação promove o crescimento e estreitamento simultâneo dos picos
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devido à melhor cristalização e ao aumento do tamanho médio de cristalito, como
esperado. O difratograma da amostra não calcinada mostra somente uma larga banda em
aproximadamente 30°, que é o comportamento típico de materiais amorfos. O começo
da cristalização ocorre entre 200°C e 400°C.
A Figura 4.3 (b) mostra a evolução do tamanho médio de cristalito em função da
temperatura de calcinação das amostras obtidas pelo método de sonificação. Os
resultados mostram que o tamanho médio de cristalito é aproximadamente 11,3 nm a
400 °C. Com o aumento da temperatura o DDRX aumenta lentamente até 900°C,
apresentando em seguida um rápido crescimento até 1200°C, correspondendo a um
tamanho médio de cristalito de 47,7 nm. Esse aumento ocorre a fim de minimizar a
energia de superfície interfacial. O gráfico mostra que a partir de uma determinada
temperatura de calcinação ocorre um crescimento repentino do tamanho médio de
cristalito.

Intensidade (u. a.)

1000 cps
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750 °C
650 °C
550 °C
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200 °C
Amorfo
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Tamanho Médio de Cristalito (nm)

(a)

(b)

50
45
40
35
30
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Figura 4.3- (a) Difratogramas de raios X do pó da YSZ sintetizada pelo método de
sonificação e calcinada em temperaturas entre 200 e 1200°C e do pó como sintetizado e
(b) evolução do tamanho de cristalito versus temperatura de calcinação.
A forma convencional, mais simples e preferencialmente escolhida pelas
indústrias de se produzir cerâmicas multicomponentes é a mistura mecânica dos pós,
também conhecida como método cerâmico tradicional ou mistura de óxidos, muito
embora possa também utilizar carbonatos metálicos como materiais de partida.
Contudo, a estabilização total da zircônia na fase cúbica pelo método de reação no
estado sólido apresentou certa dificuldade, corroborando assim os resultados
apresentados na literatura (CHEN et al., 1994). Maior dificuldade já era esperada em
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função do processo de moagem com bolas fornecer menor energia que a moagem em
moinho planetário de alta energia mais comumente utilizada na literatura (DURÁ e
TORRE, 2008; CHEN et al., 1994; MICHEL et al., 1993). Adicionalmente, a indexação
dos picos torna-se difícil, visto que as posições dos picos de difração das fases cúbica e
tetragonal são bem próximas.
No entanto, apesar de nesta dissertação ser suficiente conhecer que os pós
obtidos

pelo

método

cerâmico

convencional

são

parcialmente

estabilizados

(monoclínica e tetragonal), já que a concentração de dopante (aproximadamente 2% de
Y2O3, determinado por fluorescência de raios X) não promove a estabilização da
zircônia na fase cúbica, a identificação e quantificação das fases foram realizadas
através do refinamento da estrutura cristalina pelo método de Rietveld.
O procedimento de refinamento do método refere-se ao processo de ajuste do
modelo de parâmetros utilizados no cálculo de um padrão de difração de raios X, que
seja o mais próximo do observado. São obtidos os dados do padrão de difração
calculado e observado, fornecidos os dados estruturais teóricos e experimentais para as
fases monoclínica, tetragonal e cúbica, as porcentagens de cada fase presente, e os
resíduos χ2 (índice de qualidade do refinamento, também chamado de Gof- Goodness of
fit) e Rwp (erro associado a cada valor da intensidade em função do número de
contagens) obtidos a partir da diferença das intensidades observadas e calculadas. Estes
parâmetros avaliam o progresso de refinamento e a concordância entre o perfil
observado e calculado. Se o refinamento convergir adequadamente deve-se obter
valores de χ2 próximos a 1 e Rwp na faixa de 2 a 10%.
De acordo com a literatura (CHEN et al., 1994; DURÁ e TORRE, 2008) a
transição de fase do pó obtido por mistura de óxidos depende fortemente do tempo de
moagem. Portanto, inicialmente foi realizado um estudo acerca do tempo de moagem
em moinho de bolas sobre a transição de fase cristalina da YSZ.
Os resultados do refinamento pelo método de Rietveld dos dados de difração de
raios X das amostras analisadas para o sistema YSZ.ES são apresentados nas Figuras
4.4 e 4.7 e as concentrações das fases cristalinas e os valores de resíduos são mostrados
na Tabela 4.3 (onde M representa a fase monoclínica e T a fase tetragonal). Os valores
dos resíduos obtidos nos refinamentos para todas as amostras analisadas mostraram uma
boa aproximação entre os padrões calculados e os observados.
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(a)

+ Observado
___ Calculado
___ Diferença

(b)

I ZrO2 tetragonal
I ZrO2 monoclínica
I Y2O3

(c)

(e)

+ Observado
___ Calculado
___ Diferença
I ZrO2 tetragonal
I ZrO2 monoclínica

+ Observado
___ Calculado
___ Diferença
I ZrO2 tetragonal
I ZrO2 monoclínica

+ Observado
___ Calculado
___ Diferença
I ZrO2 tetragonal
I ZrO2 monoclínica

(d)

(f)

+ Observado
___ Calculado
___ Diferença
I ZrO2 tetragonal
I ZrO2 monoclínica

+ Observado
___ Calculado
___ Diferença
I ZrO2 tetragonal
I ZrO2 monoclínica

Figura 4.4- Padrões de difração calculado e observado para o precursor (a) e para os
pós obtidos em tempos de moagem igual às 12h (b), 24h (c), 42h (d), 48 (e) e 55h (d).
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Tabela 4.3- Porcentagem em massa das fases cristalinas e resíduos obtidos no
refinamento do sistema YSZ.ES em diferentes condições (tempos de moagem e
tratamento térmico).
Condições

Fase Cristalina

Parâmetros

Tempo (h)

Temperatura (°C)

M (%)

T(%)

Gof

Rwp

18

-

30,94

69,06

1.31

5,23

24

-

26,45

73,55

1,58

5,43

42

-

19,48

80,52

1,42

5,38

48

-

18,90

81,10

1,48

5,25

55

-

17,36

82,64

1,46

5,58

55

900

43,00

57,00

1,53

5,49

55

1600

3,41

96,59

1,81

6,80

55

1600*

0,25

99,75

1,68

6,61

0

1600

11,74

88,26

1,83

6,23

* Pastilha
A Figura 4.4 mostra os difratogramas de raios X do precursor e da mistura de
óxidos em diferentes tempos de moagem. O precursor exibe picos referentes às
estruturas cúbica da Y2O3 e monoclínica da ZrO2. A quantificação das fases dos pós
obtidos em diferentes tempos de moagem revelou duas fases cristalinas: fase tetragonal
em quantidade majoritária e, em menor quantidade, a fase monoclínica. O aumento do
tempo de moagem acarretou na diminuição de intensidade dos picos característicos da
estrutura monoclínica. A Figura 4.5 mostra a evolução da transição da fase monoclínica
para a tetragonal em função do tempo de moagem.
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Figura 4.5- Evolução da transição da fase monoclínica para a tetragonal em função do
tempo de moagem.
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O tempo máximo de moagem adotado (55h) não promoveu a transição para a
fase cúbica que é a fase de interesse. No entanto, longos tempos de moagem acarretam
no desgaste dos corpos moedores, resultando na contaminação do material, como foi
observado experimentalmente. Na Figura 4.6 observa-se claramente o desgaste dos
corpos moedores. Antes do processo de moagem verifica-se forma cilindróide e após
55h de moagem os corpos moedores tomam a forma esferoidal devido ao atrito durante
o processamento. Isso ilustra a importância da necessidade do uso de tempos curtos de
moagem.

(a)

(b)

Figura 4.6- Foto dos corpos moedores antes processo de moagem (a) e após 55h (b).
Visando estudar a correlação entre temperatura e a estrutura cristalina formada, o
pó obtido após 55h de moagem foi submetido ao tratamento térmico a 900°C durante
2h, condição usualmente adotada na literatura (FLORIO, 1998). A partir da análise do
difratograma, na Figura 4.7 (a), foi possível constatar que 55h não foi suficiente para
garantir estabilidade da matriz, visto que o tratamento térmico (900°C/2h) implicou na
desestabilização da estrutura tetragonal (transição tetragonal→ monoclínica), resultando
no aumento do percentual de fase monoclínica e, conseqüentemente, diminuição da fase
tetragonal.
O tratamento térmico do pó e da pastilha em alta temperatura (1600°C/3h),
permitiu a estabilização quase completa da fase tetragonal, como mostrado na Figura
4.7 (b) e (c). Os difratogramas do pó e da pastilha diferem apenas na intensidade dos
picos. Contudo, ressalta-se que nos parâmetros estudados, a fase monoclínica sempre
coexistiu com a fase tetragonal, mesmo que em concentrações pequenas. Este
comportamento pode ser atribuído possivelmente ao desgaste contínuo dos corpos
moedores, que contêm 41,8 % de fase monoclínica e 58,2 % de fase tetragonal. Outra
possível explicação pode estar associada à baixa energia fornecida pelo processo
empregado o que impossibilita a transformação e estabilização total da fase tetragonal, o
que poderia ser incrementado mediante o uso de moagem de alta energia.
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Finalmente, visando determinar o nível de contribuição do processo de moagem,
em moinho de bolas, para a transição de fases, o precursor foi submetido ao mesmo
tratamento térmico (1600°C/3h) e foi verificado menor transição monoclínicatetragonal.
Para melhor compreender os fenômenos que regem as transformações de fase
que ocorrem durante o tratamento térmico é necessário realizar análise de difração de
raios X a alta temperatura dos pós (in situ).
Os resultados obtidos para o sistema YSZ.ES sugerem o desenvolvimento de um
estudo mais aprofundado dos parâmetros do processo para a obtenção da estrutura
cúbica tipo fluorita e a conseqüente melhora da condutividade iônica do material
cerâmico.

(a)

+ Observado
___ Calculado
___ Diferença

(b)

I ZrO2 tetragonal
I ZrO2 monoclínica

(c)

+ Observado
___ Calculado
___ Diferença
I ZrO2 tetragonal
I ZrO2 monoclínica

+ Observado
___ Calculado
___ Diferença
I ZrO2 tetragonal
I ZrO2 monoclínica

(d)

+ Observado
___ Calculado
___ Diferença
I ZrO2 tetragonal
I ZrO2 monoclínica

Figura 4.7- Padrões de difração de raios X calculado e observado para o sistema
YSZ.ES submetido às 55h de moagem, seguido de tratamento térmico a 900°C/2h (a) e
1600°C/3h (b). Pastilha (c) e precursor (d) tratados termicamente a 1600°C/3h.
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4.1.3– Área Específica e Distribuição de Tamanho de Partícula dos Pós

A Tabela 4.4 apresenta os valores de área específica, juntamente com o tamanho
médio de partícula (DBET), calculado a partir de análise pelo método BET, o tamanho
médio de cristalito (DDRX) calculado por meio da equação de Scherrer e a relação
DBET/DDRX.
Os resultados obtidos para o método da combustão demonstram que a área
específica diminui com o aumento da temperatura de combustão. Esse aumento da
temperatura ocasiona uma redução da área superficial e conseqüentemente um aumento
do tamanho de partícula como observado para as amostras YSZ.G023, YSZ.U1 e
YSZ.U2 que apresentaram temperatura de ignição maiores, na faixa de 920 a 950°C.
Porém, para as amostras YSZ.G1 e YSZ.G2, que atingiram temperatura máxima de
combustão igual a 700°C e 654°C, respectivamente, pode-se observar tamanho médio
de partícula da ordem de 50 nm.
Os pós preparados pelo método de co-precipitação em meio alcoólico e em meio
aquoso apresentaram tamanho médio de partícula de 76,6 e 70,4 nm, respectivamente.
Verifica-se que o tamanho médio de partícula e o tamanho médio de cristalito têm
dimensões comparáveis, ou seja, não há tendência à formação de aglomerados duros. As
partículas formadas a partir da co-precipitação em solução alcoólica são levemente
menores que aquelas obtidas em solução aquosa. Tal fato já era esperado, uma vez que a
precipitação realizada em um meio de menor tensão superficial (álcool) tende formar
aglomerados mais frágeis. Adicionalmente, verifica-se que os pós como sintetizados são
formados por partículas na faixa de 2 a 4 cristais, o que indica que as partículas estão
pouco aglomeradas.
Por sua vez a precipitação sob condição de sonificação apresentou grande
discrepância, revelando grande tamanho de partícula, evidenciando uma forte tendência
à formação de aglomerados. O elevado tamanho de partícula (493nm) associado à baixa
área superficial conferiu a este método relação DBET/DDRX igual a 23,6, indicando que o
efeito de sonificação não se revelou profícuo em termos de impedir a formação de
aglomerados. Possivelmente, o tratamento do precipitado com solventes orgânicos não
foi suficiente para remover o excesso de água e conseqüentemente, evitar a formação de
aglomerados duros durante o processo de secagem. Uma vez que o precipitado é seco
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sem a presença de água, evita-se a formação de pontes de hidrogênio ou cargas
eletrostáticas presentes nos aglomerados duros. Para garantir a eliminação quase
completa de água remanescente, pode ser empregada a técnica de destilação azeotrópica
(SHAN e ZHANG, 1997). A adição de álcool etílico facilitará a remoção de água
devido à baixa volatilidade relativa do azeótropo formado (azeótropo de mínimo 78,2°C).
O material obtido pelo método Pechini apresentou baixo valor de área específica
2

(6,4 m /g), e conseqüentemente elevado tamanho de partícula (157,4 nm), valor este
inferior quando comparado com os resultados sugeridos por LABERTY-ROBERT et al.
(2002).
A partir da análise dos resultados da área específica referente ao pó cerâmico
obtido pelo método da mistura de óxidos e do precursor (ZrO2) pode-se inferir que a
moagem em moinho convencional de bolas durante 55h, nas condições estudadas, não
promoveu a diminuição do tamanho médio de partículas.
Resumidamente, pode-se afirmar que os resultados da relação entre o tamanho
médio de partícula obtido através de BET e o tamanho de cristalito obtido através de
DRX revelaram que todos os métodos conduziram à formação de partículas
policristalinas, ou seja, apresentando no mínimo dois cristais por partícula. Contudo, os
métodos mais promissores para a produção de cerâmicas densas são combustão com
glicina, Pechini e co-precipitação. No entanto, outros fatores também afetarão o grau de
densificação dos materiais, como por exemplo, condições de sinterização e estado de
aglomeração das partículas (moles ou duros).
As fotomicrografias obtidas por MEV, que serão apresentadas posteriormente,
complementarão os resultados do perfil de comportamento de tamanho de partículas.
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Tabela 4.4 - Valores de área superficial, diâmetro médio de partículas (DBET), tamanho
médio de cristalito (DDRX) e relação DBET/DDRX.
Amostra

SBET (m2/g)

DBET (nm)

DDRX (nm)

DBET/DDRX

YSZ.G023

1,3

760,3

15,3

49,7

YSZ.G1

21,5

46,7

7,1

6,6

YSZ.G2

19,2

52,6

6,2

8,5

YSZ.U1

1,3

773,4

9,6

80,6

YSZ.U2

1,9

524,3

8,3

63,2

YSZ.P

6,4

157,4

13,6

11,6

YSZ.CP

14,3

70,4

19,3

3,6

YSZ.CP*

13,1

76,6

27,2

2,8

YSZ.S

2,0

493,0

20,9

23,6

YSZ.SG

4,7

212,9

18,4

11,5

YSZ.ES

21,3

47,7

---

---

ZrO2

21,4

47,0

---

---

SBET = Superfície específica das partículas do pó medida por B.E.T.
DBET = Diâmetro médio de partículas determinado por B.E.T.
DDRX = Diâmetro médio de cristalito determinado por DRX.

4.1.4- Análise Térmica
Os pós resultantes das reações de síntese foram desaglomerados em almofariz de
ágata e em seguida submetidos à análise térmica diferencial (ATD) e análise
termogravimétrica (ATG), apresentadas nas Figuras 4.8 a 4.13, para a identificação da
temperatura mais adequada para a calcinação do material, visando à obtenção da
zircônia na fase cúbica estabilizada com 8 mol% de ítria.
4.1.4.1 – Método de Combustão

As curvas de ATG e ATD das amostras obtidas pelo método de combustão,
representadas nas Figuras 4.8 (a) e (b), respectivamente, apresentam perfis térmicos
bastante semelhantes com pequenas diferenças de intensidade dos eventos.
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As curvas de ATG apresentam três estágios principais de decomposição. A
primeira perda de massa, que ocorre antes de 300°C, é atribuída à perda de moléculas
voláteis, associadas provavelmente à saída de água residual adsorvida no sistema. O
segundo estágio de decomposição, na faixa de 300-650°C, está associado
principalmente ao processo de decomposição do propelente (uréia ou glicina) devido à
combustão incompleta. E finalmente, a terceira perda de massa, acima de
aproximadamente 650°C, refere-se à decomposição de resíduos de carbono e nitratos.
As

curvas

de

ATD

mostram

um

pequeno

pico

endotérmico

em

aproximadamente 100°C que é atribuído à remoção das moléculas de água adsorvida.
Nota-se também um largo evento exotérmico, em aproximadamente 400°C, associado
ao processo de decomposição do resíduo orgânico proveniente da combustão
incompleta do propelente. Para as amostras YSZ.G1 e YSZ.G2 observa-se ainda um
pico exotérmico referente à cristalização da fase cúbica. Para as amostras que foram
submetidas à maior temperatura de ignição não se observou tal evento, possivelmente o
pico referente à cristalização da estrutura ocorre em temperatura menor. Entretanto, a
largura do segundo pico exotérmico pode ter proporcionado a superposição de eventos,
ocasionando dificuldades na observação de transições indicadoras da passagem da fase
amorfa para a cristalina.
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Figura 4.8- Análise termogravimétrica (a) e análise térmica diferencial (b) das amostras
obtidas pelo método da combustão.
A Tabela 4.5 apresenta os resultados de perda de massa total, temperatura
máxima de combustão e tempo de chama para as amostras obtidas pelo método de
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combustão. A partir da análise dos resultados pode-se inferir que maior temperatura de
ignição acarreta em menor perda de massa total. Evidentemente, tal comportamento
pode ser explicado pelo fato da exposição do material a maior temperatura de ignição
promover maior eliminação de espécies carbonáceas residuais no produto final.
Experimentalmente, também foi observado durante as sínteses que as reações com
glicina geravam menores quantidades de gases do que aquelas utilizando uréia.
Portanto, pode-se concluir que os resultados obtidos para a reação de combustão
estão em conformidade com as concepções acerca do efeito da temperatura de
combustão sobre as características do pó obtido. Contudo, no que diz respeito ao tempo
de reação pode-se observar claramente que maior concentração do propelente implicou
em maior tempo de reação, o que intuitivamente levaria a uma diminuição do material
carbonoso presente no produto. Porém, como tal fato não foi observado
experimentalmente, pode-se inferir que a temperatura de ignição contribui de forma
mais significativa para a redução do resíduo carbonoso do que o tempo de chama.

Tabela 4.5 - Perda de massa total, temperatura máxima de combustão e tempo de
chama do pó como sintetizado pelo método de combustão.

Perda de Massa

Temperatura Máxima de

Tempo de chama

total (%)

Combustão (°C)

(s)

YSZ.G023

4,00

922

1

YSZ.G1

8,50

700

39

YSZ.G2

10,7

654

94

YSZ.U1

2,32

926

1

YSZ.U2

1,53

949 e 687

1 e 10

Amostra

Em concordância com os resultados apresentados, a Figura 4.9 mostra a cor do pó
como sintetizado, que variou de acordo com a quantidade de combustível utilizado no
processo. Os tons marrons dos pós são atribuídos à permanência de resíduos de carbono
oriundos da glicina, resultado de uma quantidade insuficiente de precursor químico
oxidante, ou seja, maior quantidade de propelente em relação ao oxidante (nitratos).
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Figura 4.9- Foto dos pós como-sintetizados: (a) YSZ.G2, (b) YSZ.G1, (c) YSZ.G023,
(d) YSZ.U1 e YSZ.U2.

4.1.4.2- Método Pechini
As curvas de análise térmica diferencial e análise termogravimétrica dos pós
obtidos pelo método de Pechini são apresentadas na Figura 4.10. Neste sistema o
processo de decomposição térmica ocorre em três etapas principais. A primeira etapa
ocorre até aproximadamente 320ºC e corresponde a desidratação do gel e a evaporação
do excesso de etilenoglicol (EG, ponto de ebulição a 198°C), acompanhada pelo largo
pico endotérmico na curva de ATD. Esta informação indica que havia grande
quantidade de EG (ou derivado) confinada no precursor polimérico mesmo após a
carbonização da resina. A segunda etapa, entre aproximadamente 320 e 500 ºC, se
refere à degradação da resina polimérica e decomposição da matéria carbonácea. Acima
de 500°C ocorre a pirólise de resíduos orgânicos.
O pico exotérmico observado na curva de ATD a 530°C provavelmente refere-se
à sobreposição da degradação da resina polimérica e a passagem da fase amorfa para a
cristalina. Caso resíduos de AC (ácido cítrico) ainda estejam presentes na amostra
haverá sobreposição de picos. O AC anidro se decompõe em temperaturas entre 160 e
300°C e a temperatura de ignição ocorre em torno de 505°C (LABERTY-ROBERT et
al., 2001).
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Figura 4.10- Análise térmica diferencial e termogravimétrica da amostra YSZ.P.

4.1.4.3- Método de Co-precipitação

A Figura 4.11 apresenta as curvas de ATG e ATD dos pós obtidos pelo método
de co-precipitação em meio alcoólico, em meio aquoso e sob sonificação. As amostras
apresentaram estágios de decomposição similares. A análise termogravimétrica exibe
uma perda de massa total de 21%, 26% e 30% respectivamente, para as amostras
YSZ.CP, YSZCP* e YSZ.S. O primeiro estágio de decomposição é uma perda
endotérmica que ocorre ao longo de uma ampla faixa de temperatura (25 - 400°C)
associada às águas adsorvidas e estruturais, resultando em um largo pico endotérmico
na curva de ATD. De acordo com RAMANATHAN et al. (1995) esta primeira etapa de
decomposição pode ser representada conforme a reação abaixo:
[Zr4O(8-x)(OH)2x.yH2O]n [Zr4O(8-x)(OH)2x]n → [Zr4O(8-x)(OH)2x]n

(Eq. 4.1)

A segunda etapa de decomposição, acima de 400°C, refere-se à eliminação de
matéria orgânica, simultaneamente a cristalização da fase cúbica, acompanhada de um
pico exotérmico pontiagudo em aproximadamente 450°C na curva de ATD. O processo
de cristalização ocorre devido à condensação das hidroxilas promovendo a eliminação
de água de acordo com o esquema reacional proposto por RAMANATHAN et al.
(1995).
[Zr4O(8-x)(OH)2x]n → Zr2O (amorfo) + H2O → Zr2O (cristalino)

(Eq. 4.2)
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Figura 4.11- Análise termogravimétrica (a) e análise térmica diferencial (b) das
amostras YSZ.CP, YSZ.CP* e YSZ.S.

4.1.4.4- Método Sol-gel
A Figura 4.12 apresenta as curvas de ATG, TGD (termogravimétrica diferencial)
e ATD para a amostra YSZ preparada pelo método sol-gel. A curva de ATD apresentou
três eventos, sendo o primeiro endotérmico, em aproximadamente 80°C, relativo à
evaporação da água e/ou solventes orgânicos residuais. No segundo evento verifica-se
um duplo pico exotérmico associado à eliminação da água de ligação e resíduos
orgânicos, na faixa de temperatura entre 250-350°C. O terceiro evento, exotérmico,
bastante acentuado, na faixa de temperatura entre 470-550°C é atribuído ao processo de
desidroxilação com conseqüente eliminação de água, verificado na TGD, seguida da
cristalização.
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Figura 4.12- Análise térmica (ATG, TGD e ATD) da amostra YSZ.SG.
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4.1.4.5- Método Estado Sólido

A análise dos dados registrados na curva de ATG (Figura 4.13) para o pó obtido
pelo método da mistura de óxidos mostra uma perda de massa contínua, correspondendo
a 5% do peso total da amostra. A primeira perda de massa observada até
aproximadamente 250ºC refere-se à perda de água de adsorção, podendo ser constatada
nas curvas de ATD por um largo pico endotérmico. A segunda perda de massa
observada a partir de 500°C é, possivelmente, devido à decomposição de material
orgânico residual presente como impureza, além da decomposição de carboxilas
possivelmente ligadas aos metais.
Na curva de ATD verifica-se ainda um largo evento exotérmico proveniente do
processo lento de decomposição do resíduo orgânico, simultaneamente à cristalização
dos óxidos.
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Figura 4.13 - Análise térmica (ATG e ATD) da amostra YSZ.ES.
4.1.5- Análise morfológica das partículas dos pós
4.1.5.1- Método da Combustão com Glicina
As fotomicrografias obtidas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) dos
pós sintetizados pelo método da combustão usando glicina como propelente em
diferentes razões de G/O (glicina/óxido) podem ser visualizadas nas Figura 4.14 a 4.16,
sendo usadas magnificações variando de 200 a 2.000 vezes.
As

fotomicrografias

de

baixa

ampliação

revelaram

uma

distribuição

relativamente homogênea em relação ao método utilizado na dispersão dos pós. No
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entanto, verifica-se uma larga distribuição de tamanho de aglomerados fracos devido ao
agrupamento de partículas menores (formados por forças fracas de van der Waals).
Em ampliações maiores verifica-se a presença de aglomerados moles que
exibem partículas com aspecto de esponjas irregulares e heterogêneas, característicos da
morfologia tipicamente apresentada por materiais produzidos mediante reações de
combustão (WANG et al., 2007). Em menor freqüência observa-se a formação de
agregados que se apresentam em forma de placas com formatos irregulares, que
provavelmente está representando o início de um processo de sinterização
(pré-sinterização) da amostra. A formação de estrutura porosa é atribuída à evolução de
grande quantidade de gases durante o processo de combustão. Estes aglomerados
apresentam aspecto frágil, ou seja, de fácil desaglomeração, mesmo à observação
macroscópica.
Quando foi utilizado razão de G/O igual a 2:1 e 1:1 as fotomicrografias (Figuras
4.15 e 4.16) revelaram uma estrutura porosa, com aglomerados moles, formados a partir
da evolução de gases durante a reação de combustão, como era esperado. Este
comportamento é condizente com os resultados obtidos na análise de área superficial
onde se verificou menor tamanho médio de partícula, 52,6 nm e 46,7 nm,
respectivamente, sendo os pós formados por partículas na faixa de 7 a 9 cristais, inferido
a partir da relação DBET/DDRX. Portanto, pode-se dizer que a combinação de baixa
temperatura de combustão associada à eliminação de gases conduz à formação de
aglomerados frágeis devido à elevada porosidade.

Agregados

(a)

(b)

(c)

Figura 4.14- Fotomicrografias (MEV) dos pós de YSZ produzidos pelo método da
combustão com glicina na razão de G/O igual 0,23, com ampliação de: (a) 500X (barra
= 50µm), (b) 1000X (barra = 20µm) e (c) 2000X (barra = 20µm).
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Aglomerado

Aglomerado

Partícula

(a)

(b)

(c)

Figura 4. 15- Fotomicrografias (MEV) dos pós de YSZ produzidos pelo método da
combustão com glicina na razão de G/O igual 1, com ampliação de: (a) 200X (barra =
200µm), (b) 1000X ((barra = 20µm) e (c) 2000X (barra = 20µm).

Aglomerado poroso

(a)

(b)

(c)

Figura 4.16- Fotomicrografias (MEV) dos pós de YSZ produzidos pelo método da
combustão com glicina na razão de G/O igual 2, com ampliação de: (a) 200X (barra =
200µm) (b) 1000X (barra = 20µm) e (c) 1000X (barra = 20µm).

4.1.5.2- Método da Combustão com Uréia
As fotomicrografias das Figuras 4.17 e 4.18 dos pós de YSZ produzidos pelo
método da combustão com uréia evidenciam características morfológicas e estruturais
similares às obtidas com a glicina.
Como mencionado no Capítulo 2, Revisão Bibliográfica, este método possibilita
a obtenção de pós com partículas nanométricas, com grandes áreas superficiais, que
freqüentemente aglomeram-se formando partículas secundárias, a fim de minimizar a
superfície total ou a energia interfacial do sistema. A aglomeração refere-se à adesão de
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partículas que ocorre devido às forças de atração de van der Waals, as quais são
significativamente maiores em nanopartículas. Já a agregação, por outro lado, refere-se
a partículas que são expostas a condições térmicas próximas àquelas da sinterização, o
que resulta em alguma coesão, tornando difícil à fragmentação da massa agregada
resultante em partículas primárias.
Por meio da análise das fotomicrografias dos dois sistemas estudados com uréia
e o sistema YSZ.G023 verificou-se a formação de partículas pré-sinterizadas. Estes
resultados podem ser atribuídos, principalmente, a temperatura de combustão da reação,
medida experimentalmente, a qual permitiu a obtenção de partículas nanométricas
agregadas. Adicionalmente, o elevado volume de gases emanados durante o processo de
síntese promoveu a formação de “buracos” entre as partículas.

Agregado

Partícula

Poros
(a)

(b)

(c)

Figura 4.17- Fotomicrografias (MEV) dos pós de YSZ produzidos pelo método da
combustão com uréia na razão de U/O igual 1, com ampliação de: (a) 500X (barra =
50µm) (b) 1000X (barra = 20µm) e (c) 2000X (barra = 20µm).

Agregado

Poros
(a)

(b)

(c)

Figura 4.18- Fotomicrografias (MEV) dos pós de YSZ produzidos pelo método da
combustão com uréia na razão de U/O igual 2, com ampliação de: (a) 500X (barra =
50µm) (b) 1000X (barra = 20µm) e (c) 2000X (barra = 20µm).
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4.1.5.3- Método Pechini
A Figura 4.19 mostra as características morfológicas do pó de YSZ preparado
pelo método Pechini, obtida por microscopia eletrônica de varredura. Por meio das
fotomicrografias verifica-se uma aglomeração das partículas de maneira a formar
aglomerados policristalinos ou ainda uma aglomeração muito grande na forma de placas
irregulares heterogêneas, que pode estar representando o início de um processo de
sinterização das amostras. Neste caso, é possível que a sinterização tenha começado a
ocorrer devido à alta temperatura de calcinação (900°C/6h). Sugere-se uma distribuição
bimodal do tamanho dos aglomerados, com formas heterogêneas. Estes aglomerados
com tamanho aproximado de 20 µm provavelmente têm características de aglomerados
duros (formados por forças primárias). Porém, verifica-se, próximo aos agregados,
aglomerados constituídos por nanopartículas bastante finas, as quais são altamente
reativas, promovendo a formação de aglomerados moles.

Agregado

Agregados
homogêneos

Partículas
(a)

(b)

(c)

Figura 4.19- Fotomicrografias (MEV) dos pós de YSZ produzidos pelo método
Pechini, com ampliação de: (a) 200X (barra = 200µm), (b) 1000X (barra = 20µm) e (c)
2000X (barra = 20µm).

4.1.5.4- Método da Co-precipitação
As Figuras 4.20 a 4.22 apresentam algumas fotomicrografias obtidas por
microscopia eletrônica de varredura dos pós de YSZ preparados pelo método de
co-precipitação em solução aquosa, em solução alcoólica e em solução aquosa sob
condição de sonificação, respectivamente. Verifica-se que não há diferença significativa
quanto ao aspecto morfológico dos pós produzidos pela rota de co-precipitação nas
diferentes condições em estudo. As imagens mostram aglomerados bem uniformes em
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relação ao tamanho, com a sua maioria abaixo de 15 nm. Estes aglomerados
encontram-se fracamente ligados, o que contribui para o aumento da densificação.
Nota-se também grande quantidade de partículas com tamanho próximo de 5 µm e com
menor freqüência agregados formados possivelmente devido à polimerização e aos
efeitos de capilaridade durante o processo de secagem, especialmente no caso do
processo de sonificação, corroborando os resultados apresentados na análise da área
superficial.

Aglomerado

Partículas
(<10µm)

(a)

(b)

(c)

Figura 4.20- Fotomicrografias (MEV) dos pós de YSZ produzidos pelo método da coprecipitação em solução aquosa, com ampliação de: (a) 500X (barra = 50µm), (b)
1000X (barra = 20µm) e (c) 2000X (barra = 20µm).

Aglomerados

Aglomerados
(<15µm)

homogêneos
Agregado

(a)

(b)

(c)

Figura 4.21- Fotomicrografias (MEV) dos pós de YSZ produzidos pelo método da coprecipitação em solução alcoólica, com ampliação de: (a) 500X (barra = 50µm), (b)
1000X (barra = 20µm) e (c) 2000X (barra = 20µm).
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Aglomerados

Aglomerados

homogêneos

(<10µm)

(a)

(b)

(c)

Figura 4.22 - Fotomicrografias (MEV) dos pós de YSZ produzidos pelo método da coprecipitação em solução aquosa sob condição de sonificação, com ampliação de: (a)
500X (barra = 200µm), (b) 1000X (barra = 20µm) e (c) 2000X (barra = 20µm).

4.1.5.5- Método Sol-gel
A Figura 4.23 apresenta as fotomicrografias obtidas por microscopia eletrônica
de varredura dos pós de YSZ preparados pelo método sol-gel. Sobressaem-se as formas
ligeiramente mais equiaxiais (configuração que favorece a densificação do material
cerâmico) característicos do método empregado. As fotomicrografias mostram
partículas e aglomerados com tamanhos irregulares e formas relativamente homogênea.
Quanto à forma das partículas, o ideal é a obtenção de pó constituído por
partículas primárias esféricas, com grãos equiaxiais, isto é, sem orientações
preferenciais. Esta geometria proporciona um crescimento uniforme dos grãos
favorecendo a sinterabilidade do material durante o tratamento térmico. Entretanto,
como em termos práticos, é muito difícil se obter partículas completamente esféricas é
desejável a formação de partículas o mais regular possível.
Em virtude da heterogeneidade da morfologia das partículas, porém com forte
tendência à formação de aglomerados de partículas de aspecto esferoidal, foi realizado
um estudo acerca do tempo de envelhecimento do sol, visando à obtenção de partículas
mais equiaxiais possível. As fotomicrografias obtidas por MEV dos pós produzidos pelo
método sol-gel em diferentes tempos de envelhecimento (15, 20, 26 e 39 h) são
mostradas na Figura 4.24. Da análise das fotomicrografias pode-se verificar que o
tamanho, a forma e a distribuição de tamanho de partículas e aglomerados
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apresentam-se relativamente homogêneos. Portanto, pode-se constatar que a morfologia
dos pós envelhecidos nos tempos em estudo foram bastante similares. Desta forma, é
necessário um estudo mais detalhado dos parâmetros que afetam a morfologia a fim de
atingir as condições ótimas de sintetização e de processamento.

Partículas
equiaxiais

(a)

aglomerados
equiaxiais

(b)

(c)

Figura 4.23 - Fotomicrografias (MEV) dos pós de YSZ produzidos pelo método solgel, com ampliação de: (a) 200X (barra = 200µm), (b) 2000X (barra = 20µm) e (c)
10000X (barra = 2µm).

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 4.24 - Fotomicrografias (MEV) dos pós de YSZ produzidos pelo método solgel, em tempo de envelhecimento de: (a) 15h (barra = 20µm), (b) 20h (barra = 20µm),
(c) 26h (barra = 20µm) e (d) 39h (barra = 20µm).

4.1.5.6- Método de Estado Sólido
As fotomicrografias dos pós de YSZ, como obtido e calcinado a 900°C,
sintetizados pelo método cerâmico convencional, são apresentadas na Figura 4.25.
Sobressaem-se aglomerados com tamanho máximo de partícula de 15 µm e com forma
relativamente regular. Aglomerados com tamanho superior a 10 µm são característicos
de agregados (aglomerados duros) formados por forças primárias, sendo que as
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fotomicrografias revelam uma aparência não rígida do pó. Ademais, observou-se
experimentalmente que os aglomerados de YSZ obtidos por mistura de óxidos
apresentam características moles, pois são facilmente desaglomerados em almofariz de
ágata. Verifica-se também grande quantidade de partículas pequenas, as quais são
bastante reativas, e conseqüentemente promotoras da formação de aglomerados moles.
No que diz respeito à distribuição de tamanho de partículas, pode-se dizer que os pós
apresentam um comportamento bimodal. As micrografias relativas ao pó calcinado
evidenciam o fenômeno de aglomeração das partículas em temperaturas elevadas.

(a)

(b)

(c)

Figura 4.25- Fotomicrografias (MEV) dos pós de YSZ produzidos pelo método
cerâmico convencional do pó (a) como obtido (barra = 50µm), (b) calcinado a 900°C
com aumento de 500X (barra = 50µm) e (c) aumento de 1000X (barra = 20µm).

4.2- CARACTERIZAÇÃO DAS CERÂMICAS SINTERIZADAS
4.2.1 – Densidade Relativa
A densidade relativa dos materiais em estudo foi determinada com o objetivo de
avaliar a influência do processo de sinterização, compactação e método de síntese
empregado, sobre o grau de densificação do corpo cerâmico consolidado, uma das
características mais importantes de um eletrólito sólido e que condiciona fortemente sua
condutividade iônica.
Material cerâmico à base de zircônia com alto grau de densificação é
extremamente difícil de obter quando o corpo a verde (material cerâmico obtido após
conformação dos pós precursores sem o tratamento térmico de sinterização) é
submetido apenas à compactação uniaxial. Portanto, para uma boa densificação do
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compacto é necessário assegurar uma distribuição homogênea da pressão sobre a
superfície do material que pode ser alcançada utilizando-se uma prensa isostática.
Desta forma, inicialmente foi realizado um estudo acerca do grau de
densificação dos corpos cerâmicos conformados uniaxial e/ou isostaticamente (neste
caso a pré-forma foi produzida por prensagem uniaxial) com a finalidade de averiguar a
capacidade de compactação da prensagem isostática a frio. Este estudo foi realizado
apenas com o pó obtido pelo método da combustão usando glicina como propelente.
Esta escolha foi realizada em função da maior disponibilidade deste pó cerâmico.
A Tabela 4.6 apresenta os valores de grau de densificação (em % da densidade
teórica da 8YSZ, 5,96 g.cm-3) de amostras conformadas pelos dois tipos de prensagem e
a respectiva condição de sinterização usada. Os valores do grau de densificação
determinados por meio do princípio de Arquimedes mostram que os materiais prensados
isostaticamente durante o processo de conformação apresentam estrutura mais
compacta. Essa diferença é resultado da pressão distribuída uniformemente por toda a
superfície do compacto, minimizando o gradiente de pressão e proporcionando uma
densidade maior e uma homogeneidade melhor do corpo compactado. Com efeito,
conforme os resultados apresentados na Tabela 4.6, para ambas as amostras
consideradas o ganho final em densificação obtido com a conformação por prensagem
isostática foi da ordem de 14% em relação àquela resultante da prensagem uniaxial. Este
comportamento também é observado no corpo a verde, o que afeta de forma positiva a
densidade final do produto, visto que, durante a sinterização, a densificação se processa
mais facilmente quanto maior for a massa específica inicial (a verde), uma fez que a
cinética de desaparecimento dos poros interpartículas e interaglomerados remanescentes
no corpo a verde tende a ser mais rápida. O emprego das técnicas de prensagem a
quente ou sinterização assistida por pressão poderia incrementar ainda mais o nível de
densificação das cerâmicas YSZ (MOULSON e HERBERT, 2003; DAHL et al., 2007).

Tabela 4.6- Grau de densificação (em percentagem da densidade teórica) para os dois
tipos de prensagem e condição de sinterização.

Amostra
YSZ.G023
YSZ.G1

Grau de densificação (%)
Uniaxial
Isostática
72.15
82,21
82.2
93.96

Condição de Sinterização
1500°C/6h e 1400°C/4,5h
1000°C/6h, 25°C/6h e 1450°C/6h
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Em seguida, foi realizado um estudo que visa contribuir para o entendimento
acerca de sistemas cerâmicos de YSZ no que diz respeito ao processo de sinterização e a
influência deste sobre o grau de densificação. As condições de sinterização para cada
método de síntese considerado no desenvolvimento desta dissertação foram
selecionadas tendo como base principal resultados da literatura. A Tabela 4.7 apresenta
os resultados obtidos em termos do grau de densificação das cerâmicas em estudo, nas
respectivas condições de sinterização adotadas, bem como os valores de densidade
relativa das amostras sinterizadas na condição padrão. A interpretação dos resultados
experimentais obtidos forneceu um embasamento necessário para a escolha consciente
da condição padrão que possibilitará analisar o efeito do método empregado sobre o
comportamento de densificação. Cabe ressaltar que a condição de sinterização padrão,
1600°C por 3h, foi determinada segundo critérios pré-estabelecidos no Capítulo 3,
Materiais e Métodos.

Tabela 4.7- Grau de densificação (em percentagem da densidade teórica) nas condições
de sinterização adotadas na literatura e na condição padrão dos sistemas em estudo.

Amostra

Densidade
relativa (%)

Condições de Sinterização

Densidade
relativa (%)a

YSZ.G023

82,2

1500°C/6h e 1400°C/4,5h

83,9

YSZ.G1

94,0

1000°C/6h, Tamb. e 1450°C/6h

97,5

YSZ.G2

88,9

1000°C/6h e 1450°C/6h

94,3

YSZ.U2

94,0

1500°C/6h e 1400°C/4,5h

83,2

YSZ.U1

87,3

1500°C/6h e 1400°C/4,5h

79,4

YSZ.P

95,6

1500°C/6h e 1400°C/4,5h

95,3

YSZ.CP*

85,6

1400°C/3h

88,3

YSZ.CP

83,9

1400°C/3h

83,1

YSZ.S

71,0

1200°C/3,5h

80,7

YSZ.SG

70,7

1100°C/2h

84,2

YSZ.ES

97,8

1600°C/10h

93,6

Tamb. = Temperatura ambiente
a
Após sinterização na condição padrão (1600oC por 3h).
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Relacionando os resultados de tamanho médio de partícula, obtidos a partir da
área específica, com as fotomicrografias dos pós dispersos e a densidade relativa dos
compactados sinterizados obtidos a partir dos respectivos pós, verifica-se que as
características físicas e químicas do pó (forma, tamanho e distribuição) influenciam
fortemente seu comportamento na etapa de conformação e na microestrutura resultante
do corpo a verde. A microestrutura do corpo a verde influencia, por sua vez, a
sinterabilidade do material. Desta forma, ressalta-se que a microestrutura é resultado do
processamento cerâmico que tem início com o processo de fabricação do precursor, e,
portanto, todas as variáveis pertinentes a cada método de síntese irão influenciar a
microestrutura do material e, conseqüentemente, determinar o desempenho do produto
final.
Os baixos valores de densidade obtidos para as amostras YSZ.G023, YSZ.U1 e
YSZ.U2 estão intimamente relacionados com a temperatura de chama de combustão
alcançada por estes sistemas durante a reação de síntese por combustão. É sabido que
temperaturas mais elevadas durante a síntese induzem a uma maior energia de ativação
favorecendo a formação de aglomerados duros. Estes agregados são formados por
partículas parcialmente sinterizadas, difíceis de serem destruídas no processo de
compactação, implicando em um empacotamento heterogêneo das partículas, não
homogeneidade na distribuição de poros e baixo grau de densificação das cerâmicas.
No caso dos sistemas preparados via soluções e suspensões em meio líquido
(co-precipitação e sol-gel), baixos valores de densidade relativa foram constatados. Este
comportamento está associado à formação de aglomerados durante a etapa de secagem
do precursor que, em geral, requer técnicas especiais, como por exemplo, destilação
azeotrópica, para a eliminação quase completa da água remanescente. Além disso, pós
de YSZ preparados a partir dos precursores de cloretos metálicos podem apresentar
contaminações que influenciarão o processo de sinterização devido a não remoção
completa deste íon durante as etapas de lavagem.
Idealmente, partículas esféricas finas (elevada área superficial) com estreita
distribuição de tamanho são desejáveis porque resultam em alta reatividade e elevado
grau de densificação e, conseqüentemente, possibilitam a redução da temperatura de
sinterização. No entanto, a complexidade associada à obtenção de elevado grau de
densificação também está intrinsecamente relacionada às características físico-químicas
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da zircônia estabilizada com 8% mol de ítria, assim como de outros sistemas cerâmicos
à base de zircônia. A covalência parcial resultante do elevado potencial iônico do cátion
Zr4+ é significativa e, de acordo com critério de Pauling, a ligação entre os átomos de Zr
e O exibe um caráter 39,7% covalente, o qual apresenta um importante papel na
fundamentação do caráter semicondutor e da piezoeletricidade característicos de muitos
compostos à base de zircônia, bem como tornando-os mais estáveis em temperaturas
elevadas e aumentando as necessidades energéticas para densificação destes materiais
(BUCHANAN e PARK, 1997; BARSOUM, 2003). Desta forma, estudos têm sido
realizados no sentido de promover a sinterização em presença de fase líquida, no qual o
líquido formado flui pelos contornos de grão, devido às forças de capilaridade,
possibilitando melhor rearranjo das partículas sólidas e aumentando a possibilidade de
densificação da cerâmica (HUANG et al., 2003).
Caso contrário se fazem necessários recursos mais energéticos para a
densificação do sistema como altas temperaturas, uso de pressões elevadas, controle de
atmosfera, entre outros. No entanto, atualmente, intensos esforços têm sido direcionados
ao desenvolvimento e otimização dos processamentos de filmes finos, visto que estes
podem ser sinterizados mais facilmente e em temperaturas mais baixas. Adicionalmente,
a espessura uniformemente fina dos filmes minimiza as perdas ôhmicas e diminui a
temperatura de operação da SOFC.

4.5.2- Microestrutura dos compactados
Nas Figuras 4.26 a 4.35 são exibidas as fotomicrografias, obtidas por MEV no
modo de elétrons retroespalhados, das superfícies polidas dos compactados das
amostras utilizadas nas medidas elétricas. Nas superfícies polidas foram realizados
ataques térmicos, na temperatura de 1550°C por 30 minutos, com resfriamento ao ar até
a temperatura ambiente, para revelar os contornos de grãos (TÃFFNER et al., 2004).

4.5.2.1 – Método da combustão com Glicina

Nas Figuras 4.26 a 4.28 têm-se fotomicrografias das superfícies polidas das
pastilhas cerâmicas relativas aos pós obtidos pelo método de combustão com glicina. As
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micrografias revelam poros distribuídos de forma relativamente homogênea na
microestrutura, com variabilidade no tamanho. No entanto, os poros maiores e não
esféricos presentes nestas estruturas, especialmente nos sistema YSZ.G023, foram
provavelmente formados por “arrancamento” ocorrido durante o polimento. O monólito
cerâmico relativo ao sistema YSZ.G023 apresentou “buracos” provenientes de falhas no
processo de compactação causadas devido à presença de agregados grandes que são
facilmente arrancados durante a etapa de lixamento e polimento da amostra. A
porosidade apresentada é formada por poros tanto intragranulares como intergranulares.
Adicionalmente, verifica-se a existência de poros conectados nos contornos de grãos e
no interior do grão, devido ao avanço rápido do contorno de grão e o aprisionamento de
gases que se formam durante a sinterização e que não conseguem se difundir para o
contorno de grão. Os tamanhos médios de grão dos sistemas YSZ.G1 e YSZ.G2 são
bastante semelhantes, sendo, respectivamente, de 9,1 e 8,5 µm. Dessa forma, não se
observa diferenças microestruturais entre as amostras consideradas, em função da
concentração de propelente (glicina) empregado na síntese dos respectivos pós de
8YSZ.
No caso do sistema YSZ.G1 observa-se também partículas mais claras que
foram identificados por análises por EDS como micro-partículas de ouro metálico
provenientes do processo de metalização.

(a)

(b)

Figura 4.26 - Fotomicrografias (MEV) das superfícies polidas das pastilhas cerâmicas
relativas ao sistema YSZ.G023, com ampliação de: (a) 2000X (barra = 20µm) e (b)
5000X (barra = 5µm).
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(a)

(b)

(c)

Figura 4.27- Fotomicrografias (MEV) das superfícies polidas das pastilhas cerâmicas
relativas ao sistema YSZ.G1, com ampliação de: (a) 2000X (barra = 20µm), (b) 3000X
(barra = 10µm) e (c) 5000X (barra = 5µm).

(a)

(b)

(c)

Figura 4.28 - Fotomicrografias (MEV) das superfícies polidas das pastilhas cerâmicas
relativas ao sistema YSZ.G2, com ampliação de: (a) 1000X (barra = 20µm), (b) 2000X
(barra = 20µm) e (c) 3000X (barra = 10µm).

4.5.2.2 – Método da combustão com Uréia
As fotomicrografias das superfícies polidas das pastilhas cerâmicas relativa aos
pós obtidos pelo método de combustão demonstram que a morfologia é fortemente
dependente do tipo de propelente usado. A mudança de morfologia do grão está
diretamente relacionada às condições em que o material é submetido durante o processo
de combustão (temperatura e tempo de chama de combustão).
Nas Figuras 4.29 e 4.30 têm-se fotomicrografias das superfícies polidas das
pastilhas cerâmicas relativas aos sistemas YSZ.U1 e YSZ.U2, respectivamente.
Verifica-se uma distribuição de poros bastante homogênea, no entanto, em baixa
magnificação (2000X) sobressaem defeitos relacionados às falhas de empacotamento de
partículas e/ou arrancamento de grãos ocorrido durante o polimento da superfície
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fraturada. Este comportamento está coerente com as características físicas dos pós
utilizados, visto que estes apresentaram elevado grau de aglomeração (agregados),
evidenciando a importância de uma distribuição adequada de tamanho de partícula dos
pós (partículas menores irão preencher vazios deixados pelo empacotamento das
partículas maiores) permitindo uma compactação melhor, o que resulta em uma
cerâmica sinterizada mais densa.
Em aumentos maiores evidenciam-se grãos pequenos, com formas bastante
homogêneas e poros apenas intergranulares. Os tamanhos médios de grão típico das
amostras YSZ.U1 e YSZ.U2 são, respectivamente, 1,5 e 2,4 µm. Quanto ao aspecto
morfológico da superfície observa-se uma forte tendência a formação de uma estrutura
alveolar, refletindo-se no grau de densificação do material, conforme ficou patente nos
resultados de densidade relativa das pastilhas provenientes dos pós obtidos pelo método
da combustão com uréia. Da mesma forma ao que foi observado no caso da síntese
utilizando glicina, não existe diferença microestrutural significativa entre os compactos
cerâmicos em função da concentração de uréia empregada na síntese dos respectivos
pós precursores. Contudo, comparando-se os tamanhos médios de grãos das amostras de
8YSZ obtidas a partir dos pós sintetizados pela técnica de combustão, nota-se que as
amostras produzidas com pós obtidos mediante a síntese com uréia possuem tamanhos
médios de grão cerca de 80% menores que aqueles confeccionados com os pós
sintetizados pelo método com glicina.

(a)

(b)

(c)

Figura 4.29 - Fotomicrografias (MEV) das superfícies polidas das pastilhas cerâmicas
relativas ao sistema YSZ.U1, com ampliação de: (a) 2000X (barra = 20µm), (b) 5000X
(barra = 5µm) e (c) 10000X (barra = 2µm).
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(a)

(b)

(c)

Figura 4.30 - Fotomicrografias (MEV) das superfícies polidas das pastilhas cerâmicas
relativas ao sistema YSZ.U2, com ampliação de: (a) 2000X (barra = 20µm), (b) 5000X
(barra = 5µm) e (c) 10000X (barra = 2µm).

4.5.2.3 – Método Pechini
A Figura 4.31 apresenta as fotomicrografias das superfícies polidas das pastilhas
provenientes do pó obtido pelo método Pechini. A partir da análise das micrografias foi
possível constatar elevado grau de densificação, corroborando assim os resultados
obtidos para a densidade relativa determinada pelo método de Arquimedes. Por outro
lado, a condição de sinterização em que a cerâmica foi submetida promoveu o
crescimento relativamente exagerado dos grãos, oriundo do coalescimento dos grãos
pequenos, com tamanho médio de grão igual a 11,8 µm. No entanto, tamanho de grão
grande deve ser evitado, pois tende a diminuir a resistência e a tenacidade à fratura,
especialmente nos contornos de grão. Evidenciam-se também poros com variação na
forma e no tamanho devido à conexão de poros na região dos contornos de grão.
Diferentemente do que ocorreu com os compactos sinterizados a partir dos pós
produzidos por combustão, no caso dos corpos cerâmicos sinterizados a partir dos pós
sintetizados pelo método Pechini verifica-se maior tendência ao estabelecimento de uma
distribuição bimodal de tamanho de grãos.

116

Fratura no
contorno de grão

(b)

(a)

Poros Conectados

Figura 4.31 - Fotomicrografias (MEV) das superfícies polidas das pastilhas cerâmicas
relativas ao sistema YSZ.P, com ampliação de: (a) 2000X (barra = 20µm) e (b) 5000X
(barra = 5µm).

4.5.2.4 – Método da Co-precipitação

Nas Figuras 4.32 a 4.34 têm-se as fotomicrografias das superfícies polidas das
pastilhas cerâmicas relativas aos pós obtidos pelo método de co-precipitação em meio
aquoso, em meio alcoólico e com sonificação. As fotomicrografias permitem observar
uma distribuição relativamente estreita do tamanho e forma de grãos, com porosidade
intragranular e intergranular, uniformemente distribuída. Verifica-se também a presença
de poros conectados nos contornos de grãos que tende a diminuir a resistência mecânica
da cerâmica. Desta forma, acredita-se que os vazios presentes nas microestruturas foram
formados pelo arrancamento dos grãos da superfície durante o polimento devido à
presença excessiva de poros conectados. Adicionalmente, a presença de pequenos
aglomerados duros (difíceis de serem destruídos na compactação), verificado nas
fotomicrografias dos pós dispersos relativos aos sistemas em discussão, compromete o
empacotamento das partículas conferindo a cerâmica uma microestrutura irregular que
favorece a remoção dos grãos da superfície. Na ordem das figuras, os tamanhos médios
de grãos são, respectivamente, 3,7; 2,9 e 3,1 µm.
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(a)

(b)

(c)

Figura 4.32- Fotomicrografias (MEV) das superfícies polidas das pastilhas cerâmicas
relativas ao sistema YSZ.CP, com ampliação de: (a) 2000X (barra = 20µm), (b) 5000X
(barra = 5µm) e (c) 10000X (barra = 2µm).

(a)

(b)

Figura 4.33- Fotomicrografias (MEV) das superfícies polidas das pastilhas cerâmicas
relativas ao sistema YSZ.CP*, com ampliação de: (a) 5000X (barra = 5µm) e (b)
10000X (barra = 2µm).
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(a)

(b)

Figura 4.34 - Fotomicrografias (MEV) das superfícies polidas das pastilhas cerâmicas
relativas ao sistema YSZ.S, com ampliação de: (a) 2000X (barra = 20µm) e (b) 5000X
(barra = 5µm).

4.5.2.5 – Método Sol-gel
A Figura 4.35 apresenta fotomicrografias da superfície polida da pastilha
proveniente do pó obtido pelo método sol-gel. A baixa densificação do sistema
cerâmico YSZ.SG é evidente nas imagens de microscopia, na qual se verifica grandes
vazios e falhas de empacotamento que foram expostos no processo de polimento devido
ao arrancamento de grãos fracamente ligados a matriz da cerâmica. Os aglomerados que
não foram destruídos durante a etapa de compactação podem ser considerados como os
responsáveis pelos macrodefeitos, uma vez que menor contato entre as partículas
dificulta a transferência de massa durante a sinterização via estado sólido, prejudicando
a consolidação da cerâmica. Contudo, pode-se observar também a existência de regiões
bastante densas, com poros intergranulares e intragranulares, e tamanho médio de grão
de cerca de 5,4 µm.
Não apenas a partir dos resultados de densidade e da análise das
fotomicrografias das superfícies polidas dos sistemas relativos aos pós obtidos pelos
métodos de co-precipitação e sol-gel, pôde-se averiguar a elevada porosidade das
cerâmicas, mas também foi possível observar experimentalmente, durante o processo de
conformação e manipulação da pastilha, maior fragilidade dos monólitos (corpo sólido)
relativos aos pós em discussão. Uma possível solução seria a adição de um aglutinante
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(ligante) que são aditivos adesivos usados para unir partículas, facilitando assim a
compactação e densificação dos materiais cerâmicos. De toda forma, estas
considerações mostram a dificuldade de se obter blocos massivos com elevado grau de
densificação sob as condições estudadas.

(a)

(b)

Figura 4.35 - Fotomicrografias (MEV) das superfícies polidas das pastilhas cerâmicas
relativas ao sistema YSZ.SG, com ampliação de: (a) 2000X (barra = 20µm) e (b) 5000X
(barra = 5µm).

3.5.3- Medida de Condutividade Elétrica
Como mencionado anteriormente, o eletrômetro fornece a medida direta da
resistência elétrica do material, a partir da diferença de potencial e corrente elétrica que
flui através da amostra sob a ação de um campo elétrico dc aplicado. Na Figura 4.36 são
apresentados os gráficos de resistividade elétrica em função da temperatura para todas
as amostras estudadas nesta dissertação. Já a Figura 4.37 apresenta os gráficos de
condutividade elétrica total (que é o inverso da resistividade) em função da temperatura.
De uma forma geral, pode-se dizer que todas as amostras apresentaram o mesmo
comportamento, mostrando uma elevação contínua dos valores da condutividade
elétrica com a temperatura, perfil característico de materiais semicondutores.
O sistema YSZ.ES apresentou resistividade elétrica relativamente maior, como
era esperado, visto que o material é composto majoritariamente pela fase tetragonal.
Esta diferença é mais pronunciada em baixas temperaturas, acima de 500°C os valores
de resistividade elétrica dos materiais são relativamente próximos.
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Figura 4.36 - Resistividade elétrica para os sistemas cerâmicos estudados.
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Figura 4.37 - Condutividade elétrica para os sistemas cerâmicos estudados.

Na Figura 4.38 são mostrados os valores do logaritmo neperiano da
condutividade total dos sistemas estudados em função do inverso da temperatura
absoluta, compreendida entre 573 a 1273K. A partir dos coeficientes angulares das retas
ajustadas para os pontos experimentais foram calculados os valores das energias de
ativação para a condutividade, apresentados na Tabela 4.8, bem como os valores do
coeficiente de correlação e condutividade a 1000°C, visando comparar com os
resultados disponíveis na literatura. Os coeficientes de correlação (R2) encontram-se
próximos de 1, mostrando forte associação linear entre as duas variáveis, ou seja, indica
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que os valores experimentais estão em concordância com a melhor reta ajustada. Desta
forma, pode-se inferir que todas as amostras em estudo apresentaram comportamento
elétrico do tipo Arrhenius.
Os valores de condutividade elétrica total dos sistemas cerâmicos avaliados
foram relativamente semelhantes, especialmente quando comparadas cerâmicas
relativas aos pós obtidos pelo mesmo método. No entanto, os valores de condutividade
total a 1000°C encontrados são duas ordens de grandeza inferior aos apresentados na
literatura, como pode ser visto na Tabela 4.8.
A energia de ativação (Ea), neste caso, pode ser definida como a energia mínima
necessária para que se inicie o processo de condução elétrica. Os valores de energia de
ativação para os sistemas estudados não apresentaram diferença significativa, com
exceção do método da mistura de óxidos. Este comportamento era esperado, uma vez
que o material obtido por este método é formado essencialmente pela estrutura cristalina
tetragonal. A zircônia tetragonal policristalina apresenta condutividade iônica total bem
menor que a zircônia totalmente estabilizada na fase cúbica por causa do componente
intergranular, que é dependente da densidade de contornos de grão.
A partir dos resultados de energia de ativação pode-se dizer que as cerâmicas
mais densas contribuíram de forma positiva para o processo de condução, ou seja,
sistemas com maior densidade relativa (YSZ.G1, YSZ.G2 e YSZ.P) apresentaram
menor energia de ativação.
Dentre os possíveis fatores que podem ter contribuído para os baixos valores de
condutividade e maiores valores de energia de ativação, quando comparados com a
literatura, incluem: (i) possível presença de zircônia estabilizada em fase tetragonal,
diminuindo a condutividade iônica total da cerâmica; (ii) impurezas mesmo que em
concentrações baixíssimas (como por exemplo, SiO2 e Na2O na ordem de ppm); (iii)
presença de fase amorfa; (iv) heterogeneidade microestrutural; (v) concentração de
dopante; (vi) tamanho dos grãos na matriz; e (vii) densidade relativa, que influem
diretamente nas propriedades condutoras da cerâmica. Portanto, é fundamental a
otimização das rotas de síntese e processamento, permitindo assim a obtenção de
cerâmicas com melhores propriedades elétricas que viabilize a sua aplicação como
eletrólito.
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No entanto, cabe ressaltar que a diferença entre as medidas experimentais e os
dados da literatura estão associados também às dificuldades do método usado (método
de duas pontas), visto que este é mais adequado para medidas de condutividade
eletrônica. Adicionalmente, foram observados diversos problemas acerca da
implementação do método. Para medidas de condutividade iônica o ideal é a técnica de
espectroscopia de impedância.
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Figura 4.38 - Condutividade elétrica em função da temperatura (curva de Arrhenius)
para os sistemas cerâmicos estudados.
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Tabela 4.8- Coeficiente de correlação da reta, energia de ativação e condutividade total
a 1000°C dos sistemas estudados.

Amostra

R2

Ea (kJ mol-1)

σ (S/cm)

YSZ.G023

0,9924

126,1

3,49.10-4

YSZ.G1

0,9820

118,9

4,32.10-4

YSZ.G2

0,9862

113,9

3,48.10-4

YSZ.U1

0,9897

123,3

2,72.10-4

YSZ.U2

0,9897

127,4

2,14.10-4

YSZ.P

0,9817

111,6

1,53.10-4

YSZ.CP

0,9842

125,8

3,19.10-4

YSZ.CP*

0,9939

124,1

4,95.10-4

YSZ.S

0,9903

126,9

5,41.10-4

Sol-Gel

YSZ.SG

0,9903

124,7

3,30.10-4

Estado Sólido

YSZ.ES

0,9923

154,2

4,08.10-4

YANG et al. (2003)*, §

8YSZ

---

93 e 103

6,67.10-2

CHEN et al. (2002)*

8YSZ

---

---

11,2.10-2

YAMAMOTO (2000)*

9YSZ

---

81

14,0. 10-2

ARACHI et al. (1999)*

8YSZ

---

---

14,0.10-2

DAHL et al. (2007)#

8YSZ

---

94

13,8. 10-2

PATIL et al. (2008)*

8YSZ

---

---

9,8.10-2

Método/Ref.

Combustão

Pechini
Co-precipitação

* Condutividade elétrica obtida por espectroscopia de impedância.
# Condutividade elétrica determinada a partir do método de Van der Pauw.
§ Condutividade elétrica medida pelo método de duas pontas ou de quatro pontas.
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5.1 – Conclusões
Os estudos efetuados e os resultados obtidos durante a realização desta
dissertação permitiram formular as seguintes conclusões:
- O método cerâmico convencional (método do estado sólido) foi o único método sob
estudo que, nas condições aplicadas, não foi eficaz na estabilização da estrutura cúbica
tipo fluorita da zircônia estabilizada com 8% molar de ítria. Os difratogramas dos pós
provenientes dos demais métodos confirmam a presença majoritária da fase cristalina
cúbica, com tamanho médio de cristalito em escala nanométrica, variando de 11,78 a
19,00 nm. Doravante, as conclusões que se seguem não incluem o método da mistura de
óxidos.
- De acordo com os resultados de fluorescência de raios X pode-se dizer que todas as
metodologias estudadas mostraram-se confiáveis para a produção de óxido de zircônio
dopado com 8% de ítria.
- Os resultados comprovaram a forte influência do processo de síntese dos pós
cerâmicos sobre a compactabilidade e sinterabilidade dos corpos cerâmicos,
evidenciando que as propriedades do pó inicial (tamanho, forma, estado de agregação e
distribuição de tamanho das partículas) condicionam as etapas subseqüentes nos
processos cerâmicos e a qualidade do produto final.
- O processo de secagem de materiais cerâmicos preparados por técnicas de solução (tal
como, co-precipitação e sol-gel) mostrou ser a etapa crítica do processo devido a forte
tendência à formação de aglomerados fortes. Estes aglomerados são oriundos da ligação
das moléculas de água e/ou grupos hidroxila incorporados na estrutura que são capazes
de formar pontes de hidrogênio entre as moléculas adjacentes. Essas considerações
refletem-se sobre as características estruturais do material, conforme fica patente pela
análise dos resultados apresentados para as amostras YSZ.S e YSZ.SG.
- Dentre as variáveis de processamento que influenciam as propriedades do pó cerâmico
incluem-se especialmente a temperatura de reação e calcinação. Materiais submetidos a
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elevadas temperaturas apresentaram baixa área específica e conseqüentemente alto valor
para tamanho médio de partículas ou aglomerados. Isso ocorre devido ao início de um
processo de sinterização das partículas dos pós, conduzindo à formação de aglomerados
duros.
- As análises de microscopia eletrônica de varredura dos pós dispersos complementam
os resultados de tamanho médio de partícula, ou de aglomerado, calculados a partir da
análise da área específica. Adicionalmente, permitiu verificar a forma das partículas
(aglomerados ou agregados) dos pós precursores.
- Foi constatado que aglomerados densos dificultam o empacotamento das partículas do
pó durante a etapa de compactação e conseqüentemente na densificação por
sinterização.
- O processo de prensagem uniaxial combinada com a isostática resultou em melhor
empacotamento de partículas, proporcionando a obtenção de maiores valores de
densidade relativa quando comparado com os compactados conformados apenas com
prensagem uniaxial.
- A densidade relativa das amostras sinterizadas na condição padrão (1600°C/3h) variou
de 79,4 a 97,5%. Maiores valores de densidade relativa foram verificados para os
sistemas YSZ.G1, YSZ.G2 e YSZ.P. Os valores determinados para os demais sistemas
indicam que as cerâmicas não foram totalmente sinterizadas e muitos poros e/ou falhas
ainda existem na estrutura. Esse comportamento pode ser atribuído principalmente às
características físico-químicas do pó precursor e condição de sinterização. Desta forma,
se faz necessário um estudo mais apurado dos parâmetros de sinterização e otimização
do processamento dos pós cerâmicos de forma a viabilizar sua aplicação como eletrólito
em célula a combustível de óxido sólido.
- Dentre os sistemas cerâmicos avaliados, aqueles que apresentaram maiores valores de
condutividade iônica foram aqueles que exibiram as maiores densidades relativas. A
partir da análise dos resultados de condutividade iônica pôde-se constatar que todas as

127

amostras em estudo apresentaram comportamento elétrico do tipo Arrhenius.
Entretanto, ao comparar os resultados experimentais com os dados publicados na
literatura pesquisada, verifica-se certa discrepância tanto nos valores de condutividade
como de energia de ativação. Este comportamento está associado à variabilidade das
características estruturais da cerâmica e, também, aos problemas de implementação do
método, proporcionando assim prejuízo nas propriedades elétricas do material. Desta
forma, para a otimização das propriedades é requerido um controle mais adequado da
síntese dos pós e das diversas etapas de processamento e em relação à medição de
condutividade se faz necessário a utilização do método de quatro pontas ou
espectroscopia de impedância.
- De modo geral, pode-se concluir que, todos os métodos estudados podem, a princípio,
ser aplicados à síntese de zircônia estabilizada com 8% de ítria, tendo cada um
inconvenientes específicos. No entanto, evidentemente, tais limitações não excluem a
possibilidade de que um maior refino do processamento possa tornar possível a
utilização desses métodos para a obtenção da YSZ com as propriedades requeridas para
sua utilização como eletrólito em células a combustível de óxido sólido.

5.2- Sugestões para Trabalhos Futuros
- Efetuar estudos a cerca das condições ideais do tratamento térmico de calcinação
(temperatura, tempo e taxa de aquecimento e resfriamento) que permitam aperfeiçoar as
características de um eletrólito. Estes parâmetros afetam fortemente as características
microestruturais dos pós, tais como, cristalinidade, tamanho de cristalito, tamanho de
partícula (agregado ou aglomerado), área superficial e conseqüentemente afetam as
características do produto final.
- A obtenção de cerâmicas com maior densidade relativa e menor quantidade de defeitos
microestruturais talvez seja o principal passo para o melhoramento das propriedades
elétricas das cerâmicas. Acredita-se que a produção de amostras com melhor
densificação resulte em uma melhor condução iônica. Contudo, deve-se também efetuar
análises de sinterização que permitam distinguir os processos e mecanismos
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predominantes na sinterização para uma melhor elucidação do processo de condução de
sistemas de zircônia estabilizada com ítria.
- Devido à forte tendência à aglomeração de pós nanométricos, torna-se importante
otimizar os parâmetros que afetam o processo de moagem, dispersão e condicionamento
objetivando reduzir tamanho médio de partícula (aglomerado e agregado) do pó
sintetizado para facilitar o processo de conformação do pó e, portanto, incrementar a
densificação do material.
- Realizar medidas de condutividade elétrica usando o método de quatro pontas, na faixa
de temperatura de operação da célula, bem como utilizar a técnica de espectroscopia de
impedância na caracterização do eletrólito.
- Realizar ensaios de dilatometria visando determinação da temperatura ótima de
sinterização e de seus mecanismos, tendo como foco impedir o crescimento excessivo
dos grãos e a formação de elevada porosidade.
- Realizar testes de envelhecimento térmico e degradação acelerada das cerâmicas de
zircônia estabilizada com 8% mol de ítria, na temperatura de operação da célula a
combustível de óxido sólido, tendo em vista averiguar possíveis transformações de fase
que possam acarretar na diminuição de eficiência da célula.
- Realizar estudos químicos, estruturais e eletroquímicos acerca do comportamento das
interfaces anodo/eletrólito/catodo quando submetida a tratamentos que simulam o
funcionamento da célula a combustível de óxido sólido em diferentes atmosferas.
- Finalmente, utilizar os conhecimentos adquiridos nesta dissertação para produzir
filmes finos visando alcançar espessuras da ordem de 1 a 5 micrometros de forma a
minimizar as perdas ôhmicas aumentando assim a eficiência da célula a combustível.
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ANEXO I
CÁLCULO DA QUANTIDADE DE COMBUSTÍVEL
ZrO2:8% mol Y2O3
Para a preparação de 5 g de YSZ são necessários:
4,31 g de ZrO2
0,69 g de Y2O3
Os reagentes utilizados são:
ZrO(NO3)2. 6H2O
Y(NO3)3. 6H2O

PM: 339,33g
PM: 383,02g

Com os valores dos pesos moleculares dos nitratos, calcula-se a massa necessária de
cada reagente.
Desse modo deve-se pesar:
11,88 g de ZrO(NO3)2.6H2O e 2,33 g de Y(NO3)3.6H2O
A Tabela abaixo apresenta as valências equivalentes para cada reagente calculado com
base na química dos propelentes de acordo com os conceitos da química dos propelentes
(RIGUEDÉ et al., 2001).
Y(NO3)3.6H2O
ZrO(NO3)2.6H2O
CO(NH2)2
C2H5NO2

-15
-10
+6
+9

A partir dos valores molares dos óxidos de zircônio e ítrio e das valências calcula-se a
massa estequiométrica de combustível.
92 (-10) + 8 (-15) + X (+6) = 0
6 X = 1040
X = 173,3 mols de uréia
Peso molecular total do YSZ:
PM = 0,08 x 225,8116 + 0,92 x 123,212
PM = 131,42g
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Com o valor do peso molecular do YSZ, calcula-se a massa necessária de uréia para a
preparação de 5 g de YSZ :
= 0,038046
N° de moles = 5
131,42
100 moles ______ 173,3 g
0,038046 moles ______

X

X = 0,06593 moles
Portanto, a massa de uréia será:
CO(NH2)2

PM: 60,056g

Massa de Uréia = 0,06593 x 60,056 = 3,96 g
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ANEXO II

Name and formula
Reference code:

00-030-1468

PDF index name:

Yttrium Zirconium Oxide

Empirical formula:
Chemical formula:
Second chemical formula:

O1.93Y0.15Zr0.85
Y0.15Zr0.85O1.93
92ZrO2 ·8Y2O3

Crystallographic parameters
Crystal system:
Space group:
Space group number:

Cubic
Fm-3m
225

a (Å):
b (Å):
c (Å):
Alpha (°):
Beta (°):
Gamma (°):

5.1390
5.1390
5.1390
90.0000
90.0000
90.0000

Calculated density (g/cm^3): 5.96
Volume of cell (10^6 pm^3): 135.72
Z:
4.00
RIR:

1.70

Subfiles and Quality
Subfiles:
Quality:

Inorganic
Alloy, metal or intermetalic
Corrosion
Star (S)

Comments
Color:
General comments:
Sample preparation:

Light grayish brown
Composition of common "yttria-stabilized zirconia"
solid state electrolyte.
ZrO2 + Y2O3 fired at 1400 C for 6 days with one
intermediate regrinding.
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Peak list
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

h
1
2
2
3
2
4
3
4
4
5
4

k
1
0
2
1
2
0
3
2
2
1
4

l
1
0
0
1
2
0
1
0
2
1
0

d [A]
2.96800
2.57100
1.81800
1.55000
1.48400
1.28500
1.17900
1.14900
1.04900
0.98910
0.90860

2Theta [deg]
30.085
34.868
50.138
59.599
62.540
73.662
81.589
84.197
94.499
102.300
115.944

I[%]
100.0
25.0
55.0
40.0
6.0
5.0
10.0
6.0
10.0
6.0
3.0

Stick Pattern
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