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RESUMO 

 

Pós de céria dopada com 0% (CeO2); 10% (CGO10) ou 20% (CGO20) em mol de gadolínia foram 

sintetizados pelo método Pechini. Os pós calcinados, como-sintetizados e moídos/peneirados foram 

caracterizados por DRX, BET, TG e DTG. Pastilhas de materiais particulados moídos/peneirados e 

como-sintetizados foram prensadas uniaxialmente com 210 MPa, e em seguida sinterizadas até 1400 

ºC com taxa de aquecimento de 5 ºC/min em dilatômetro sem e com a ação de campo elétrico DC. Os 

campos elétricos aplicados foram de 0; 10; 30 e 50 Vcm
-1

. Os valores da intensidade de corrente 

elétrica e diferença de potencial elétrico foram registrados em função da temperatura. As densidades 

das pastilhas, a verde e sinterizada, foram calculadas pelo método geométrico. A caracterização 

microestrutural das amostras sinterizadas foi realizada por microscopia eletrônica de varredura 

(MEV), com o tamanho médio de grão avaliado por análise de imagem no software ImageJ. Os 

valores de densidades alcançados sugerem que a moagem/peneiramento proporciona maior taxa de 

sinterização independentemente da composição e do valor do campo elétrico aplicado. Os resultados 

obtidos sugerem que a aplicação de campo elétrico durante a sinterização promove maior densificação, 

pó moído/peneirado ou pó sem moer, independentemente da composição, e, que quanto maior é o 

valor do campo elétrico, maior é a densificação do material. A dopagem da céria retardou o 

crescimento dos grãos durante a sinterização convencional no dilatômetro, pastilhas com pó 

moído/peneirado ou com pó sem moer. Este retardo no crescimento de grão foi atribuído ao fenômeno 

“drag solute”. A sinterização das pastilhas prensadas com pó moído/peneirado, sob a ação de um 

campo elétrico, proporcionou retardo no crescimento de grão para todas as composições. Apesar da 

ação do campo elétrico retardar significativamente a taxa de crescimento de grão, os diferentes valores 

de campo elétrico não causaram diferenças significativas a esta taxa. Este fenômeno não foi observado 

quando pó sem moer foi usado. Ao retardo no crescimento de grão, quando da sinterização sob efeito 

do campo elétrico, foi atribuído à maior temperatura nos contornos de grão que reduz a energia livre 

de difusão de contorno de grão. A ação conjunta moagem/peneiramento e aplicação de campo elétrico 

DC se mostrou eficiente para retardar o crescimento de grão das composições e aumentar a taxa de 

densificação, em relação à sinterização convencional. A sinterização de pós à base de céria 

(moídos/peneirados) com aplicação de um campo elétrico DC (em condições não isotérmicas entre 30 

e 1400 °C) mostrou-se um alternativa bastante promissora para a obtenção de cerâmicas com reduzido 

tamanho de grão e densidades relativas superiores a 90 %. 

 

Palavras chaves: CGO; sinterização; campo elétrico; dilatometria; densidade; tamanho de grão; 

SOFC. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Ceria powders doped with 0% (CeO2); 10% (CGO10) or 20% (CGO20) of gadolinia mol were 

synthesized by the Pechini method. The calcined powders, as-synthesized and ground / sieved were 

characterized by XRD, BET, TG and DTG. materials tablets particulate ground / sieved and as-

synthesized were pressed uniaxially at 210 MPa, and then sintered to 1400 ° C with a heating rate of 5 

° C / min in dilatometer with and without DC electric field action. The applied electric fields were 0; 

10; 30 and 50 Vcm
-1

. The values of the intensity of electric current and electric potential difference 

was recorded as a function of temperature. The densities of the pellets, the green and sintered, were 

calculated using the geometric method. Microstructural characterization of sintered samples was 

performed by scanning electron microscopy (SEM), with the average grain size measured by image 

analysis in ImageJ software. The achieved densities values suggest that the milling / sieving provides 

enhanced sintering rate regardless of the composition and the value of the applied electric field. The 

results suggest that the application of the electric field during sintering promotes greater densification, 

ground / sieved powder or powder without grinding, regardless of composition, and that the greater the 

value of the electric field, the greater the densification of the material. The delayed doping of ceria 

grain growth during sintering in conventional dilatometer, tablets with milled powder / or sieved 

powder without milling. This delay in grain growth was attributed to the phenomenon "drag solute." 

The sintering of pressed pellets of ground / sieved powder, under the action of an electric field, 

provided delayed grain growth for all compositions. Despite the electric field action significantly slow 

the grain growth rate, different electric field values did not cause significant differences in the rate. 

This phenomenon was not observed when powder without grinding was used. To delayed grain 

growth when sintering under the influence of the electric field, it was attributed to the higher 

temperature at the grain boundaries which reduces the free energy of the grain boundary diffusion. The 

joint action grinding / sieving and application of DC electric field was efficient for retarding grain 

growth of the compositions and increase the densification rate, as compared to conventional sintering. 

The powder sintering of ceria (ground / sieved) by applying a DC electric field (in non-isothermal 

conditions between 30 and 1400 ° C) proved to be a promising alternative for obtaining ceramic with 

reduced grain size and relative densities exceeding 90%. 

 

Key words: CGO; sintering; electric field; dilatometry; density; grain size; SOFC. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As alterações climáticas mundiais têm tornado o homem apreensivo quanto sua própria 

sobrevivência como espécie. O aumento médio da temperatura do planeta tem provocado perceptíveis 

alterações no ecossistema. A elevação do nível dos mares, consequência do desgelo das calotas polares 

é uma delas. O aumento de áreas desertificadas é outra consequência das alterações climáticas, 

trazendo problemas no abastecimento de água e alimentos em várias partes do planeta. Com o 

desequilíbrio térmico ambiental vem o êxodo e o desconforto de muitos povos. Hoje, muito melhor 

entendido, boa parte deste desequilíbrio é fruto do excesso de emissão de gases poluentes na 

atmosfera. O dióxido de carbono (CO2) é um dos mais prejudiciais dentre estes gases. Neste contexto, 

a produção de energia a partir de combustíveis fósseis se destaca pela imensa quantidade de gases 

poluentes que injeta em nossa atmosfera. 

Diversos fóruns mundiais têm sido realizados na busca de encontrar soluções para os 

problemas ambientais [1]. Dentre as soluções para a produção de energia de forma sustentável (sem 

degradar o meio ambiente) destacam-se as tecnologias das células a combustível.   As células a 

combustível são dispositivos eletroquímicos ambientalmente amigáveis que produzem energia elétrica, 

calor e água a partir da combinação eletroquímica entre um gás combustível (podendo ser hidrogênio) 

e um gás oxidante.  

Internamente as células a combustível são basicamente constituídas por um eletrólito e 

eletrodos (anodo e catodo). Durante o funcionamento estes geradores de energia elétrica consumem 

um combustível que ao se oxidar libera elétrons para um circuito elétrico externo. 

Dentre os vários tipos de células combustíveis existentes, a célula combustível de óxido 

sólido (SOFC: Solid Oxide Fuel Cell) apresenta todos os componentes no estado sólido. Os eletrodos 

são materiais cerâmicos e/ou compósitos e os eletrólitos são óxidos cerâmicos. As elevadas 

temperaturas de funcionamento das células SOFC (normalmente acima de 800 °C), obriga-nos a 

vencer alguns desafios tecnológicos operacionais como, por exemplo, a degradação térmica, a 

incompatibilidade térmica e a instabilidade química entre os diversos componentes [2,3].   

Os problemas decorrentes das altas temperaturas de operação têm conduzido a incessantes 

esforços de pesquisa no sentido de descobrir novos materiais e configurações de células que permitam 

reduzir a temperatura de operação para a faixa entre 500 e 750 °C [2, 4]. 

Neste contexto, os eletrólitos sólidos à base de céria (dopada com íons de terras raras) têm se 

destacado como materiais alternativos à tradicional zircônia estabilizada com ítrio (ZEI). A 

condutividade iônica da céria dopada com gadolínia (CGO), por exemplo, obtida a 800 °C, é similar à 

da ZEI obtida a 1000 °C. Além de elevada condutividade elétrica, as cerâmicas à base de céria 

também apresentam boa compatibilidade química com os eletrodos à base de lantânio e estrôncio [5]. 



 

19 
 

Para atuar como eletrólito sólido, uma cerâmica deve reunir propriedades como alta 

densificação, elevada condutividade iônica e (ausência de condutividade eletrônica) nas condições de 

operação. 

Normalmente as altas densificações são alcançadas via sinterização convencional em 

temperaturas acima de 1500 °C e por longos períodos de tempo [6]. Entretanto, nestas condições de 

tratamento térmico a céria altera seu estado de valência de +4 para +3. Este fenômeno de redução da 

céria afeta a sua condutividade (torna-se condutora eletrônica) e resistência mecânica (surgimento de 

microtrincas).  Além disto, longos períodos de sinterização em elevadas temperaturas mantêm ativados 

os mecanismos de difusão de massa. Como resultado, há crescimento de grão e diminuição da 

resistência mecânica. 

A busca por eletrólitos cerâmicos com boas propriedades físico-químicas utilizando-se de 

menores temperaturas e patamares de sinterização é um dos maiores desafios para a disseminação da 

tecnologia das células a combustível de óxido sólido. Sinterização com menor temperatura de 

sinterização promovendo densificações da ordem de 95% da densidade teórica e tamanho de grãos 

submicrométrico atenderão a requisitos como impermeabilidade e resistência mecânica, necessários a 

materiais utilizáveis como eletrólito de SOFC. 

Para este intento buscam-se materiais ou processos que permitam elevada sinterabilidade.  

Várias tecnologias têm sido desenvolvidas para estudar a sinterabilidade das cerâmicas. 

Métodos que vão da inclusão de aditivos de sinterização que aumentam as velocidades de difusão via 

formação de fase líquida; sinterização assistida por pressão: prensagem a quente, sinterização de 

forjamento e prensagem isostática a quente (HIP) [6], [7], [8]; e sinterização por radiação 

eletromagnética: sinterização por plasma pulsado (spark plasma sintering, SPS) [9] e sinterização 

assistida por microondas [10].  

M. Cologna, B. Rashkova, and R. Raj [11] descobriram um novo processo para a 

sinterização de Zircônia. Neste processo uma corrente elétrica contínua (DC) flui pelo corpo da 

amostra a verde devido a aplicação de um campo elétrico sobre a mesma durante o processo de 

sinterização convencional. Os autores observaram que as cerâmicas alcançaram altas densidades antes 

de atingir a temperatura final programada. As temperaturas e os tempos necessários para que os corpos 

cerâmicos alcançassem altas densidades começaram a cair drasticamente. 

O fenômeno descoberto passou a chamar-se “Flash Sintering” [11] [12] em função da súbita 

contração das dimensões da cerâmica sinterizada nesta condição. Inicialmente o estudo do fenômeno 

de flash sintering foi mais aplicado em amostras de ZEI, mas há relatos deste fenômeno em alumina 

dopada com magnésia [13].  

A explicação deste fenômeno está ainda em seus primeiros estágios. O fato é que a aplicação 

de um campo elétrico diretamente sobre um corpo verde em processo de sinterização convencional 
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altera a sinterabilidade do material, mesmo quando não se verifica o fenômeno do “flash”, como 

veremos ao longo deste trabalho. 

Esta tese de doutorado tem como objetivo principal estudar o comportamento da corrente 

elétrica e o efeito sobre a densidade e o tamanho de grão, que um campo elétrico DC produz quando 

sinterizamos amostras a base de céria (com e sem dopagem, partículas pequenas e grandes). Embora a 

sinterização assistida por campo elétrico tenha sido usada com sucesso para obtenção de eletrólitos a 

base de zircônia, há poucos relatos na literatura envolvendo a sinterização de cerâmicas à base de 

céria.   

Os objetivos específicos deste trabalho, abordados no decorrer do documento, são os 

seguintes: 

 

1. Sintetizar, e caracterizar pós de composição Ce1-x Gdx O 2-x/2 (0 ≤ x ≤ 0,2) obtidos pelo 

método Pechini; 

2. Sinterizar as amostras em dilatômetro sob a ação de um campo elétrico DC de valor 

variável observando o comportamento da corrente elétrica e a retração ocorrida.  

3. Estudar os efeitos da moagem, da dopagem e da aplicação de um campo elétrico DC, 

sobre a densidade, microestrutura e condutividade elétrica DC. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Célula combustível 

O estudo de células combustível remonta do início do século XX. O alto custo dos materiais 

empreendidos no processo desta tecnologia tornava-se um dos entraves ao seu desenvolvimento. 

Atualmente, seja pelo avanço tecnológico de máquinas e equipamentos, seja através do aprimoramento 

e descoberta de novos materiais e processos, seja pelas necessidades prementes de desenvolvimento de 

fontes energéticas mais compatíveis com o meio ambiente, ou mesmo pela necessidade de redução da 

dependência das atuais fontes provenientes de combustíveis fósseis, esta tecnologia tem atraído a 

atenção de pesquisadores e da indústria a qual vem se tornando mais eficiente e economicamente mais 

viável. 

2.1.1. Definição 

A célula combustível é um dispositivo eletroquímico que converte a energia química de um 

combustível, diretamente em eletricidade. Vários foram os tipos de célula combustível desenvolvidos.  

Cada um desses tipos, apesar de funcionarem basicamente alimentando-se de hidrogênio e oxigênio 

produzindo água, calor e eletricidade, possui peculiaridades como tipo de material empregado em seus 

componentes, modo de funcionamento, eficiência. 

Dentre os diversos tipos de célula combustível, as de óxido sólido (SOFC) possui eletrólito 

constituído de material sólido cerâmico, oferece alta eficiência energética com baixíssimos níveis de 

emissão de poluentes e tem despontado como um dispositivo que pode ser alimentado por uma vasta 

gama de combustíveis como o hidrogênio ou substâncias que através de reforma gerem hidrogênio 

como gás natural, hidrocarbonetos, metanol e biogás. As SOFCs são equipamentos simples confiáveis 

e amigáveis ao meio ambiente. São altamente eficientes quando combinadas com sistemas de co-

geração podendo o calor liberado nas SOFCs ser utilizado para movimentar máquinas tradicionais que 

podem resultar em mais produção de energia elétrica [14][15]. 

2.1.2. Componentes de uma célula combustível 

As células combustíveis de uma forma geral são compostas basicamente de dois eletrodos 

(um anodo e um catodo) separados por um eletrólito. No anodo ocorre uma reação química de 

oxidação do combustível e no catodo uma reação química de redução do oxidante. A Figura 1 mostra 

uma representação esquemática das partes básicas de uma célula a combustível: os eletrodos, com seus 

respectivos ambientes de trabalho, e eletrólitos. 
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Figura   1: Esquema geral de uma célula a combustível 

 

 

 

 

 

2.1.3. Tipos de célula combustível 

Atualmente vários são os tipos de célula a combustível estudadas no mundo. Estas células se 

diferenciam basicamente a partir do tipo de eletrólito que utilizam. Caracterizando-se cada uma delas 

pela temperatura de operação, o processo de obtenção do combustível e layout. 

Os principais tipos de célula combustível são: célula combustível alcalina (AFC), célula 

combustível com eletrólito polimérico (PEMFC), célula combustível contendo ácido fosfórico 

(PAFC), célula a combustível de carbonatos fundidos (MCFC), célula combustível de óxido sólido 

(PACOS).  As PEMFCs e as PACOSs são as mais promissoras em termos de aplicação em larga 

escala [16].  

A Figura 2 apresenta de forma esquemática cada uma das células combustível descritas 

anteriormente. 
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Para cada tipo de célula a Figura 2 identifica o íon responsável pelo transporte de carga 

elétrica através do eletrólito e os elementos que permeiam os eletrodos os quais são necessários ao 

funcionamento da célula. O oxigênio (O2) é o elemento comum a todas agindo no catodo e o 

hidrogênio (H2), combustível das células, é comum a todas agindo no anodo. Também está 

identificado na Figura 2 a forma como cada tipo de célula obtém a atmosfera que permeia o anodo 

(reforma externa x reforma interna), bem como a temperatura de operação de cada uma delas. 

2.1.4. Características, Vantagens e Desvantagens dos tipos de célula combustível. 

As diferenças de materiais usados nos eletrólitos em cada tipo de célula combustível 

permitem que cada célula tenha características de operação peculiares, apesar de terem basicamente o 

mesmo princípio de funcionamento. 

A célula combustível alcalina (AFC) possui boa eficiência elétrica necessitando, porém, de 

combustível (H2) de alta pureza. Opera em baixa temperatura (70 º C) e possui alta cinética de redução 

do oxigênio, superior às células combustíveis de eletrólitos ácidos. 

A célula combustível de membrana polimérica (PEMFC) possui baixa temperatura de 

operação (80 ºC), utiliza-se de prótons para transportar carga elétrica pelo eletrólito sendo que o 

Figura 2: Esquema representativo dos tipos de células combustível em função das características 

de cada uma como: tipo de eletrólito, temperatura de operação, forma de alimentação do 

combustível (H2), portadores de carga elétrica no eletrólito. 
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polímero utilizado (Poliestireno Sulfonato) não possui boa estabilidade sendo um dos fatores que 

fizeram ser substituídas por células combustível alcalinas em missões espaciais. 

A célula combustível de ácido fosfórico (PAFC) por possuir simples construção, estabilidade 

térmica, química e eletroquímica, baixa volatilidade do eletrólito e temperaturas de operação entre 150 

e 200 ºC tem se tornado um dos sistemas mais desenvolvidos como planta estacionária de energia. 

A célula combustível a carbonatos fundidos (MCFC) tem temperatura de operação entre 600 

e 700 ºC. Esta temperatura traz vantagens como reforma do combustível interna à célula, alta cinética 

na redução do oxigênio, podem operar com diferentes combustíveis e não são propensas a 

contaminação com CO ou CO2. 

A célula combustível de óxido sólido (PACOS) emprega materiais cerâmicos nos seus 

componentes.  Funcionam com altas temperaturas (700 a 1000 ºC) possuindo as vantagens de alta 

cinética de redução do oxigênio, trabalham, também, com diferentes combustíveis, sem a necessidade 

de reforma externa do combustível. Porém, estas altas temperaturas de funcionamento trazem 

desvantagens como dificuldade em encontrar materiais compatíveis termicamente e degradação 

térmica dos componentes da célula. Atualmente um dos maiores desafios para o desenvolvimento 

deste tipo de célula é encontrar materiais que possam ser utilizados em temperaturas reduzidas (~600 

ºC). 

2.1.5. Funcionamento da PACOS (SOFC – Solid Oxide Fuel Cell) 

A PACOS (ou SOFC) é um tipo de célula combustível que se diferencia dos outros por 

possuir uma estrutura sólida cujos componentes, tanto o eletrólito como os eletrodos, são constituídos 

de material cerâmico ou compósitos cerâmico/metal. Nesta estrutura o material de eletrólito é 

sanduichado entre os materiais de eletrodo. Podendo esta estrutura, basicamente, ser de forma planar 

ou tubular. 

A alta temperatura de operação das SOFCs traz vantagens como a possibilidade de se 

trabalhar diretamente com hidrocarbonetos dispensando o uso de reformador de combustível externo, 

maior eficiência global em função do uso do calor liberado durante a operação e a possibilidade de co-

geração de energia (ex: uso de vapor dágua para movimentar turbinas). Esta alta temperatura de 

operação, porém, traz desvantagens como alto custo dos materiais componentes, interdifusão de 

elementos, corrosão, degradação elétrica e longos períodos de para partida e desligamento da célula 

[17][18][19]. 
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O uso de materiais cerâmicos em SOFCs minimiza problemas de corrosão, principalmente 

no eletrólito, fato que não se verifica nos eletrólitos de outros tipos de células a combustível tais como 

as poliméricas [20]. 

Do ponto de vista da dinâmica de funcionamento, o eletrólito de uma SOFC é o meio onde 

ions O
-2

 se movimentam saindo do catodo em direção ao anodo. As pesquisas normalmente objetivam 

encontrar materiais que facilitem o transporte destes íons, contribuindo para maximizar o desempenho 

global da SOFC. 

O anodo, como compartimento de armazenamento do combustível (H2), recebe os íons de 

oxigênio (O
-2

) provindos do eletrólito e proporciona as condições adequadas para a ocorrência da 

oxidação eletroquímica do combustível, como resultado há a produção de uma corrente elétrica 

(elétrons), vapor de água e calor como subprodutos (quando o combustível é hidrogênio) [16]. É 

requerido do anodo que tenha alta condutividade aniônica e eletrônica uma vez que necessita receber 

os ânions provenientes do eletrólito ao mesmo tempo em que deve conduzir elétrons para um circuito 

externo. 

Neste processo, o catodo (compartimento do gás oxidante) é responsável pela reação química 

de redução do O2. Como resultado, há formação íons de oxigênio (O
-2

) que serão conduzidos através 

do eletrólito, fechando o circuito elétrico da SOFC. 

Abaixo temos as reações físico-químicas básicas que ocorrem no anodo e no catodo durante 

o funcionamento da SOFC. 

 

2.1.6. Características físico-químicas requeridas dos materiais que compõem as partes básicas da 

SOFC (eletrólito, anodo, catodo e interconectores) 

Algumas características físico-químicas devem ser apresentadas pelos diferentes materiais 

constituintes dos componentes de uma SOFC para que estas alcancem eficiência na geração de energia 

elétrica. No geral estes materiais devem possuir boa estabilidade química e microestrutural, razoável 

resistência mecânica e boa compatibilidade térmica a elevadas temperaturas [21]. 

O eletrólito deve ter alta condutividade iônica na temperatura de operação (>0,05 S.cm
-1

)  e 

baixo número de transferência de elétrons ( te < 10-3 a 900 ºC ) para que se alcance alta eficiência na 
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geração de energia elétrica. O material do eletrólito também deve ser quimicamente estável em 

condições extremamente oxidantes e redutoras como as tipicamente encontradas no catodo (pO2 >20 

kPa) e no anodo (pO2<10
-17

 kPa) [22]. Elevada densificação (densidade relativa > 95%), impedindo o 

contato direto entre os gases combustíveis e oxidante, é um dos pré-requisitos essenciais de um 

eletrólito sólido [23]. 

Tanto os materiais do anodo como o do catodo devem ser porosos objetivando maior 

superfície de contato entre estes e as respectivas fases gasosas em que cada eletrodo está imerso. 

Devem possuir estabilidade química e eletroquímica tanto em ambiente redutor (anodo) como 

oxidante devendo possuir propriedades catalíticas que proporcionem boa cinética de oxidação do 

combustível no anodo e de redução do oxigênio no catodo. 

O interconector é uma das partes constitutivas do sistema SOFC que permite uma elevação 

da diferença de potencial (DDP) fornecida pelo sistema de geração. Uma vez que a DDP teórica 

gerada em uma célula combustível é de apenas 1,2 volts, torna-se obrigatório a associação de células 

unitárias (anodo/eletrólito/catodo) em série e/ou paralelo, com a finalidade de se obter valores de DDP 

e densidades de potência com utilidade prática.  

Os interconectores têm duas principais funções: unir eletricamente as células adjacentes e 

distribuir os gases no anodo e catodo. Para cumprir estas tarefas adequadamente os materiais de 

interconectores devem apresentar alta condutividade eletrônica [24] em atmosferas redutoras como 

oxidantes, ser estáveis em altas temperaturas, ser impermeáveis e termicamente compatíveis com os 

demais componentes da SOFC. 

Atualmente os materiais mais empregados em SOFC são a zircônia estabilizada com ítria 

(YSZ) e a céria dopada com gadolínia (CGO) para o eletrólito, magnetita de estrôncio dopado com 

lantânio (LSM) para o catodo e níquel/YSZ para o anodo [25]. 

2.2. Estrutura cristalina de eletrólitos de SOFCs 

Os materiais cerâmicos com estrutura fluorita estão entre os mais estudados como eletrólitos 

sólidos de SOFCs. A estrutura fluorita atinge altos níveis de desordem atômica via dopagem com 

óxidos metálicos ou de terras raras[26] vindo a possuir alta condutividade iônica. Neste processo, 

cátions hospedeiros como zircônia (+4) ou céria (+4) são substituídos por cátions aliovalentes como 

ítrio (+3) ou gadolínio (+3). O desbalanceamento de carga proporcionado pela dopagem, é 

compensado com a geração de vacâncias de oxigênio produzindo alta condutividade iônica [26][27]. 



 

27 
 

2.2.1. Características de materiais cerâmicos empregados como eletrólitos de SOFC 

Face às exigências requeridas para os eletrólitos de uma SOFC, zircônia estabilizada com 

Ítria (ZEI) tem, de uma forma geral, atendido bem às necessidades de geração de energia. Sendo um 

oxido de estrutura fluorita, a dopagem com 8% em mol de ítria proporciona estabilidade estrutural 

(existência de fase cúbica abaixo de 1000 ºC) e inércia química frente aos gases reagentes e à maioria 

dos materiais dos eletrodos [28]. 

Infelizmente os valores de condutividade iônica desejáveis (> 0,1 S.cm
-1

), para um eletrólito 

sólido são obtidos para a ZEI apenas a 1000 ºC, acelerando os problemas associados com as altas 

temperaturas de operação e onerando custos de fabricação sobretudo pelo uso de interconectores 

cerâmicos. 

As altas temperaturas de operação da ZEI são um forte entrave tecnológico para o 

desenvolvimento de SOFCs com este tipo de eletrólito sólido. Neste contexto, a céria tem se 

apresentado como uma forte substituta para constituir-se eletrólito de SOFC uma vez que, possuindo 

condutividade iônica maior do que a ZEI, pode trabalhar em menores temperaturas. 

O gráfico de Arrhenius da condutividade total em função do inverso da temperatura absoluta, 

ilustrado na Figura 3 permite comparar as condutividades iônica de diversos eletrólitos. 

Figura  3: Condutividade total de vários condutores iônicos em função do inverso da temperatura: ZEI, 

(ZrO2)0,92(Y2O3)0,08; CGd, Ce0,8Gd0,2O1,9; LSGM, La0,9Sr0,1Ga0,8Mg0,2O2,85; LAMOX, 

La2Mo2O9, Si-apatita, La10(SiO4)6O3 e Ge-apatita, La10(GeO4)6O3 [29]. 
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Apresentando-se a céria como uma forte candidata a substituir eletrólitos a base de zircônia, 

muitos estudos tem se dedicado a desenvolver eletrólitos de céria dopada com óxidos de terras raras 

tais como samária, gadolínia e Ítria. Estas pesquisas têm proporcionado alternativas de novos materiais 

para célula combustível de óxido sólido que venham a funcionar em temperaturas intermediárias (IT-

SOFC: 600 a 800 °C). 

O óxido de cério possui estrutura cristalina fluorita estável desde a temperatura ambiente até 

sua temperatura de fusão. Eletrólitos a base de céria estão entre os óxidos com estrutura fluorita de 

maior condutividade elétrica [30]. Céria dopada possui condutividade iônica 4 a 5 vezes maior que a 

ZEI em temperaturas relativamente inferiores [31] permitindo, a princípio, que as SOFCs possam a vir 

operar em temperaturas tão baixas quanto 500 a 650 ºC. [32].  Além dessas vantagens os eletrólitos a 

base de céria possuem melhor compatibilidade química com materiais para catodo de alto desempenho 

como, a exemplo das cobaltitas de lantânio dopadas com estrôncio e ferro LaxSr1-xCoyFe1-yO3-δ. [33]. 

Algumas desvantagens, porém, existem quando trabalhamos com céria. Uma delas é sua 

baixa sinterabilidade não alcançando altas densidades (>95% DT) mesmo a 1500 ºC [34][35][ 36]. 

Como resultado, altas densificações são alcançadas com consequente crescimento de grão, 

restringindo a estabilidade mecânica do material. Outra desvantagem é que céria, principalmente, em 

altas temperaturas e em baixa pO2 tem sua valência alterada de Ce
+4

 para Ce
+3

  gerando elétrons livres 

aumentando a condutividade eletrônica do material, fator prejudicial a eletrólitos. Ainda, como 

consequência da mudança de valência, a diferença entre os raios iônicos entre Ce
+4

 (0,097 nm ) e Ce
+3

 

(0,1140 nm) produz uma expansão volumétrica que provoca instabilidade mecânica [37].  

Apesar dessas desvantagens a céria dopada com gadolínia (CGO) tem se apresentado como 

um bom material para eletrólito de SOFC uma vez que em temperaturas de operação entre 500-700 ºC 

sua condutividade eletrônica não afeta de forma geral o desempenho da célula senão por uma pequena 

diminuição da DDP entregue aos terminais da SOFC. Mesmo nestas temperaturas CGO tem valor de 

transferência iônica alto (ti >0,95) proporcionando uma boa eficiência da SOFC [39]. 

 2.2.2. Estrutura Fluorita da Céria 

A céria possui estrutura cristalina cúbica tipo fluorita e grupo espacial Fm3m. A célula 

unitária possui 4 cátions e 8 ânions. Número de coordenação para cátions é 8 e para ânion 4. Na céria a 

estrutura fluorita é formada em rede cristalina cúbica de face centrada, com íons O
2-

 ocupando sítios 

tetraédricos. Na Figura 4 podemos observar esquematicamente a distribuição de cátions e ânions na 

célula unitária da céria [26]. 
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Figura  4: Estrutura fluorita (esferas maiores e escuras: íon cério e esferas menores e claras: íon 

oxigênio) [26]. 

 

2.3. Dopagem e condutividade aniônica de matrizes cerâmicas de céria 

A maioria dos óxidos apresenta baixa condutividade para o íon oxigênio. A condutividade 

iônica da céria é atribuída à vacâncias de oxigênio nela existente. Estas vacâncias podem ser de origem 

intrínseca ou extrínseca  a qual se dá normalmente através de uma dopagem controlada que se realiza 

pela substituição de cátions da matriz por cátions aliovalentes de valência menor. A céria dopada com 

gadolínio (CGO) é um exemplo desta dopagem. Para dopagem da céria cátions Ca
+2

, Mg
+2

, Sr
+2

, Y
+3

, 

Sm
+3

 ou Gd
+3

 podem substituir Ce
+4

 tolerando esta até 40% [26][38]. Vacâncias podem também ser 

formadas espontaneamente na céria por redução uma vez que seja submetida a condições de alta 

temperatura e baixa pressão parcial de oxigênio. Nestas condições normalmente há alteração de 

valência da céria de Ce
+4

  Ce
+3

 podendo esta reação ser descrita pela notação de Kröger e Vink [39]: 

Oo + 2 CeCe  1/2 O2 (gás) + Vo¨ + 2Ce´Ce                                  Equação 1 

onde Oo representa o oxigênio em sua  posição normal a rede, CeCe representa a céria em sua posição 

normal na rede, Vo¨ representa a vacância de oxigênio, positiva, gerada pela liberação de O2 para 

atmosfera e CeCe’ representa o átomo de cério, negativo em relação aos outros átomos de cério da rede. 

A reação de formação de vacâncias na céria por dopagem com cátions trivalentes é descrita 

pela Equação 2, segundo notação de Kröger e Vink [42] 

M2O3  2M’Ce + 3Oo + Vo¨                                Equação 2 

onde M é o cátion dopante trivalente, M’Ce é o átomo dopante na posição do átomo de Céria, sendo 

que a neutralidade elétrica é assegurada através da produção de vacâncias Vo¨. 
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Figura  5: A modelo de estrutura de céria dopada. Os pequenos círculos são íons de oxigênio. O cubo 

branco indica vacâncias de oxigênio. As setas mostram o deslocamento de íons de oxigênio para uma 

vacância ao longo da direção [40][109]. 

 

 

A Figura 5 é uma representação da estrutura cristalina da céria +4 dopada com cátion de 

valência +3.  

A formação de vacância na céria, gerada de forma intrínseca ou extrínseca, vem a facilitar o 

transporte de íons O
-2

 em seu interior permitindo um aumento na condutividade iônica do material. A 

condutividade iônica é caracterizada pela troca de posições entre os íons de oxigênio e os sítios 

vacantes na rede cristalina da céria. Como uma propriedade termicamente ativada, a condutividade 

pode ser expressa, em função da temperatura, por uma Equação do tipo Arrhenius:  

σi = ( σo / T ) exp ( - Ea / KT )    Equação 3 

onde σo é o termo pré exponencial que leva em consideração, por exemplo, a concentração de 

portadores de carga, Ea é a energia de ativação, K é a constante de Boltzmann e T é a temperatura 

absoluta. 

A condutividade iônica, também, depende da concentração de portadores de carga e de sua 

mobilidade, devendo o material possuir alta concentração de íons móveis e a mobilidade desses íons 

deve ser facilitada [26]. 

O transporte iônico no material óxido, o qual pode conduzir outros tipos de cargas além de 

íons, é parte da condutividade elétrica total do material a qual pode ser expressa pela Equação 4 

σ = n q µ                                                                Equação 4 

onde n é a concentração de portadores de carga, q é a carga, e µ é a mobilidade dos portadores de 

carga.  
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Tanto o tipo de cátion dopante quanto o valor de sua concentração podem influenciar 

sobremaneira a condutividade iônica da céria e consequentemente a condutividade elétrica. Resultados 

experimentais demonstram, também, que a condutividade iônica da céria varia de forma linear com o 

raio iônico do cátion dopante, sendo maior quanto menor for a diferença entre o tamanho do raio 

iônico da céria e do cátion dopante. O gráfico 6 indica que os maiores valores da condutividade iônica 

da céria são proporcionados por dopagem com cátions de raio próximo ao da céria +4, que são o 

gadolínio e samário [24][31]. 

Figura  6: Dependência da condutividade iônica de (CeO2)0,8(LnO1,5)0,2 a 800 °C com o raio do 

cátion dopante [42] 

 

 

A deformação elástica que ocorre na rede cristalina é apontada como um dos principais 

fatores determinantes desta relação, onde dopantes com raios iônicos próximos ao raio iônico da 

matriz produzem menor deformação elástica e consequentemente permite maior condutividade iônica. 

Este fato tem implicado em existir um raio iônico ideal para o dopante [43] que é igual ao raio do 

cátion da matriz e que não causaria alteração nos parâmetro de rede. Os dopantes mais comumente 

usados na matriz de céria são gadolínio, samário e ítrio. 

2.4. Sínteses de materiais cerâmicos 

As cerâmicas remontam à antiguidade. Inicialmente produzida por artesãos as cerâmicas 

tinham como finalidade a produção de utensílios domésticos de uma forma geral. Atualmente as 

cerâmicas, além de serem utilizadas em utensílios domésticos, são também utilizadas na confecção de 

utensílios de alta tecnologia capazes de atender às mais diferentes e exigentes necessidades do mundo 
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moderno. Como tal os processos de obtenção de matéria prima para a confecção dessas cerâmicas, 

tecnologicamente mais avançadas, não poderiam deixar de passar por um maior aprimoramento.  

Face ao atual estágio de desenvolvimento tecnológico na produção de utensílios cerâmicos 

passamos a descrever abaixo algumas técnicas e métodos de obtenção de matéria prima para a 

confecção de cerâmicas de alto desempenho. 

2.4.1. Técnicas de síntese de material cerâmico 

A síntese de pós cerâmico podem ser classificada em três grandes grupos. técnicas de estado 

sólido, técnicas de fase vapor e técnicas de solução [94].  

Técnica de estado sólido: Conhecida como método tradicional ou método cerâmico, esta 

técnica consiste basicamente na reação entre reagentes na forma de óxidos e/ou carbonatos.  Para 

obtenção de pós através dessa técnica, os materiais precursores são misturados (via moagem) 

submetidos a tratamentos térmicos. Uma das principais vantagens desta técnica é a simplicidade do 

processo com baixo custo. Como desvantagem podemos citar o longo tempo necessário ao processo, 

altas temperaturas, não homogeneidade química do produto final além da possibilidade de 

contaminação do material durante a moagem. [45]. Parâmetros como temperatura e tempo de 

submissão do processo são variáveis que determinam fortemente as características do pó sintetizado. 

Técnicas de solução e fase vapor, se tornaram nos últimos anos processos convencionais na 

obtenção de pós cerâmicos, face as propriedades adquiridas pelos pós assim sintetizados. Podemos 

citar como algumas características das adquiridas por esses pó, reduzido tamanho de partículas, 

homogeneidade e pureza química. 

As técnicas de fase vapor envolvendo um ou mais reagentes na forma de vapor permitem 

produzir pós muito finos e não aglomerados face a baixa densidade inerente aos gases. Não sendo 

recomendável, porém, na produção de pós com formação complexa de cátions face às necessárias altas 

temperaturas à formação de vapor e à reação entre os componentes. Esta técnica nem sempre se aplica 

para algumas soluções. As técnicas de fase vapor também podem ser divididas de acordo com a 

natureza das reações na fase vapor: vaporização-condensação; decomposição do vapor, reações vapor-

vapor, reações vapor-líquido e reações vapor-sólido [46].  

As técnicas de solução podem ser aplicadas através de uma série de métodos que têm em 

comum o uso de soluções contendo os cátions necessários à produção do pó final. Essas soluções são 

preparadas geralmente com a dissolução de sais, quase sempre nitratos, sulfatos, cloretos, e outros, 

num solvente, geralmente a água. Uma das principais vantagens desta técnica é o alto grau de 

homogeneidade química atômica. A eliminação dos solventes como parte importante a evitar 
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segregação dos componentes pode ser realizada por vaporização, precipitação/filtração e/ou secagem 

do líquido [46]. 

2.4.2. Alguns Métodos utilizados na produção de nanopós cerâmicos 

Vários são os métodos de produção de pós para aplicação em cerâmica de alto desempenho. 

Cada um dos métodos pode produzir pós com diferentes características de acordo com as modificações 

de parâmetros inerentes a cada um. Parâmetros como, por exemplo, tempo de agitação, temperatura do 

processo, taxa de aquecimento, temperatura de calcinação permitem fazer variar as características do 

pó sintetizado. As características podem variar quanto a morfologia, tamanho de partículas, 

homogeneidade, faixa estreita de tamanho de partícula, ausência de aglomerados [47]. Cada uma das 

características adquiridas pelo pó cerâmico determina propriedades físico-químicas da cerâmica sólida 

final como, por exemplo, resistência mecânica, densidade, pureza, condutividade elétrica (iônica, 

eletrônica). 

Colocando como meta a obtenção de pós cerâmicos com controle de tamanho de partículas , 

e ainda, com futuras adições em pequenas quantidades de aditivos homogeneamente distribuídos, 

deve-se levar em consideração a utilização de alguns métodos de síntese  por via química. 

2.4.3. Técnica de precipitação/filtração 

Nesta técnica, após a produção do precipitado, o produto é filtrado ou secado sendo uma das 

mais antigas técnicas utilizadas para obtenção de pós cerâmicos possibilitando o uso de materiais e 

equipamentos simples e de baixo custo. A adição de íons hidroxila à solução catiônica desejada 

promove normalmente a precipitação que vem a resultar em partículas muito finas após tratamento 

térmico a temperaturas relativamente baixas [46]. 

2.4.4. Método de combustão 

Nesta técnica reações exotérmicas tornam-se auto sustentáveis partindo inicialmente de uma 

fonte externa, resultando em um produto em curto espaço de tempo. Normalmente fácil e rápida de 

produzir pó cerâmicos, esta técnica tem como vantagens a simplicidade, o baixo custo, 

homogeneidade do produto, relativa pureza dos materiais uma vez que a alta temperatura da chama de 

combustão pode expelir impurezas temporariamente. 

A reação de combustão provoca rápida decomposição dos nitratos metálicos concomitante à 

formação de pós permitindo a nucleação homogênea do pó sem grandes tamanhos de cristais e 

aglomerados. Como desvantagens podemos citar a porosidade dos pós gerados e partículas irregulares 

que podem vir a ser características prejudiciais a algumas aplicações [44]. 
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2.4.5. Síntese hidrotérmica 

Soluções aquosas homogêneas ou suspensões de precursores são submetidos a tratamentos 

térmicos sob pressão onde pós cristalinos é o resultado final desse tratamento térmico que provoca 

reação de transformação ou dissolução-reprecipitação. Podendo, dependendo do material a ser 

sintetizado, a síntese poder ser realizada em temperaturas baixas. Algumas variações desta técnica 

podem ser assistida por micro-ondas permitindo a produção de pós com menor tamanho de cristalito 

em relação a técnicas baseadas em aquecimento por condução/convecção. Como desvantagens, para 

alguns materiais sintetizados, os pós podem ser produzidos com muita contaminação de carbonatos 

[48][49][50] e/ou cloretos além da formação de partículas irregulares com vários tamanhos e formas. 

2.4.6. Método sol-gel 

Sol-gel é outra técnica de solução muito utilizada na produção de pós para cerâmicas de alto 

desempenho. Nesta metodologia partículas cristalinas são obtidas através de precursores moleculares 

via reação de polimerização baseada na hidrólise e condensação desses precursores moleculares, em 

baixa temperatura [51]. A formação de uma solução ocorre pela decomposição do precursor levando a 

formação de partículas dispersa em líquido. A formação de um gel vem a ocorrer logo após através do 

aparecimento de uma rede tridimensional por aprisionamento de água em seu interior. De forma geral 

o gel é seco e decomposto para a formação do pó cerâmico. Apresenta, esta técnica, vantagens como 

boa homogeneidade química, baixas temperaturas de reação e baixo custo. Outras vantagens desta 

técnica é que o uso de componentes em nível coloidal permite a introdução de pequenas quantidades 

de dopantes, e ainda, que a baixa temperatura de cristalização do processo permite a obtenção de fases, 

instáveis a elevadas temperaturas [45]. A possibilidade de converter o gel em solução redispersando-o 

em água, uma vez que este não tenha adquirido propriedades desejadas, também vem a ser outra 

grande vantagem deste método. 

2.4.7. Método Pechini 

As rotas químicas têm se mostrado muito úteis na produção de pós cerâmicos visto que 

algumas delas, permitem a fabricação de filmes e fibras sem necessidade de pós intermediários, além 

de permitir a utilização de baixas temperaturas de calcinação em relação aos métodos convencionais 

de mistura de pós [40]. 

O método Pechini é um processo de sol-gel modificado para metais que não são adequados 

para reações do tipo sol-gel tradicionais devido a seus equilíbrios de hidrólise desfavoráveis. Embora o 

método original Pechini tenha sido desenvolvido especificamente para a preparação de filmes finos, 

mais tarde foi adaptado para a síntese de produtos em pó [52].  
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Dentre os diversos métodos de síntese química utilizados para a preparação de pós, o Método 

Pechini, também conhecido como método do precursor polimérico, tem sido bastante investigado para 

a síntese de nanopartícula , sendo destacado como um processo alternativo e promissor para obtenção 

de pós nanométricos , com alta pureza e homogeneidade química, além de apresentar um custo 

relativamente baixo e não necessitar de aparelhagem sofisticada para sua realização  [53]. Tem como 

desvantagem a formação de aglomerados e agregados que via de regra impede a densificação total do 

material sinterizado e diminui a resistência mecânica da peça final. 

Figura  7: Representação conceitual da condensação entre cations metálicos, ácido cítrico e poliácool: 

Estágios iniciais do método Pechini. Adaptado de [52]. 

 

 

O Método Pechini, como é agora referido, baseia-se na formação de complexos de metais 

alcalinos, alcalino-terrosos, metais de transição, ou mesmo não-metais com agentes quelantes 

orgânicos tais como o ácido cítrico. Um poliálcool tal como etilenoglicol é adicionado para estabelecer 

ligações entre os quelatos por uma reação de poliesterificação, resultando na gelificação da mistura de 

reação. Este processo é representado esquematicamente na Figura 7 [52]. Após a secagem, o gel é 

aquecido para iniciar a pirólise das espécies orgânicas, resultando em partículas de óxido de submicron 

aglomerados [52].O método dos precursores poliméricos produz uma rede polimérica a partir de um 

poliálcool carboxílico com cátions de interesse distribuídos homogeneamente ao longo de uma cadeia 

polimérica e que, quando calcinada, obtêm-se um óxido estequiométrico. A fonte dos cátions pode ser 

diversificada podendo ser carbonatos, hidróxidos, alcóxidos, nitratos, ou cloretos ou qualquer sal que 

assegure pureza solubilidade em solução e fácil eliminação do ânion. Inicialmente forma-se o citrato 
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metálico em meio aquoso pela reação entre o ácido cítrico e o cátion metálico. Após a formação do 

citrato a adição do etileno glicol, através de aquecimento, faz ocorrer a poliesterificação. A reação de 

poliesterificação ocorre entre o quelato citrato metálico e o etilenoglicol quando da eliminação do 

solvente aquoso [54]. 

A princípio o método Pechini visa obter uma resina polimérica que inclui polímeros 

ramificados, ao longo dos quais os cátions são distribuídos uniformemente [55]. Após aquecer-se o 

polímero obtido há a quebra dos polímeros e com tratamento térmico adicional há a produção de um 

pó fino de óxido. Tem-se a baixa mobilidade dos cátions durante a pirólise como o fator que impede a 

segregação destes. Face a esta característica do método, este torna-se vantajoso frente a outras rotas 

químicas baseadas em solução principalmente na síntese de óxidos multicomponentes complicados, 

em que é crucial para se obter um precursor homogêneo com elementos bem intercalados para um 

bom resultado [56]. 

O ácido cítrico, normalmente utilizado como ácido policarboxilico no método Pechini, tem 

como finalidade quelar os cátions metálicos através de sua estrutura composta por três grupos ácidos 

policarboxílicos e um grupo alcoólico na molécula.  Estes quelatos, muito estáveis, juntamente com o 

etilenoglicol, álcool polihidróxido, passa a um processo de esterificação. Tal processo dá origem a um 

sistema polimérico com distribuição homogênea de cátions por toda a rede. Assim o polímero retém 

homogeneidade na escala atômica e deve ser calcinado em temperaturas controladas para produzir 

óxidos de finas partículas [57]. 

Durante o processo de agitação proporcionado à mistura acido cítrico, cátions metálicos e 

etileno glicol, com aquecimento controlado e em atmosfera ambiente, ocorre o processo de 

poliesterificação da mistura, e, concomitantemente, processo de condensação de água que sendo 

lentamente eliminada do processo, resulta numa resina polimérica.  

Após este estágio a resina deve ser submetida a um processo térmico a temperaturas 

próximas a 350 ºC com a finalidade de eliminar o excesso de matéria orgânica. Posterior a esta fase o 

material resultante é oxidado a temperaturas acima de 600 ºC com a finalidade da formação de 

cristalitos de óxidos mistos na estequiometria requerida [66]. Uma das vantagens principais deste 

método é a produção de polímeros com distribuição homogênea mesmo com diferentes cátions. 

Uma vez que o controle de parâmetros relativos ao pó como área superficial, tamanho de 

partícula e aglomeração é importante na produção de nanopartículas, o método Pechini se destaca em 

relação a outros métodos de síntese química pois garante uma composição química reprodutível com 

granulometria controlada, estrutura cristalina estável e alta pureza [59].  
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Apesar do método dos precursores poliméricos ter grandes vantagens em relação a outros 

métodos de rota química, tal método possui problemas específicos como remoção de grandes 

quantidades de material orgânico, grande redução de volume durante o processo de tratamento 

térmico, formação de aglomerados duros (agregados)  durante a calcinação da resina [60].  

A aglomeração de partículas é uma característica de pós nanométricos devido a elevada 

energia superficial das partículas. A aglomeração e subsequente, ou concomitante, formação de 

agregados duros são os principais problemas enfrentados na obtenção de nanopós [61].  A natureza e 

extensão dos aglomerados entre as partículas tem grande influência nas características de sinterização 

[62][63]. 

2.5. Nanotecnologia/nanomateriais 

O conceito de nanotecnologia vem sendo modificado e aprimorado de acordo com os 

avanços da ciência. Mesmo na atualidade não há um conceito internacional consensual para o termo. O 

conceito de nanotecnologia mais difundido e compartilhado por diferentes organizações 

governamentais é: “A nanotecnologia é a compreensão e controle da matéria na escala nanométrica, 

em dimensões entre cerca de 1 e 100 nanometros (nm), onde fenômenos únicos permitem novas 

aplicações.” [64].  

Os nanomateriais têm sido utilizados em uma infinidade de produtos como por exemplo: 

dentifrícios, pigmentos para tinta, baterias, vestuário, cosméticos. O desenvolvimento de 

nanomateriais tem oferecido importantes possibilidades de progresso em uma infinidade de áreas 

como por exemplo a indústria automobilística, medicina, meio ambiente e eficiência energética. 

Segundo a Comissão Européia ficou acordado (2011) que nanomateriais é “Um material natural, 

incidental ou manufaturado contendo partículas não ligadas entre si ou em agregados ou formando 

aglomerados nos quais a distribuição de tamanho apresenta 50% ou mais dessas partículas com uma 

ou mais dimensões externas no intervalo entre 1 nm e 100 nm. nm. Em casos específicos e justificados 

por preocupações ambientais, saúde, segurança ou competitividade, o limiar de 50% na distribuição de 

tamanho pode ser substituído por um limiar entre 1 % e 50%” [55]. 

Nanopartículas são definidas como compostos formados por átomos ou moléculas de 

tamanho bastante reduzido e intermediário entre o átomo e o sólido estendido, que nos últimos anos, 

estão sendo alvos de intensas pesquisas [66]. A determinação da faixa de tamanho na qual estão 

compreendidas não é bem definida provocando contradições em vários trabalhos apresentados [67,68]. 

Podemos, no entanto, caracterizar nanoparticulas como compostos formados por átomos ou 

moléculas que apresentam um tamanho entre 1 e 100 nm. 



 

38 
 

2.5.1. Aglomerados/agregados 

Os materiais cerâmicos têm suas propriedades finais influenciadas fortemente pelo tipo de 

microestrutura apresentada e os microdefeitos neles existentes. Tanto o tipo de microestrutura 

apresentada como os defeitos adquiridos são determinados em boa parte pelos métodos de produção 

do pó cerâmico e pelos métodos utilizados na confecção da peça cerâmica. Isto torna o controle de 

todas as etapas do processo de fundamental importância para a obtenção de produtos cerâmicos de 

maior confiabilidade [69][70]. 

Pós com partículas nanométricas, a princípio, permitem uma maior sinterabilidade das peças 

cerâmicas bem como uma melhor densificação das mesmas. Porém esta característica não é suficiente 

para que tenhamos uma boa sinterabilidade ou mesmo que as cerâmicas alcancem alta densidade 

relativa, muitas vezes desejada. A alta susceptibilidade dos pós nanométricos em se aglomerar produz 

na maioria das vezes prejuízos nas propriedades finais das peças cerâmicas. A existência de 

aglomerados e agregados (aglomerados duros) provoca inicialmente, no corpo verde, regiões com 

empacotamento heterogêneo de partículas vindo a prejudicar a densificação do corpo cerâmico 

gerando produtos com baixa resistência mecânica [71][72][73]. O processo de sinterização destes 

corpos ocorrerá com regiões de crescimento de grão heterogêneo, produzirá baixa densidade final, 

poros grandes e grande concentração de trincas. Como consequência teremos como resultado corpos 

pobres em propriedades mecânicas e também elétricas [74]. 

Durante a sinterização, regiões mais empacotadas densificam primeiro provocando retrações 

nessas e produzindo poros em outras vindo a inibir a densificação completa [34]. Aumenta-se, com 

isso, a possibilidade da formação de poros intragranulares que a princípio são impossíveis de serem 

eliminados mesmo a altas temperaturas de sinterização. 

A aglomeração/agregação são os principais problemas a serem vencidos na produção de pós 

nanométricos [75]. A aglomeração de partículas refere-se à junção dessas através de forças de van de 

Waal, bem mais significativas em partículas nanométricas. Na agregação de partículas estas junções 

ocorrem através do empescoçamento entre elas [76]. Partículas agregadas possuem maior dificuldade 

de serem quebradas mesmo estando sob as forças de cisalhamento que ocorrem durante a prensagem 

do pó. 

O controle de agregados/aglomerados torna-se um dos mais importantes problemas a serem 

resolvidos no processo de sinterização uma vez que visa a eliminação de poros grandes no corpo verde 

proporcionando uma maior homogeneidade final do corpo sinterizado, onde, a maior taxa de 

sinterização ocorre em corpos verdes com menor tamanho de poros [77]. 
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2.5.2. Desaglomeração de pós nanométricos. 

Pós sintetizados por rotas químicas normalmente tem como uma das características finais a 

aglomeração das nanopartículas vindo a prejudicar as propriedades do corpo sólido após sinterização. 

Torna-se então importante lançarmos mão de técnicas de desaglomeração dessas partículas no intuito 

de eliminar/minimizar tais efeitos prejudiciais ao corpo cerâmico. 

A moagem, com a finalidade de minimizar a presença de aglomerados no pó cerâmico, é 

uma das mais tradicionais técnicas utilizadas, podendo ser realizada a seco ou a úmido.  A moagem a 

úmido tem se mostrado muito eficiente principalmente quando da produção de pós por meio mecânico 

proporcionando, além da desaglomeração, a mistura do pó. Entretanto após a moagem torna-se 

necessário a eliminação do líquido utilizado no processo, o que pode muitas vezes causar a 

reaglomeração das partículas bem como segregação [78 ]  

Na tentativa de diminuir/evitar a reaglomeração das partículas, alguns estudos realizados 

com aluminas de alta pureza concluíram que moagem através de meio não aquoso como etanol e 

PABA (ácido amino benzóico) leva a redução de agregados [70]. 

Na impossibilidade da eliminação de agregados e aglomerados no corpo verde, torna-se 

importante o controle de suas dimensões uma vez que poros grandes durante a sinterização são difíceis 

de serem eliminados sem algum prejuízo para a microestrutura. Além do mais, a maior taxa de 

sinterização ocorre para menores tamanhos de poros [77], e a microestrutura formada nos primeiros 

estágios da sinterização se faz importante na obtenção de uma alta densidade final. [79]. 

2.6. Condutividade elétrica de cerâmicas  

A condutividade elétrica é uma das mais importantes propriedades requisitadas em cerâmicas 

à base de céria dopada com terras raras (gadolínia, samária, Ítria, e outros) para uso em eletrólito de 

célula combustível. 

Como dito anteriormente, a condutividade elétrica pode ser determinada pela Equação 4 

(σ=n.q.µ). Esta relação direta nos afirma que a condutividade de um meio (facilidade com que as 

cargas elétricas atravessam este meio) depende diretamente da densidade de cargas elétricas e da 

mobilidade. 

Tanto a densidade de portadores de carga como a mobilidade podem ser influenciadas pela 

microestrutura do material [80]. A condutividade depende de fatores como tamanho de grão, pureza, 

fases secundárias. 
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Tamanho de grão, porosidade, precipitados, contornos de grão, inclusões deliberadas e 

ordem local (formação de microdomínios ou estruturas moduladas) afetam tanto propriedades elétricas 

como mecânicas, e portanto o desempenho da pilha [10]. 

A condutividade elétrica pode possuir duas componentes principais: iônica ( σi) e eletrônica 

(σe) a qual pode ser do tipo n (σn ) e do tipo p (σp ), de forma que: 

σt = σi  + σe  =  Σj (nj . zj . q . µj)  - nn . q . µn  + np . q . µp     Equação 5 

onde q é a carga do eletron e zj a valência do tipo de ion , podendo ser positivo ou negativo. 

A contribuição de cada portador de carga pode ser determinada pelo número de transporte tj  

dado pela Equação 6: 

 ti  =  σi  / σt      Equação 6 

onde σi  é a condutividade elétrica do portador j e σt  a condutividade total.  Por definição a soma dos 

números de transporte individuais deve ser igual a unidade, ou seja, a soma da transferência iônica ( ti) 

e transferência eletrônica (te ) é igual a 1, conforme Equação 7. 

ti + te  = 1      Equação 7 

O que se vê na prática é que ti e te nunca são nulos, porém a condução mista só existe quando 

ambos, íons e elétrons, contribuem de forma significativa para a condutividade total [81]. Dependendo 

das condições do experimento, podemos considerar o valor de ti ou te , desprezível. 

A condutividade dos contornos de grão de óxido de zircónia e de óxido de céria dopados 

com cátions trivalentes é, pelo menos, duas ordens de grandeza mais baixa do que o valor 

correspondente ao corpo do grão, dependendo da temperatura e nível de dopante [82]. Uma vez que 

contorno de grão e grão estão eletricamente associados em série e o valor da resistência de contorno de 

grão é bem maior do que a do grão, vindo o valor daquele predominar no valor da resistência total do 

material policristalino, muita atenção se dá aos fatores que podem vir a diminuir tal resistência. 

O fenômeno de alta resistência elétrica dos contornos de grão é devido basicamente aos 

fatos: (1) que a quantidade de vacâncias de oxigênio é diminuída na camada de “space-charge” (2) que 

as fases de impurezas bloqueiam o transporte iônico no contorno de grão, diminuindo a largura do 

caminho de condução e restringindo o fluxo de corrente [82]. Em particular podemos citar a criação de 

micro domínios na céria dopada, ou mesmo a formação de fases secundárias em zircônia estabilizada 

com ítria a 8% (por exemplo Y4Zr3O12; Y2Zr2O7) [83]. 
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Nos próximos itens passaremos a discutir alguns fatores que interferem na condutividade dos 

materiais cerâmicos. 

2.6.1. Impurezas e microestrutura nos materiais cerâmicos 

As impurezas, muitas vezes adicionadas com fins de melhorar a sinterização, densificação ou 

mesmo resistência mecânica, tendem a migrar para os contornos de grão. No contorno de grão estas 

impurezas influenciam quando aí segregam e formam segunda fase [10][80][84]. Em materiais de 

elevado grau de pureza, o efeito da camada de carga espacial (space-charge) [86] é dominante; no 

entanto, em materiais de pureza normal, o efeito da fase de impurezas nos contornos de grão é 

dominante [82]. 

As impurezas, que tendem a segregar nos contornos de grão e nas superfícies externas [10] 

durante a sinterização e tratamentos térmicos subsequentes da cerâmica, foram estudadas por Verkerk 

e al. [85] que atribuíram a este fenômeno diversas forças motrizes como compensação de cargas 

espaciais por ions aliovalentes, redução da energia de formação, e redução da energia superficial. Em 

comum todos têm em sua origem a redução da energia total do sistema. A depender das propriedades 

condutivas destas fases, suas quantidades e localização ao longo dos contornos de grão, o efeito de 

segregação nos contornos de grão pode ser significativo tanto para as propriedades do eletrólito 

cerâmico como para o desempenho eletroquímico do dispositivo [10]. 

A porosidade do material cerâmico também é um forte fator influenciador na condutividade 

elétrica dos corpos cerâmicos. Na faixa de 75% a 100% de densificação a condutividade cresce 

linearmente com o aumento da densidade [85]. 

Segundo Verkerk e Al. [85] no regime microcristalino a condutividade de grão é 

independente do tamanho de grão e a condutividade de contorno de grão aumenta com o aumento do 

tamanho do grão. Para grãos pequenos a condutividade de contorno de grão aumenta linearmente com 

o aumento do grão e se torna independente para valores maiores. Isto significa que nesta faixa de 

tamanho a condutividade é determinada apenas pelo número de contornos.  

2.6.2. Carga espacial, uma propriedade intrínseca de cerâmicas 

O contorno de grão possui natureza desordenada e é constituída por defeitos como 

microtrincas, ângulos de desalinhamento de cristais, segregação, além de cargas espaciais. A sua 

condutividade é influenciada tanto por fatores intrínsecos como por fatores extrínsecos. A pureza dos 

materiais empregados é um fator extrínseco que pode ser controlada através da escolha dos materiais 

precursores. Como fator extrínseco podemos considerar também os processos utilizados na 

sinterização do corpo cerâmico como, por exemplo, utilização de diferentes programações tempo x 

temperatura, diferentes técnicas de sinterização (por exemplo, por campo assistido, por pressão 
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assistida), cada um com seus potenciais em promover morfologias diferentes e produzir fases 

associadas de maior ou menor influência na sua condutividade. Como um dos importantes fatores 

intrínseco a influenciar na condutividade elétrica das cerâmicas, podemos citar o contorno de grão face 

a sua natureza elétrica (carga espacial) a qual será discutida mais abaixo. A forma como se constitui 

um contorno de grão (estrutura com alta desarrumação cristalina) permitiu criar o conceito de carga 

espacial o qual é considerado como uma das propriedades intrínsecas das cerâmicas influenciando, por 

sua vez, na condutividade elétrica das cerâmicas diminuindo-a, e, consequentemente, tem sido objeto 

de pesquisa dos últimos anos. 

A solução geral da teoria de carga espacial foi dada por Kim et al. [86] permitindo ser bem 

geral incluindo portadores de carga única como prótons. O modelo descreve um contorno de grão em 

termos elétricos como consistindo de um núcleo com duas camadas de carga espacial adjacentes [86]. 

A Figura 8 representa a constituição do espaço de carga em um contorno de grão para céria dopada 

com gadolínio adaptada do esquema apresentado em [86]. 

A quebra da estrutura cristalina na região de fronteira de grão (referido como o núcleo do 

contorno de grão) implica em diferentes propriedades termodinâmicas intrínseca do material em 

relação ao corpo do grão. A energia de formação de Gibbs de certos defeitos de cargas tenderão a ser 

significativamente menor no núcleo do que no corpo do grão. Como resultado, a concentração destes 

defeitos aumenta no núcleo e uma carga líquida aí é desenvolvida [87].  

Observou-se [86] que dopantes di e trivalentes, em matriz de céria ou zircônia, são 

segregados na zona do contorno de grão e não apenas no núcleo do contorno de grão. Isto indica um 

núcleo de contorno de grão positivo com uma camada de carga espacial negativa adjacente, onde a 

segregação dos dopantes torna-se parte da carga negativa líquida da camada de carga espacial. 

Conclui-se que a carga do núcleo seja uma propriedade inerente dos materiais e que a formação da 

camada de carga espacial é mais provável ser ditada pela carga efetiva de dopantes aliovalentes e/ou 

impurezas que se acumulam nesta camada [82][86]. 

Estruturalmente, a camada de carga espacial é parte do grão, mas eletricamente, uma camada 

de carga espacial é parte do contorno de grão. Neste sentido, um “contorno de grão elétrico” é 

constituído por um núcleo de contorno de grão e duas camadas de cargas espaciais adjacentes, como 

ilustra a Figura 8. Assim, a espessura de um “contorno de grão elétrico” (δcge) é δcge = 2 λ + b, aqui λ é 

a largura da camada de carga espacial, e b é a espessura do núcleo do contorno de grão. A espessura de 

um contorno de grão elétrico pode ser bastante grande em certas condições, podendo chegar a 140 nm 

em alguns casos; em contraste, a espessura do contorno de grão cristalográfico é geralmente de cerca 

de 1 nm de espessura [82]. A partir desta diferença nos valores da espessura de contorno de grão, 

pode-se perceber que um contorno de grão elétrico e um contorno de grão cristalográfico são conceitos 
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diferentes. Os perfis de vacâncias de oxigênio nas camadas de carga espacial e no núcleo de contorno 

de grão estão esquematicamente representados na Figura  8. 

Figura  8: Esquema de contorno de grão constituído de núcleo positivo de carga, compensada por duas 

camadas de carga espacial adjacentes. Adaptada de [86]. 

 

 

Observando o esquema, os valores de x são definidos de tal modo que x = 0 é a posição na 

interface entre a camada de carga espacial e o núcleo de contorno de grão, enquanto que longe, no 

interior de grão, x = ∞. A linha tracejada representa os perfis de concentração na camada de carga 

espacial para os dopantes (Gd e Vo), enquanto que a linha cheia representa o perfil de potencial 

elétrico. 

O perfil de concentração em um ângulo reto com o núcleo de contorno de grão (posição x=0) 

de um defeito i com carga z e uma concentração Ci de grão pode ser expresso como [87]: 

Ci (x) / Ci grão  =  [ exp ( - ΔØ(x) . F  /  R . T  ) ] 
z
   Equação 8 

onde R é a constante dos gases perfeitos, F é a constante de Faraday, T é a temperatura em Kelvin e 

ΔØ(x) é a diferença entre o potencial do núcleo do contorno de grão (na posição x ) e o potencial no 

grão (em x = ∞ ), com uma distribuição espacial dada por: 

ΔØ(x) = ( x – λ ) 2 ( F . Ci grão  ) / ( 2 εo εr )  Equação 9 

válida dentro dos limites da espessura da região de carga espacial ( λ ).  

λ = 2 εo εr ΔØ(0) / F . Ci grão      Equação 10 
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onde εo εr é a permissividade absoluta do material e ΔØ(0) é a diferença de potencial entre o grão 

(fora da camada de carga espacial  onde x → ∞) e o centro do grão, ponto na superfície do grão (x= 0), 

ΔØ(0) = Ø(0) - Ø(∞). 

Assim, dependendo do sinal da carga no centro da carga espacial do contorno de grão, a 

condução iônica será melhorada ou bloqueada na região de carga espacial devido ao aumento ou 

diminuição da concentração de vacâncias de oxigênio nesta região. 

Apesar da fase silicosa inicialmente ser apontada como o fator responsável pela baixa 

condutividade iônica do contorno de grão, percebe-se que a diminuição da concentração de vacâncias 

de oxigênio na região espacial do contorno de grão é a causa decisiva. 

Além da condutividade do contorno de grão ser menor, a energia de ativação para a 

condutividade do contorno de grão é maior do que para a condutividade do corpo do grão. No entanto, 

o efeito de bloqueio do contorno de grão desaparece a temperaturas suficientemente elevadas (por 

exemplo, > 600º C ) ou com concentração de dopante suficientemente alta (por exemplo, > 15% em 

moles de CaO) [82]. 

2.6.3. Microdomínios na céria dopada 

A produção de cerâmicas tem resultado em grão de tamanho de ordem nano ( < 100 nm ) 

vindo a aumentar a importância de parâmetros antes não tão significantes. A espessura do contorno de 

grão cristalino não depende do tamanho do grão [85] , face a isto, a relação espessura do centro do 

contorno de grão / espessura do grão tem aumentado proporcionalmente. Esta importante alteração da 

relação tem influenciado tanto na morfologia como na condutividade elétrica do corpo cerâmico, seja 

interferindo nos mecanismos de difusão, seja na distribuição de segunda fase e associação de defeitos 

em materiais como céria e/ou zircônia dopadas com terras raras.  

Por técnicas de caracterização avançadas, Ou e Al [83] detectaram na estrutura da CeYO a 

presença de domínios de estrutura. Estes domínios não puderam ser identificados como as únicas 

possíveis fases secundárias CeO2 ou Y2O3 levando-os a concluir a existência de outras fases como a 

associação de vacâncias de oxigênio com cátions dopantes. Os autores acreditam que o tamanho de 

grão tenha dois impactos nas propriedades elétricas de CY. O primeiro deles é o já conhecido efeito de 

camada de cargas espaciais, que leva a um decréscimo da condutividade com a redução do tamanho de 

grão. O segundo tem a ver com a redução da densidade dos domínios com a redução dos tamanhos de 

grão, que ajuda a melhorar as propriedades elétricas. Assim as propriedades elétricas resultantes 

afetadas pelo tamanho de grão dependem de um balanço entre estes dois efeitos. 
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Moris e Drennan [89] trabalharam com céria dopada com terras raras (Gd, Sm, Dy) em 

ampla faixa de dopagem e identificaram reflexões extras além das esperadas para a estrutura fluorita 

identificada por DRX. Detectaram regiões de espalhamento difuso nos padrões de difração de eletrons 

de Ce1-xGdxO2-x/2, Ce1-xSmxO1-x/2 ( x = 0,1; 0,15; 0,20; 0,25) e Ce0,8Dy0,2O1,9 compatíveis com 

estruturas associadas com vacâncias de oxigênio, configurando a existência de microdomínios. 

Verificou-se que a distribuição das reflexões extra e dispersão difusa é consistente com a ocorrência de 

microdomínios com uma estrutura pirocloro distorcida. Foi constatado ainda que a presença destes 

microdomínios bem como sua extensão e configuração faziam variar o valor da condutividade iônica 

das amostras [89]. Material com maiores micro-domínios apresentaram menor condutividade iônica. 

Domínios maiores contêm necessàriamente, um maior número de vacâncias ordenadas, o que 

efetivamente as impedem de ser potenciais sítios de transporte de oxigênio. 

Não existe uma explicação clara para a formação destes microdomínios. Atualmente é 

explicado [88] da seguinte maneira: a substituição de cátions de céria por cátion de menor valência 

promove a formação de vacâncias de oxigênio e estas tendem a segregar ao longo do contorno de grão. 

Estes dois fatos levam a uma expansão localizada da rede que para minimizar a distorção da rede de 

CeO2, os microdomínios são formados com estrutura ordenada de vacâncias de oxigênio. Quanto 

maior os domínios, maiores quantidades de vacâncias aprisionadas diminuindo o potencial de 

circulação de corrente iônica pelo material. 

A formação dos domínios pode se dar em temperaturas tão baixas quanto 1000 o.C [90]. 

Mori e Al [90] propõem um mecanismo de formação destes domínios. Em baixas temperaturas 

observa-se uma microestrutura mais ordenada na céria dopada. O aumento de temperatura introduz 

pequenas distorções no interior do grão devido ao crescimento heterogêneo dos grãos. Para reduzir 

estas distorções na rede pode ocorrer a associação de cátion-vacância de oxigênio (“clusters”) nas 

áreas em torno do contorno de grão, de forma muito parecida com a formação da camada de cargas 

espacial. Aumentando ainda mais a temperatura, ocorre um crescimento mais heterogêneo dos grãos, 

induzindo a grandes distorções na rede dentro dos grãos. Para minimizá-las, os microdomínios 

formam-se com vacâncias de oxigênio ordenadas a partir dos clusters introduzidos no interior dos 

grãos. Esse processo está ilustrado na Figura 9. 



 

46 
 

Figura  9: Mecanismo especulado para a formação de micro/nanodomínios na céria dopada. 

Características microestruturais da amostra sinterizada a (a) 1000 °C (ou menos), (b) de 1000 a 1400 

°C, (c) 1450 °C (ou mais) [90]. 

 

Há muitos estudos acerca da dependência da condutividade com a composição CeY e CeGd 

e as opiniões são muito distintas. Para Gorelov e al [91] e Ivanov e al [92] CGO, com dopagem de 9 a 

32%, as isotermas de condutividade têm um discreto máximo que se desloca em direção a uma maior 

concentração de dopantes com o aumento da temperatura a 500 º C a máxima condutividade obtida foi 

com 14 e 16% ; a 900 ºC com 21% . Trabalhando com ampla faixa de tamanho de grãos e com 

diferentes dopagens para CeY de 10 a 25% , Ou e al [83] observaram que a condutividade varia com o 

tamanho de grão atingindo valor mínimo com 400 a 500 nm 10 a 15% e para 200 a 300 nm com 20 a 

25%. A curva então de condutividade fica dividida em duas regiões, uma onde a condutividade 

diminui com diminuição de tamanho de grão e outra onde a condutividade aumenta com o aumento do 

tamanho de grão.  

Uma vez formados é difícil considerar a eliminação dos microdomínios e a maximização da 

condutividade da céria dopada, por isso de acordo com a Figura 9 é melhor concentrarmos esforços em 

grãos pequenos. 

Estudos feitos por Mori e Drennan [89] compararam o resultado da sinterização de céria 

dopada com terras raras (Gd, Sm, Dy) através dos métodos de spark plasma (SPS) com o método de 

sinterização convencional (CS). Identificaram aumento da condutividade iônica nas amostras com 

menores áreas de microdomínios. Concluíram que a condutividade elétrica da amostra aumentou pela 
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diminuição da área de microdomínios conseguido pelo método SPS em relação ao CS. Do exposto 

concluímos que o controle da dimensão das áreas de micro-domínio dentro da estrutura do grão é um 

componente chave na concepção bem sucedida de materiais com melhor condutividade de electrólitos. 

2.6.4. Modelo Brick Layer X Espectroscopia de impedância 

A condutividade elétrica de materiais policristalinos refere-se a facilidade que os materiais 

oferecem à passagem de cargas elétricas. A condutividade elétrica é bastante influenciada pela 

microestrutura do material policristalino o qual é constituído por grãos e contornos de grão. Contorno 

de grão se caracteriza como uma zona de alta desordem estrutural com alta concentração de defeitos. É 

um local de convergência de impurezas, próprias de materiais precursores, cátions dopantes, segunda 

fase e outros. Por tudo isto, para vários materiais policristalinos, o contorno de grão se caracteriza 

como um local de transporte de massa relativamente rápido em comparação ao corpo do grão (bulk) 

[110]. Entretanto, zircônia e céria dopadas têm uma menor concentração de portadores de carga na 

zona do contorno de grão resultando em um local de alta resistividade elétrica. Estudos com YSZ 

mostraram que o contorno de grão possui condutividade elétrica de 2 a 3 ordens de grandeza menor do 

que o corpo do grão. Conhecer o valor da condutividade elétrica de grão e contorno de grão torna-se 

importante uma vez que a pesquisa científica busca novos materiais e métodos de processamento que 

consigam condutividade elétrica de valores cada vez maior para serem usados, por exemplo, em 

eletrólitos sólidos de célula combustível. 

Com o objetivo de se medir a condutividade elétrica dos materiais algumas técnicas podem 

ser utilizadas, sendo uma delas a espectroscopia de impedância. Esta técnica permite estimar com boa 

precisão o valor da condutividade elétrica de grão e contorno de grão. A realização desta técnica 

consiste em levar a amostra a determinada temperatura e aplicar uma DDP alternada fazendo sua 

frequência variar, normalmente, entre 10 µHz e 32 MHz, segundo a disponibilidade comercial de 

equipamentos. Durante este processo os valores da DDP, da intensidade de corrente e do ângulo de 

defasagem entre DDP e corrente elétrica são registrados, e, após processamento destes dados 

determina-se o valor da resistência e da capacitância tanto de grão como de contorno de grão da 

amostra. 

O valor da resistência elétrica (ôhmica) obtida refere-se à potência dissipada em forma de 

calor no grão e no contorno de grão. O valor da capacitância refere-se à energia armazenada 

periodicamente nos campos elétricos, no grão e no contorno de grão, durante o processo de geração 

dos dipolos elétricos em cada um deles durante a aplicação da DDP da fonte de energia elétrica. 

Para maior facilidade em aplicar os resultados obtidos na espectroscopia de impedância, 

considera-se que um material policristalino possui estrutura segundo o modelo geométrico Brick Layer 

ou Tijolos em Camadas. Este modelo considera que o material policristalino é constituído de grãos 
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cúbicos iguais e contornos de grão de dimensões constantes e iguais, paralelos ou perpendiculares 

entre si. O uso deste modelo físico nos permite uma boa estimativa dos valores relativos a parâmetros 

elétricos, como resistência e capacitância, tanto de grão como de contorno de grão.  

 

Figura 10: a) Representação da estrutura real de um material policristalino; b) representação da 

estrutura de um material policristalino segundo modelo Brick Layer, com os pontos de aplicação de 

uma DDP elétrica; c) representação da estrutura de um material policristalino segundo o modelo Brick 

Layer com identificação do: sentido do fluxo de cargas elétricas, grão, contornos de grão paralelos ao 

fluxo de cargas elétricas e contornos de grão perpendiculares ao fluxo de cargas elétricas. Adaptada de 

[82]. 

 

 

 
 

A Figura 10 permite traçar um paralelo entre a estrutura real de um material policristalino e 

sua estrutura, concebida através do modelo Brick Layer. 

A parte “a” da Figura 10 representa um material policristalino constituído de grãos (volumes 

com formas e tamanhos variáveis) e contornos de grão (espaço entre os grãos). A parte “b” da Figura 

10 é a representação de um material policristalino através do modelo brick layer, que considera o 

material policristalino real como um empilhamento de blocos cúbicos idênticos separados por 

distâncias sempre de mesmo valor, mostrando ainda os pontos de aplicação da diferença de potencial 

elétrico usada no processo de determinação da condutividade elétrica pelo método da espectroscopia 

de impedância. A parte “c” mostra o sentido do fluxo de cargas elétricas que deverá atravessar o 

material quando da aplicação da ddp, bem como identifica o grão e o que chamaremos de: contorno de 

grão paralelo ao fluxo de cargas elétricas e contorno de grão perpendicular ao fluxo de cargas elétricas. 

Os eletrodos representados na parte “b” da Figura 10 são utilizados com fins de aplicação de 

uma DDP para fazer circular uma corrente elétrica pelo material cristalino. Do comportamento e do 

valor assumido pela corrente durante a aplicação da DDP, cuja frequência varia em ampla faixa de 

valor, determina-se os valores da condutância e da capacitância de grão e contorno de grão. O 
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processamento dos valores registrados de corrente e DDP durante a variação de frequência produzida 

pela fonte permite traçar o gráfico do comportamento da impedância do material em função da 

frequência aplicada. A Figura 11 é um exemplo deste gráfico, e este método, usado para calcular 

condutividade e capacitância de grão e contorno de grão, é chamado de espectroscopia de impedância 

pois nos mostra o comportamento da impedância do material ao aplicarmos uma ddp de frequência 

variável. 

Figura 11: Gráfico do comportamento da impedância Z de um material policristalino em função da 

frequência da fonte. Temperatura da amostra é mantida constante. 

 

 

 

Considerando que o material policristalino tenha uma estrutura segundo o modelo Brick 

Layer, a passagem das cargas elétricas de um eletrodo para outro possui, a princípio, dois tipos de 

caminhos. Um é o caminho onde as cargas elétricas devem vencer a oposição que o corpo do grão 

oferece e em seguida devem vencer a oposição que o contorno de grão perpendicular ao fluxo de carga 

oferece, este sendo, a princípio, pequenos caminhos entre cada grão. Caracterizando-se dessa forma 

como uma associação em série entre grão e contorno de grão perpendicular ao fluxo de cargas 

elétricas. 

O outro tipo de caminho a ser percorrido pelas cargas é onde as cargas elétricas devem 

vencer a oposição apenas do contorno de grão paralelo ao fluxo de cargas elétricas, este, a princípio, 

de grande extensão indo de um eletrodo ao outro. Os dois caminhos constituem-se entre si numa 

associação paralela, ver Figura 12. Na Figura, D é a aresta do grão (gi), b é a espessura do contorno de 

grão (gb), Rgi é a resistência ôhmica do grão (bulk); Cgi é a capacitância do grão (bulk); Rgbǁ é a 

resistência ôhmica  do contorno de grão paralelo ao fluxo de carga, Cgbǁ é a capacitância do contorno 

de grão paralelo ao fluxo de carga, RgbⱵ é a resistência ôhmica do contorno de grão perpendicular ao 

fluxo de carga; CgbⱵ é a capacitância do contorno de grão perpendicular ao fluxo de carga elétrica. 
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Figura 12: Circuito elétrico representativo de um material policristalino baseado no modelo Brick 

Layer. Adaptado de [111] 

 

 

A parte “a” da Figura 12 representa um grão cúbico de aresta D envolvido por seu contorno 

de grão, segundo o modelo brick layer. O cubo sombreado, maior, possui aresta L que é a soma da 

aresta do grão, D, com a espessura, b, do contorno de grão. A parte “b” da Figura 12 mostra os dois 

caminhos por onde o fluxo total de cargas elétricas passa, a saber: caminho 1 o que direciona cargas 

elétricas por dentro do contorno de grão paralelo ao fluxo de cargas, e, caminho 2 o que direciona 

cargas elétricas a passar pelo corpo do grão e posteriormente pelo contorno de grão perpendicular ao 

fluxo de cargas, estando grão e contorno de grão, eletricamente associados em série. A parte “c” da 

Figura 12 é a representação do circuito elétrico equivalente ao sistema físico, segundo o modelo Brick 

Layer. 

O modelo Brick layer, porém tem suas limitações e restrições. J. M. Winand e J. Depireux 

[112] avaliaram a medida da condutividade iônica de eletrólitos sólidos e concluíram que a precisão do 

método complexo de impedância pode ser considerada “aceitável” não “excelente”, senão, 

confirmemos esta premissa identificando de forma geral, no próximo ítem, as considerações assumidas 

para o corpo real a partir do corpo idealmente arrumado segundo o modelo Brick Layer, que 

consequentemente proporcionam diferenças entre os valores encontrados para as variáveis elétricas do 

corpo ideal em relação as do corpo real. 

2.6.5. Impedância num material policristalino 

Considerando-se que os grãos de um material policristalino têm a forma e são distribuído 

segundo o modelo Brick Layer, de uma forma geral o circuito elétrico que representa o 

comportamento elétrico de um material policristalino é o da parte “c” da Figura 12. O circuito, porém, 
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de um material policristalino pode ser representado por circuitos mais simples caso façamos algumas, 

outras, considerações. 

Caso a condutividade iônica do contorno de grão seja muito maior do que a condutividade do 

grão, a resistência elétrica relativa ao contorno de grão perpendicular ao fluxo de carga poderá ser 

desprezada podendo ser considerado um “curto-circuito”. Neste caso o circuito elétrico do material 

será mais bem representado pelo circuito da parte “b” da Figura 13. 

Para o caso contrário, condutividade do contorno de grão bem menor do que a condutividade 

do grão, descartaremos o caminho 2 do caso geral e o circuito será mais bem representado pelo 

circuito da parte “c” da Figura 13. 

Na maioria dos casos de materiais policristalinos a componente relativa ao caminho 2, do 

caso geral da Figura 13, é desprezível [82]. 

 

 

 

Face as considerações apresentadas podemos afirmar que os valores calculados de R e C 

obtidos da resposta do teste de espectroscopia de impedância realizados sobre um material real pode 

ser uma boa aproximação dos reais valores inerentes ao material estudado, de certa forma ratificando 

J. M. Winand e J. Depireux [112]. 

 

Figura 13: Circuitos elétricos representativo de um material policristalino: a) caso geral; b) condutividade 

de contorno de grão bem maior do que a condutividade do grão; c) condutividade de contorno de grão 

bem menor do que condutividade do grão. 
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2.6.6. Comportamento do gráfico da Impedância em função da frequência. 

A princípio, resistência ôhmica é a oposição que um material, em determinada temperatura, 

oferece à passagem de um fluxo de cargas elétricas. Mas, o armazenamento tanto de campo elétrico 

como de campo magnético nestes materiais, também podem vir a contribuir para dificultar a passagem 

deste fluxo de cargas elétricas quando o fluxo de cargas é de natureza alternada, ou seja, varia sua 

intensidade e/ou sentido. 

O armazenamento de energia proveniente da existência de campo elétrico se materializa na 

energia potencial originada pela formação de dipolos elétricos do material, fazendo com que este 

circuito tenha características ditas capacitivas, dando origem a uma grandeza física chamada 

capacitância (C). Esta capacitância, quando submetida a um fluxo de corrente elétrica alternado, 

origina uma grandeza física chamada reatância capacitiva (XC) que dificulta a passagem da corrente 

elétrica alternada.  

O armazenamento de energia proveniente da existência de campo magnético se materializa 

na geração, no próprio material, em parte pela arrumação dos dipolos magnéticos do material e dá 

origem a uma grandeza física chamada indutância (L). Esta indutância, quando submetida a um fluxo 

de corrente elétrica alternado, origina uma grandeza física chamada reatância indutiva (XL) que vem, 

também, a dificultar a passagem da corrente elétrica pelo material. Neste caso a reatância indutiva é 

proporcionada pelo aparecimento de uma força-contra-eletromotriz (fcem), que é uma ddp extra, além 

da ddp da fonte de alimentação, quando ocorre alguma variação no valor deste campo magnético.  

Havendo resistência ôhmica, indutância e/ou capacitância, em todos os casos, poderemos ter 

uma oposição à passagem do fluxo de cargas.  

Figura 14: Representação de : a) circuito RL em série e b) circuito RC em série. 
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Para determinarmos o valor da oposição que circuitos que contêm R, L e/ou C oferecem à 

passagem do fluxo de cargas elétricas lançaremos mão da Teoria de Circuitos Elétricos em Corrente 

Alternada (CA) [113]. 

Supondo que a corrente elétrica em cada circuito seja dada pela Equação 11. As ddp’s nas 

extremidades de R, de L e de C serão determinadas pelas seguintes equações: 

i = I cos ( wt )        Equação 11 

ddpRL = RL.i = RL . I cos ( wt )       Equação 12 

ddpRc = Rc.i = Rc . I cos ( wt )       Equação 13 

ddpL =  L . di/dt =  w L . I sen ( wt ) =  w L I cos ( wt + π /2 )   Equação 14 

ddpC = q / C = ( 1/wC ) . I sen ( wt ) = (1 / wC ) . I cos ( wt - π /2 )  Equação 15 

onde w é a velocidade angular (w = 2 π f) e os elementos RL, Rc, L e C estão identificados na Figura 

14. 

Os ângulos obtidos nas equações 14 e 15, de ddpL e de ddpc  respectivamente, nos mostram 

que a senóide da corrente está defasada de 90º das senóides das ddpL e ddpC sendo que a senóide da 

corrente está atrasada em relação à senóide da ddpL e a senóide da corrente está adiantada em relação à 

senóide da ddpC. Lançando mão da teoria de fasores (representação gráfica de uma senóide) podemos 

compor o valor da senóide da ddptotal somando-se o fasor ddpRL com o fasor ddpL, para o circuito “a” 

da Figura 15, ou somamos o fasor ddpRc com o fasor ddpC, para compormos o fasor ddptotal  do circuito 

“b” da Figura 15. A ddptotal em cada circuito da Figura 15 ficará então defasada de um ângulo Ø entre - 

π /2 e + π /2, sinal positivo para o circuito indutivo e sinal negativo para o circuito capacitivo (ver 

Figura 15). 

Figura 15: Representação fasorial das ddp’s em cada elemento do circuito série: a) indutivo b) 

capacitivo, representados na Figura 14. 
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A Figura 15 é a representação fasorial das grandezas elétricas senoidais i, ddp´s, em cada um 

dos elementos, e ddptotal, em cada circuito contendo RL ou RC em série com L e C respectivamente. Os 

locais das ddp´s estão indicados na Figura 14 [113][114]. 

Ao fazermos uma análise dimensional dos resultados encontrados nas equações de 12 à 15, 

podemos verificar que as unidades de RL, Rc, wL e 1/wC é ohm (volt/amper) e isto indica que, sendo R 

a oposição que o material exerce à passagem da corrente elétrica, tanto  wL como 1/wC têm também 

uma dimensão de oposição à passagem de corrente. Ao produto wL chamamos de reatância indutiva 

(XL) materializando nesta grandeza elétrica a oposição que L oferece à passagem de corrente elétrica 

alternada, e, ao produto 1/wC chamamos de reatância capacitiva (XC) materializando nesta, a oposição 

que C oferece à passagem de corrente elétrica alternada. 

Ao concluirmos que XL e XC são as oposições que o elemento indutivo (L) e capacitivo (C) 

fazem à passagem da corrente elétrica, respectivamente, e observando as equações [113][114]: 

w = 2 π f     Equação 16; 

XL = wL = 2 π f L    Equação 17; 

XC = 1/wC = 1 / 2 π f C   Equação 18; 

concluímos que quanto maior for a frequência da ddptotal  maior será a oposição gerada pelo 

elemento indutivo e menor será a oposição gerada pelo elemento capacitivo à passagem de corrente 

elétrica, o recíproco é verdadeiro. 

Em corrente alternada a oposição à passagem da corrente elétrica se dá pela contribuição 

tanto da parte ôhmica como das partes capacitivas e/ou indutivas. À soma das oposições que R e XC, 

ou, XL proporcionam à passagem de corrente determina uma oposição total a que chamamos de 

Impedância (Z). 

A partir da teoria de circuitos elétricos em corrente alternada, pode-se calcular a impedância 

que cada um dos circuitos, da Figura 14 (resistor R ligado em série com um elemento indutivo L, e, 

resistor R em série com elemento capacitivo) oferecem à passagem da corrente elétrica utilizando as 

equações 19 e 20, respectivamente. 

Z1 = RL + jXL  para o circuito da parte a) da Figura 14  Equação 19 

Z2 = RC - jXC  para o circuito da parte b) da Figura 14   Equação 20 

onde j2 = -1; RL é a parte real de Z1; RC é a parte real de Z2; XL é a parte imaginária de Z1; 

XC é a parte imaginária de Z2. 
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Caso venhamos a associar elementos de circuitos (R, L ou C) em paralelo entre si podemos 

determinar a impedância total do circuito que é uma associação de R com L ou C que substitui o 

circuito paralelo dado produzindo o mesmo comportamento da ddptotal e itotal entre si [113][114].  

Para o caso de termos uma resistência RC em paralelo com uma capacitância C (que reproduz 

o comportamento apresentado por materiais policristalinos, objeto de nosso trabalho), conforme a 

Figura 16, podemos determinar a impedância total através da Equação 21. Esta impedância total nos 

fornece os novos valores de RC e C, que em série equivalem ao circuito original (em paralelo), ou seja, 

o circuito equivalente (com os novos valores de RC e C em série) tem o mesmo comportamento de 

dissipação de energia e/ou acumulo de energia que o circuito original (em paralelo) possui. Para este 

processo determina-se o valor de Ztotal (ou Zequivalente) através da Equação 21 

Ztotal = R(1-jwRCC) / [1+(jwRCC)
2
]    Equação 21 

onde após eliminarmos o operador j do numerador, a parte real de Ztotal é 

Re(Ztotal) = R/[1+(wRCC)
2
]     Equação 22 

e a parte imaginária de Ztotal é 

Im(Ztotal) = wR
2
C/[1+(wRCC)

2
]      Equação 23 

Da equivalência obtida, podemos concluir que o circuito em paralelo (parte “a” da Figura 16) 

pode ser substituído pelo circuito em série (parte “b” da Figura 16) constituído por um resistor 

RCequivalente dado pela Equação 22, em série com uma reatância capacitiva XCequivalente dada pela Equação 

23. 

Avaliando o comportamento de RC equivalente e XCequivalente em função da variação de frequência, 

de zero à infinito vamos chegar a conclusão que: quando a frequência for zero RC equivalente deverá ter 

valor igual a RC e XCequivalente deverá ter valor nulo, significando que nesta situação é como se o 

capacitor do circuito original abrisse (parte “a” da Figura 16) bloqueando completamente a passagem 

da corrente elétrica, e o fluxo de cargas elétricas advinda da fonte de energia terá uma única passagem, 

a do ramo que possui RC. Por outro lado, se a frequência for de valor extremamente alto (f→∞), pela 

Equação 22 , RC equivalente deverá ser nula, ou seja, de valor zero como se houvesse um curto circuito em 

RC no circuito original, e, XCequivalente será também nulo, significando que no circuito original a 

reatância deixará passar todo o fluxo de corrente advindo da fonte, sendo que o circuito funcionará 

como um curto circuito total, ou seja, impedância total nula. 
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Figura 16: Representação esquemática de : a) um circuito RC em paralelo a um circuito C; b) circuito 

contendo RC equivalente em série com Cequivalente equivalente ao circuito em paralelo, do item a). 

 

 

2.6.7. Um paralelo entre circuito RC paralelo e materiais policristalinos (grão e contorno de 

grão).  

O descrito até agora focou basicamente nas características de funcionamento de um circuito 

RC em paralelo quando submetido a uma ddp de frequência variável. Do ponto de vista de um 

material policristalino submetido a uma ddp de frequência variável podemos traçar alguns paralelos 

para procurar melhor entender a resposta elétrica que estes materiais nos dão quando submetidos a 

uma ddp de frequência variável, procurando melhor entender o gráfico gerado numa espectroscopia de 

impedância, gráfico 11. Afinal, estes materiais, em sua maioria, respondem eletricamente como se 

fossem um circuito RC em paralelo (grão), em série com outro circuito RC em paralelo (contorno de 

grão)[82][111][113][114], parte “c” da Figura 13. 

Materiais cerâmicos policristalinos, do ponto de vista da condutividade elétrica, se 

caracterizam por possuir condutividade desprezível em temperatura ambiente, mas, quando têm suas 

temperaturas elevadas podem permitir fluxo de cargas elétricas em seu interior, normalmente, iônicas 

identificando aí uma resistência elétrica. Por outro lado, estes materiais submetidos a campo elétrico, 

gerado por exemplo por uma ddp elétrica em suas extremidades, tendem a gerar dipolos elétricos, 

identificando aí a existência de uma capacitância. 

A Figura 16 representa um circuito de resistência ôhmica (R) em paralelo com uma 

capacitância (C) que é normalmente a forma que cada um se comporta, grão e contorno de grão, 

quando submetidos a uma DDP alternada. A associação em paralelo justifica-se em função do material 

cerâmico, além de poder permitir o fluxo de cargas elétricas em seu interior, poder, também, 

armazenar energia quando da geração de seus dipolos elétricos.  
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Para maior aprofundamento quanto ao comportamento da oposição que um circuito indutivo 

e/ou capacitivo faz à passagem da corrente elétrica consultar literatura relativa a “Circuitos elétricos de 

corrente alternada (CA)”. 

Analisando o comportamento elétrico do circuito da Figura 16, e, lembrando que grão e 

contorno de grão respondem eletricamente de maneira semelhante, concluímos que ao variarmos o 

valor da frequência da fonte de zero (corrente contínua - CC) até valores bastante grande (f→∞), a 

princípio, a corrente iC(t) variará de um valor mínimo até um valor máximo, respectivamente. Com 

frequência zero a capacitância do grão e/ou contorno de grão, bloqueará a corrente capacitiva pois a 

oposição capacitiva (Xc) será infinita, bloqueando a circulação desta corrente elétrica (iC(t)), mas 

ainda permitindo a circulação de corrente relativa a resistência ôhmica (iR(t)), tanto de grão como de 

contorno de grão, fazendo a oposição do material (eletrólito) ser apenas ôhmica (Zt = Rt), sendo que a 

resistência ôhmica total (Rt) será a soma da Rgi com RgbⱵ da Figura 13. Em frequências extremamente 

altas (f→∞) a oposição capacitiva será anulada (como se houvesse um curto circuito) fazendo com que 

a oposição (Zt) do material (eletrólito) à passagem de corrente elétrica seja nula. Tal análise é coerente 

com as condições de contorno do gráfico da Figura 11  (quando f = 0 Hz => Z = R ; quando f→∞  => 

Z → 0) , gráfico de uma espectroscopia de impedância. 

2.7. Sinterização 

Cerâmica pode ser fabricada por uma variedade de métodos, alguns dos quais têm as suas 

origens na civilização primitiva. Atualmente a fabricação de cerâmica objetiva produto sólido 

reprodutível, com formas determinadas como película, fibra, monolito e com uma microestrutura 

desejada [93]. 

O processo de produzir peça cerâmica basicamente obedece ao esquema representado pela 

Figura 17. 

Figura 17: etapa 1- produção do pó; etapa 2- conformação do pó; etapa 3- sinterização. 
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Cada uma das etapas tem se mostrado importante para a aquisição das propriedades 

requeridas do corpo cerâmico final. Estudos têm mostrado que cada etapa tem potencial para produzir 

defeitos microestruturais indesejáveis à peça final [94]. A etapa da sinterização proporciona ao corpo 

verde, até agora frágil, além da densificação necessária ao seu uso e manuseio, aquisição de 

propriedades microestuturais desejadas.  

A primeira etapa consiste em adquirir o material cerâmico que pode ser produzido por 

métodos que vão do mais rude, diretamente na natureza, até o mais sofisticado, em laboratórios cada 

vez mais especializados. A segunda etapa normalmente é a conformação, que objetiva dar a forma 

necessária ao uso do objeto cerâmico, adequando-o ao planejado. A terceira etapa é submeter o corpo 

conformado (corpo verde) a temperaturas altas, abaixo porém da temperatura de fusão do material, é a 

sinterização propriamente dita, muitas vezes chamada de queima. 

 

 

2.7.1. Sinterização, um fenômeno físico químico 

Sinterização é uma técnica de processamento utilizado para produzir materiais e 

componentes com densidade controlada a partir de pós metálicos e / ou cerâmicos através da aplicação 

de energia térmica [93].  Basicamente, os processos de sinterização podem ser divididos em 

sinterização no estado sólido e a sinterização com fase líquida. Sinterização no estado sólido, objeto 

deste trabalho, ocorre quando o pó compactado é totalmente densificado no estado sólido à 

temperatura de sinterização, e a sinterização por fase líquida ocorre quando uma fase líquida está 

presente no pó compacto durante a sinterização [93]. 

 

A sinterização é um processo térmico pelo qual pó prensado é submetido a uma temperatura 

T abaixo da temperatura de fusão do material, porém, suficientemente alta capaz de ativar mecanismos 

de transporte de massa quase sempre eliminando poros entre as partículas, vindo a aumentar a 

densidade do corpo. A densidade do corpo é comparada à densidade teórica (DT) do material que pode 

alcançar quase 100% DT. As temperaturas de sinterização Ts são numa faixa aproximada entre 0,5 < Ts 

< 0,8 Tf (Temp. de fusão). É um processo termodinâmico de não equilíbrio e irreversível utilizando-se 

do excesso da energia livre. 
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Figura 18: Modelo de duas partículas esféricas de vidro ( 3mm ) sinterizada a 1000 ºC ( “x” e “a” 

representam os raios do pescoço e da esfera, respectivamente ). Adaptado de [94]. 

 

A Figura 18 é o modelo de duas partículas de vidro em processo de sinterização onde há a 

formação do pescoço entre as partículas. Vidro, material amorfo, sinteriza a partir de fluxo viscoso e 

os caminhos através dos quais a matéria flui são bastante complexos. A Figura, porém, oferece uma 

boa aproximação de como ocorre geometricamente a sinterização entre duas partículas de material 

policristalino. 

Os raios “x” e “a” são os raios da partícula e do pescoço respectivamente. Na medida em que 

o corpo densifica o raio “a” diminui e o raio “x” aumenta. No início ( 2min; 9 min ver Figura 18 ) não 

há, a princípio, aproximação dos centros das partículas não acontecendo a retração do corpo 

(densificação ), o que pode melhor ser percebido após algum tempo de processo ( 30 min ). 

2.7.2. Forças motrizes e mecanismos da sinterização. 

Do ponto de vista termodinâmico a sinterização basicamente é um fenômeno de transporte 

de massa entre partículas em contato onde o sistema busca minimizar sua energia livre. A experiência 

tem demostrado que a energia contida na superfície de uma partícula, energia superficial sólido-vapor, 

é maior do que a energia superficial sólido-sólido que é a contida na superfície de uma partícula 

quando em contato com a superfície de outra partícula. O sistema tem a princípio duas maneiras de 

diminuir sua energia livre, diminuir a quantidade total de superfície é uma delas, e/ou, diminuir a 

quantidade de energia superficial. Durante o transporte de massa de uma partícula para outra, 

provocando o coalescimento das partículas, a quantidade de superfície sólido-vapor diminui e a 

quantidade de superfície sólido-sólido aumenta causando a diminuição da energia total do sistema. 



 

60 
 

Na sinterização o aumento de temperatura é a causa básica alimentadora do processo de 

movimentação de massa. O aumento de temperatura produz maior agitação térmica atômica 

permitindo que os átomos vençam a barreira de potencial energética que os prendem a uma posição no 

retículo cristalino fazendo-o ocupar uma outra posição. A Figura 19 esquematiza o comportamento da 

energia livre de um sistema quando da movimentação de um átomo no retículo cristalino. 

Figura 19: Diagrama esquemático do comportamento da energia livre de um sistema cristalino quando 

um átomo altera sua posição. Adaptado de [94]. 

 

 

Como processo irreversível, a sinterização faz com que haja a diminuição da energia livre do 

sistema. Podemos citar três possíveis forças responsáveis pelo fenômeno da sinterização para que esta 

venha a ocorrer: a curvatura da partícula; a aplicação de pressão externa e reações químicas. Na 

ausência da aplicação de forças externas e de reações químicas durante o processo de sinterização, nos 

ateremos a evidenciar a curvatura da partícula. 

Como foi dito anteriormente, a força propulsora da sinterização é a diminuição da energia 

livre do sistema. O movimento de massa entre partículas no processo de sinterização depende de 

vários fatores dentre os quais a energia superficial das partículas (δsv – energia superficial sólido-

vapor). Esta energia superficial das partículas se estabelece pelo trabalho realizado na formação destas 

superfícies. Importância especial, porém, deve ser dada à geometria das partículas uma vez que esta 

altera a eficiência da sinterização. Uma tensão existirá na superfície formada e esta tensão se alterará 

em função da curvatura da partícula de acordo com a relação empírica abaixo. 

σ =  4δ / D   Equação 24 

onde σ é o valor da tensão superficial  provocada pela curvatura da partícula esférica de diâmetro D e 

δ é a energia de superfície. Para D  →  ∞  o acréscimo de tensão superficial provocada pela curvatura 

será nula ( superfície plana ). Pela Equação quanto menor for o diâmetro da partícula maior será a 
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tensão superficial ocasionando maiores taxas de sinterização, que é o que acontece normalmente 

quando utiliza-se pós nanométricos para sinterização. 

 

2.7.2.1. Caminhos para difusão de massa entre partículas  

Para que haja o processo de sinterização necessário se faz a difusão de massa pelo transporte 

de átomos, íon, ou outras espécies carregadas [95]. Na busca de minimizar a energia livre estas 

espécies se locomovem através de defeitos seja este pontual, de linha ou planar. Neste movimento seis 

possíveis mecanismos podem estar sendo utilizados, a saber: 1- Difusão de superfície a partir da 

superfície; 2 - difusão reticular a partir da superfície; 3- transporte de vapor/condensação; 4- difusão 

de contorno de grão a partir do contorno de grão; 5- difusão reticular a partir da rede cristalina; 6- 

Fluxo plástico a partir de deslocações (Figura 20). Qualquer um dos mecanismos acima citados faz 

com que a massa se desloque para um destino comum que é o pescoço formado entre as partículas 

logo no início da sinterização.  

 

Figura 20: Mecanismos de transporte de massa durante a sinterização em estado sólido. O fluxo de 

massa tem origem na superfície ( 1; 2; 3 ); no contorno de grão ( 4 ); no  interior da partícula ( 5 ) ou 

deslocações ( 6 ), o destino é o pescoço [93][94]. 

 

 

Cada um dos caminhos utilizados para o transporte de matéria é relacionado com um 

parâmetro de difusão. A Figura 21 abaixo ilustra isto onde Dg é o coeficiente de difusão gasosa; Ds é o 

coeficiente de difusão superficial; Db é o coeficiente de difusão de contorno de grão; Dl é o coeficiente 

de difusão reticular; Δp é a diferença de pressão de vapor; ɳ é o coeficiente de viscosidade. 
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Figura 21: Mecanismos de transporte relacionado com seus respetivos parâmetros, coeficientes de 

difusividade, pressão de vapor e/ou viscosidade. Adaptado de [93]. 

 

 

Numa visão geral a Tabela 1 apresenta de mecanismos de transporte de massa em sólidos 

policristalinos: origem, destino, parâmetros relacionados e consequências para a densificação. 

 

Os mecanismos que têm como origem de massa a superfície (mecanismos 1, 2 e 3 - Figura 20) 

proporcionam apenas engrossamento das partículas por não promoverem movimentação dos centros 

da partícula aproximando-as. Estes mecanismos não promovem a densificação do corpo. Os 

mecanismos que promovem a densificação são os que movimentam massa cuja a origem é o contorno 

de grão ou o movimento de deslocações (mecanismos 4, 5 e 6 - Figura 20). Como os mecanismos 

ocorrem na maioria das vezes simultaneamente, é comum a afirmação que o engrossamento das 

Tabela 1: Mecanismos de transporte de matéria durante a sinterização com relativos 

parâmetros. Adaptado de [93]. 
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partículas competem com a densificação destas. É bom observar que os mecanismos que não 

promovem a densificação não podem ser desprezados pois o engrossamento das partículas diminui a 

curvatura do pescoço vindo a reduzir a força motora do transporte de massa. É o mecanismo mais 

rápido que controla a taxa de sinterização do corpo [94]. 

2.7.3. Lei de Fick aplicada à sinterização 

A primeira lei de Fick descreve matematicamente o comportamento do fluxo de difusão de 

espécies a partir de suas concentrações. O gradiente de concentração é a força motriz para as espécies 

se difundirem. A primeira Lei de Fick descreve a difusão de espécies através dos meios em função da 

distância, onde o fluxo de difusão da espécie (átomos, íons) é proporcional ao gradiente da 

concentração numa direção e ocorre na direção decrescente à concentração. Considerando a 

concentração independente do tempo a matemática do processo de difusão é descrita pela primeira Lei 

de Fick através da Equação 25 abaixo: 

Jx = - D ( δC / δx )     Equação 25 

onde Jx é o fluxo da espécie por unidade de área e por segundo, D é o coeficiente de difusão da 

espécie, δC/δx é o gradiente de concentração na direção x, e o sinal ( - ) indica que o sentido da 

difusão é oposto ao gradiente de concentração ocorrendo da concentração mais alta para a mais baixa. 

O coeficiente de difusão D de um átomo ou ion é a medida da facilidade e frequência com 

que este átomo ou ion pula de sua posição para posições vizinhas no retículo cristalino na ausência de 

forças externas, isto é, é um movimento randômico [96]. Experimentalmente o comportamento de D 

obedece a Equação: 

D = Do exp ( - Q / KT )    Equação 26 

onde Q é a energia de ativação para difusão a qual não é função da temperatura, Do tem fraca 

dependência da temperatura [96] mas dependente de outros fatores como entropia, frequência de 

vibração atômica, extensão do deslocamento na difusão atômica [94] , K é a constante universal dos 

gases e T é a  temperatura Kelvin. Lembramos, também, que a difusividade depende da estequiometria 

e da pureza do material. 

Difusão é o mecanismo de sinterização mais importante. O mecanismo de difusão está 

relacionado com o movimento dos átomos sob uma diferença na concentração de vacâncias [93] e do 

movimento de átomos entre si sob ação de gradiente de tensão. 

 



 

64 
 

O fluxo atômico, sendo dirigido pela ação de gradientes químicos, pode assim ser 

relacionado pela Equação 27 abaixo. O fluxo de átomo Ja , é expresso como [93]: 

Ja  = - Ca Ba  Δ(µa - µv)   Equação 27 

onde Ca é a concentração atômica por unidade de volume, Ba é a mobilidade atômica, µa e µv são o 

potencial químico do átomo e potencial químico de vacância respectivamente. A Equação 27 é 

aplicável na condição de que a mobilidade não varia com a posição do átomo. 

Podemos interpretar o movimento de átomos como o movimento também de vacâncias. 

Neste caso o movimento de um tem sentido contrário ao do outro e, neste contexto, o fluxo de 

vacância Jv é dado pela expressão  

Jv  =  - Dv  ΔCv                         Equação 28 

onde Dv é o coeficiente difusional de vacância, Cv é a concentração de vacância por unidade de 

volume. 

Nas condições da concentração de vacâncias não se alterarem, estado de equilíbrio, a 

diferença de potencial químico entre átomos seria o mecanismo responsável pela difusão atômica e a 

Equação do comportamento difusional de átomos num material pode ser escrita como : 

Ja  = - Ca Ba  Δ(µa)  Equação 29 

 

2.7.4. Coeficientes difusionais na sinterização 

Difusão no retículo cristalino está relacionada com o movimento de pontos de defeito no 

corpo do cristal. Dependendo do tipo de defeito ( vacância ou intersticial ) a difusão no retículo 

cristalino pode ocorrer por mecanismo de vacância ou mecanismo intersticial. A difusão de vacância e 

a intersticial são os mecanismos mais importantes na difusão de retículo cristalino [94]. Em materiais 

policristalinos os cristais são separados por regiões de descontinuidade reticular, regiões de desordem, 

chamada de contorno de grão. É de se esperar que a energia necessária para movimentar um átomo 

através desta região seja menor do que a energia necessária para movimenta-lo através do retículo 

cristalino uma vez que o átomo no corpo do cristal está associado a um maior número de vizinhos. A 

difusão atômica de superfície se dá pela existência de defeitos na superfície as quais não são 

perfeitamente planas. O número de ligações do átomo migrador quando na superfície é menor do que o 

número de ligações vizinhas quando no corpo do cristal o que leva-nos a esperar que a energia de 

ativação utilizada na migração de um átomo pela superfície seja menor do que a necessária à migração 

do átomo pelo corpo do cristal, ou mesmo menor do que a energia necessária à migração do átomo 
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pelo contorno de grão, e parece que os dados experimentais confirmam estas expectativas. A menor 

energia de ativação necessária a difusão superficial torna-a relativamente mais importante quando em 

temperaturas menores. Neste contexto frequentemente tem-se afirmado que o coeficiente de difusão no 

retículo cristalino ( Dl )  é menor do que o coeficiente de difusão no contorno de grão (Dbg ) que por 

sua vez é menor do que o coeficiente de difusão na superfície ( Ds ) ou seja:  Dl   <   Dbg   <   Ds o que 

corresponde a dizer que as energias de ativação ( Q ) são: Ql   >   Qbg   >   Qs  [94]. 

2.7.5. Potencial químico, pressão parcial e concentração de espécies 

Conforme dito anteriormente a diminuição da energia livre é a força global que dirige a 

sinterização e esta, durante a sinterização, se manifesta alterando a curvatura das partículas. Podemos 

utilizar-nos da Equação de Gibbs-Thompson para relacionar três importantes parâmetros responsáveis 

pelo processo difusional durante a sinterização os quais podem provocar alteração na curvatura das 

partículas. São eles o potencial químico, a pressão parcial e a concentração de espécies. A partir da 

Equação de Gibbs-Thompson [96] mostra-se que o potencial químico de átomos de uma superfície 

varia em função da curvatura da partícula, ser comprovada pela Equação 30: 

Δµ = (µcurva - µplana) = Ω δsv К     Equação 30 

onde Ω é o volume atômico, δsv é a energia superficial e К curvatura da partícula. 

Observando que para partículas esféricas К = 2 / r , onde r é o raio da partícula esférica, 

podemos inferir da Equação 30 que quanto menor o raio da partícula maior seu potencial químico em 

relação ao potencial químico de superfícies mais planas constituídas do mesmo material. 

Como importante derivação da Equação 30 chegamos à Equação 31, a qual relaciona 

diferentes potenciais químicos com diferentes pressões parciais de partículas de diferentes curvaturas 

[96]. Esta Equação relaciona a pressão parcial de uma partícula em equilíbrio com a pressão parcial da 

partícula, tida como plana, tomada como referência: 

Δµ = kT ln ( pcurv / pplana )  Equação 31 

A partir da Equação 18 podemos relacionar a pressão parcial de uma partícula esférica em 

relação a seu raio e sua energia de superfície [94][96] pela Equação 32 abaixo: 

pcurv =  pplana ( 1 + 2 Ω δsv  / r k T )  Equação 32 

onde  pcurv é a pressão parcial sobre a superfície da partícula, pplana é a pressão parcial em relação a uma 

superfície plana, Ω é o volume atômico, δsv é a energia de superfície sólido-vapor e  r é o raio da 

partícula. As superfícies convexas têm raio positivo e as côncavas têm raio negativo disto podemos 

concluir, pela Equação 32, que a pressão parcial sobre superfície convexa é maior do que a pressão 
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parcial nas superfícies planas, e, que a pressão parcial de superfícies côncavas é menor do que a 

pressão parcial nas superfícies planas. Esta diferença de pressão parcial é um dos mecanismos 

responsáveis pela diminuição da rugosidade na superfície das partículas e até o fenômeno de 

engrossamento durante a sinterização. 

Com relação à superfícies planas e livres de tensões temos o comportamento da concentração 

de vacâncias ditada pela Equação 33 abaixo 

Co  = K’ exp ( -Q / (K T) )    Equação 33 

onde K’ engloba a entropia de formação de vacância e todos os termos pré-exponenciais. 

Utilizando-se da premissa de que curvatura altera o potencial químico da superfície, 

chegamos a Equação 21 que relaciona a concentração de átomos em função do raio de curvatura da 

partícula [96]. 

Ccurv = Co ( 1 – ( К Ω δsv ) / KT )   Equação 34 

onde К é a curvatura da partícula, Ω é o volume atômicao e δsv é a energia de superfície sólido-vapor. 

Lembrando que К é igual a ( 2 / r ), onde r é o raio da partícula esférica, e ainda que 

superfície côncava possui raio positivo e convexa negativo, concluímos que a concentração de 

vacâncias sob superfície côncava é maior do que a concentração de vacância em superfícies convexas. 

A Figura 22 nos fornece um esquema do comportamento de átomos e vacâncias entre duas superfícies 

, uma côncava e outra convexa, durante um processo de sinterização.  

Figura 22: Esquema mostrando a distribuição de vacâncias e vapor de átomos perto da superfície. 

Adaptado de [93]. 
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Do exposto anteriormente, observando o esquema da Figura 22, podemos concluir que a 

região I, curvatura convexa, possui baixa concentração de vacância, alta pressão parcial e alto 

potencial químico, a região II, curvatura côncava, possui baixa pressão parcial, alta concentração de 

vacância e baixo potencial químico. A migração de átomos terá sempre a tendência natural de ir da 

superfície convexa para a superfície côncava, local de menor energia de superfície, vindo a se 

materializar o fenômeno da sinterização. Por um lado haverá movimentação de átomos por mecanismo 

de difusão reticular, por outro por mecanismo de evaporação-condensação. A difusão reticular, por 

dentro do grão, será provocada tanto pela maior concentração de vacância, região II, como pelo maior 

potencial químico, região I, fazendo com que átomos e vacâncias tenham movimentos em sentidos 

contrários. A difusão por evaporação-condensação, por fase vapor, será devido a pressão parcial sobre 

a superfície convexa ser maior do que a pressão parcial sobre a superfície côncava. Este raciocínio 

desenvolvido explica o fenômeno de transporte de massa numa superfície rugosa de uma partícula 

durante a sinterização. O transporte de massa, porém, entre partículas que se coalescem durante a 

sinterização possuem mecanismos de transporte que se utilizam de mesmos princípios onde a 

superfície convexa é a superfície da partícula e o pescoço formado entre elas a superfície côncava [93]. 

2.7.6. Estágios da sinterização 

A densificação é um processo de ligação de partículas com formação de pescoço seguido 

pelo fechamento contínuo de poros. Podemos considerar que a sinterização em estado sólido ocorre 

em três etapas distintas, o estágio inicial, o intermediário e o final.  

O estágio inicial considera-se o processo de formação dos pescoços entre partículas, 

formação de poros interligados com aumento da densidade em cerca de 3 a 5 %, a densidade aumenta 

para uma faixa entre 50-55 % DT. A força motora básica neste estágio é a grande diferença entre os 

raios de curvatura entre as partículas que vão diminuindo na medida em que os pescoços vão 

aumentando, vindo a diminuir a força motora da sinterização. 

O estágio intermediário é aquele no qual o pescoço aumenta, a porosidade diminui 

drasticamente e as partículas se aproximam ainda mais vindo a densidade variar neste estágio entre 60-

90 % DT. A maior parte da densificação ocorre nesta fase onde inicia-se o processo de isolação dos 

poros. 

No último estágio a microestrutura pode se desenvolver por vários caminhos. Esta fase 

inicia-se quando os poros ficam isolados uns dos outros. Os poros diminuem seus tamanhos e 

eventualmente desaparecem. Neste estágio os poros são eliminados de forma muito mais lenta do que 

durante o segundo estágio. 
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Figura 23: Comportamento da curva de sinterização de um pó compacto e os três estágios de 

sinterização, em função do tempo. Adaptado de [93]. 

 

  

A Figura 23 representa uma típica curva de sinterização de um material compactado em 

função do tempo. Embora os modelos não levem em conta o crescimento de grão durante a 

sinterização, esta curva fornece um meio de analisar o processo de densificação e os vários parâmetros 

de processo [93]. E, apesar dos três estágios de sinterização ser um modelo descritivo da evolução 

morfológica do processo de sinterização, as observações indicam que cerâmicas cristalinas passam 

pelos três estágios. 

Durante os três estágios de sinterização os mecanismos ocorrem simultaneamente mas cada 

estágio da sinterização tem como predominante determinado mecanismo. Por exemplo: difusão de 

superfície é considerado o principal mecanismo no estágio inicial da sinterização quando se dá a 

formação do pescoço.  

Neste contexto pós cerâmicos nanométricos contribuem sobremaneira para diminuir as 

temperaturas de sinterização, acelerando a densificação por possuírem alta energia de superfície. Não 

devemos esquecer , porém, que a  densidade final do corpo sinterizado bem como as propriedades 

finais adquiridas depende não só das características do pó, como morfologia, distribuição de tamanho 

de partícula, água adsorvida, bem como de outros fatores: processo utilizado durante a queima 

(exemplo: uso de campo elétrico, corrente elétrica, pressão mecânica), programação tempo x 

temperatura utilizada no processo e outros. 

2.7.7. Sinterização convencional 

A sinterização mais simples é a convencional. O corpo verde é normalmente colocado num 

forno convencional e neste é submetido a uma temperatura abaixo da temperatura de fusão do material 
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(aprox.. entre 50% e 75% da Tf ) ficando em isoterma durante um período de tempo, e após, é deixado 

a esfriar até a temperatura ambiente. Durante este processo as partículas do material se unem 

provocando densificação, vindo a diminuir o volume do corpo e/ou coalecimento entre as partículas. 

Durante a sinterização o corpo ganha resistência mecânica e adquire quase todas as propriedades finais 

sendo, portanto, considerada a responsável pela densificação do corpo verde através das partículas em 

contato [97]. 

O processo de sinterização, sendo parte importante no processo de aquisição de propriedades 

físico-químicas específicas para o corpo sinterizado, evoluiu através dos tempos de um processo 

convencional para processos mais aprimorados e complexos, ou mesmo para novos processos, através 

do uso, por exemplo, de novas fontes de calor, programações de temperaturas x tempo mais 

aprimoradas e outros. 

2.7.8. Sinterização não convencional (tipos)  

Durante a sinterização de corpos cerâmicos, mecanismos de transporte de massa são ativados 

de maneiras a resultar, de forma geral, na densificação do corpo verde, coalescimento de suas 

partículas e/ou crescimento de grãos. As sinterizações não convencionais tendem a diversificar os 

meios através dos quais influenciamos estes mecanismos. Os métodos de sinterização não 

convencionais tanto permitem maior controle sobre os mecanismos de transporte de massa como 

adequa método de sinterização com material sinterizado buscando melhor alcançar as propriedades 

pretendidas para o material sinterizado. 

O desenvolvimento do processo de sinterização de corpos cerâmicos tem proporcionado um 

maior controle sobre parâmetros determinantes das propriedades a serem adquiridas pelos corpos 

sinterizados.  A utilização de corrente elétrica, campo elétrico, campo eletromagnético, laser, plasma, 

pressão associada com corrente elétrica, conjugada, ou não, com o forno convencional durante o 

processo de sinterização, ou mesmo, a utilização de diferentes programações de tempo, temperaturas, 

taxas de aquecimento, diferentes atmosferas, aplicadas sobre a amostra durante o tratamento térmico, 

são exemplos de processos de sinterização não convencionais. Tais processos têm permitido maior e 

melhor controle sobre o processo de sinterização das amostras. Passemos a explanar abaixo alguns 

desses processos não convencionais. 

2.7.8.1. Sinterização com pressão assistida 

O transporte de massa durante a sinterização pode ser influenciado pela aplicação de uma 

pressão sobre o corpo verde durante tal processo. Um valor de pressão que venha a afetar a pressão de 

contato entre partículas influencia no mecanismo de transporte de massa aumentando a força motriz 

para a sinterização vindo a alterar a taxa de densificação do corpo. Como resultado a taxa de 
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densificação é bastante reforçada em detrimento da taxa de coalecimento entre partículas resultando 

em densificação do material com certa inibição no crescimento de grão. A temperatura de sinterização 

do material pode ter seu valor reduzido à metade quando o corpo sinterizado está sob a ação de forças 

de compressão. 

Dependendo do valor de pressão aplicada no material a sinterização por pressão assistida são 

denominadas Pressão a Quente e Forjamento a Quente (20 – 40 Mpa) [98], Pressão a Quente Isostática 

(200-300 Mpa) [49] e Sinterização com Alta Pressão Assistida (2-8 GPa) [99]. 

Figura 24: Representação de sistemas de sinterização através de pressão assistida. A) Pressão a quente; 

B) Forjamento a quente ; C) Pressão a quente Isostática. 

 

 

 

Na Figura 24 temos o esquema básico de algumas das sinterizações tidas como não 

convencionais onde é comum em todas a aplicação de uma pressão mecânica.  
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Na Prensagem a Quente a pressão é aplicada uniaxialmente na amostra que é colocada num 

molde de grafite. Baixo custo, fácil manuseio e alta resistência à fluência em altas temperaturas 

fizeram  do grafite o mais comumente material usado na técnica de prensagem a quente. Utiliza-se de 

baixas pressões com temperaturas que podem ir até 2000 ºC dependendo do material a ser sinterizado. 

O Forjamento a Quente é parecido com a Prensagem a Quente com a diferença que a 

amostra é pré sinterizada sendo colocada em molde ficando seu movimento radial livre o que ajuda a 

eliminar defeitos de porosidade e empacotamento. Uma pressão uniaxial é aplicada servindo de 

adicional força motriz para sinterização. 

Na Prensagem a Quente Isostática (HIP) a amostra é submetida a uma pressão isostática 

através de gás inerte podendo ser operado rotineiramente em temperaturas até 2000 ºC e pressões de 

200 Mpa. Havendo necessidade de um sobre aquecimento uma corrente elétrica é feita circular pelo 

molde da amostra que é constituída de grafite. 

Sinterização com Alta Pressão Assistida utiliza-se de pequenas áreas para fornecer altas 

pressões. As peças podem possuir raios tão pequenos quanto 0,2 mm podendo variar entre 0,2 - 5 mm. 

Para peças de formato simples as três primeiras técnicas de pressão assistida é comumente usada, para 

peças de formato complexo esta última é a opção [99]. 

2.7.8.2. Sinterização com campo eletromagnético assistido (micro-ondas) 

O uso do campo eletromagnético através de um forno micro-ondas é uma técnica de 

sinterização não convencional onde o corpo verde fica submetido a um campo eletromagnético de alta 

frequência. O comprimento de onda das micro-ondas vai de 1 mm à 1 m [94] o que corresponde a uma 

faixa de frequência entre 300 GHz à 300 MHz. A ação do campo eletromagnético sobre as moléculas 

do material dielétrico induz uma orientação em seus dipolos elétricos. A orientação dos dipolos se 

alternam sob o efeito da mudança de orientação do campo eletromagnético indutor produzido pelo 

forno micro-ondas resultando no aquecimento do material. 

Esta técnica se caracteriza pelo aquecimento de todos os pontos do corpo da peça 

simultaneamente, diferentemente dos fornos convencionais que transmitem calor ao corpo através de 

fenômenos térmicos como convecção, radiação, condução, que transferem o calor para o interior da 

peça a partir da superfície. Nos fornos convencionais, a superfície da peça vem a aquecer primeiro que 

o centro da mesma. A aplicação da  de micro-ondas, a princípio, não visa agir sobre um ou outro 

mecanismo de transporte de massa específico. É utilizado de forma geral como um processo de 

geração de calor no interior do corpo verde havendo o aumento de temperatura do material. O 

fenômeno de ressonância entre frequência da fonte eletromagnética e a frequência de oscilação dos 
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dipolos do material é apontado como mecanismo responsável pelo aumento da temperatura. A Figura 

25 representa um sistema de sinterização por micro-ondas. 

Figura 25: Esquema de um forno de micro-ondas. A amostra é colocada no centro do isolamento 

térmico [94]. 

 

 

A técnica de sinterização por micro-ondas permite o aquecimento volumétrico através de 

mecanismos de absorção tais como condução iônica, relaxamento de dipolo elétricos, e interação 

fóton-fônon. Quando comparado com a sinterização convencional, o processo com micro-ondas faz 

com que amostras sinterizem muito mais rápido e a temperaturas mais baixas [100]. A eficácia destes 

fornos é de certa forma limitada pela frequência usual de suas fontes (2,45 GHz). 

A possiblidade de aquecimento seletivo de partes de corpos constituídos por multifaces é 

também característica deste processo. Cada fase, possuidora de constante dielétrica diferente, a 

princípio será mais ou menos susceptível a ação da transmissão de energia térmica provocada pela 

ação do campo eletromagnético dependendo da frequência de oscilação desse campo. Podendo o 

processo de sinterização ser bem seletivo. 

Material mais denso com tamanho de grãos menores e microestrutura melhorada podem ser 

obtidos com o uso desta técnica uma vez que o tempo de sinterização pode ser menor face a maior taxa 

de aquecimento proporcionada por este processo em relação aos processos convencionais. 

2.7.8.3. Sinterização por campo elétrico assistido 

A amostra, neste processo, é colocada num forno convencional e durante o processo de 

aquecimento a amostra fica sujeita a um campo elétrico, unidirecional ou bidirecional, que dá origem a 

uma corrente elétrica por ela circulando. A amostra a ser sinterizada tem sua taxa de sinterização 
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alterada seja pelo aparecimento de correntes elétricas a circular no interior da amostra, gerando efeito 

joule, seja pelo aparecimento de uma alta diferença de potencial elétrico nas extremidades da amostra 

produzindo altos valores de campo elétrico. 

De acordo com o efeito físico mais evidenciado podemos denominar a técnica como Spark 

Plasma Sintering (SPS) submetendo a amostra a altas correntes elétricas onde o ponto de contato entre 

as partículas é, muitas vezes, fonte de faiscamento, Electric Discharge Compaction (EDC) submetendo 

as amostras a altos campos elétricos e Flash/Fast Sintering submetendo as amostras a uma circulação 

de corrente elétrica através da aplicação de um campo elétrico. 

2.7.8.3.1. Sinterização Spark Plasma Sintering (SPS). 

Na técnica de SPS, Figura 26, a amostra é colocada dentro de um molde de grafite e entre 

êmbolos que fornecerão a pressão necessária. A SPS combina a técnica de Pressão a Quente com 

aplicação simultânea de campo elétrico. Geralmente pressões na faixa de 300 Mpa são aplicadas, 

podendo chegar a 1 GPa [101]. Sendo o molde de grafite um bom condutor de eletricidade, a corrente 

elétrica se divide entre molde e amostra dependendo da condutividade desta. Corrente elétrica, 

produzindo efeito joule, e pressão agem simultâneamente na amostra, sendo, no entanto, um processo 

complexo e de difícil identificação do efeito produzido por cada um. Programações do SPS podem 

contemplar pulsos de corrente durante o aquecimento o que o faz ser conhecido também como 

Sinterização Pulso de Corrente Elétrica [9]. Pulsos de altos valores de corrente elétrica (DC) com 

baixos valores de tensão vêm a produzir altas taxas de aquecimento, tão altas quanto 1000 ºC/min. 

Densidade total de 3YSZ com tamanhos de grãos iguais a 20 nm têm sido reportadas [101]. 

Figura 26: Esquema de um sistema de sinterização por SPS (Spark Plasma Sintering). 
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Algumas desvantagens, porém, são apresentadas pelo método. Uma delas é a dificuldade de 

identificação do valor da corrente que passa pela amostra e a que passa pelo molde. Outra dificuldade 

é a de medir-se a temperatura da amostra pois a temperatura na amostra não necessariamente é igual a 

do forno pois há o efeito joule produzido pela corrente elétrica que passa pela amostra. Também 

podemos citar o alto custo dos equipamentos geradores de pulsos elétricos que são muitas vezes 

robustos [102]. 

 

2.7.8.3.2. Sinterização Assistida por Campo Elétrico – Fast e Flash Sintering 

Até agora abordamos neste trabalho sistemas em que amostras são sinterizadas dentro de um 

forno, sob a ação da temperatura do forno, de uma pressão e de uma corrente elétrica concomitantes 

(HIP e SPS). Abordamos também o processo de sinterização de amostras através da aplicação de um 

campo eletromagnético de alta frequência sobre as mesmas, provocando seu aquecimento resultando 

em sua sinterização (Micro-ondas).  

 

O método que abordaremos agora é chamado de Sinterização Assistida por Campo Elétrico - 

Fast e Flash Sintering e refere-se a um método onde dois eletrodos condutores elétricos, submetidos a 

uma diferença de potencial elétrico (DDP), são conectados nas extremidades da amostra sujeitando-a a 

um campo elétrico enquanto é aquecida no interior de um forno convencional. A ação deste campo 

elétrico fará circular uma corrente elétrica na amostra. É um método até agora empregado em 

materiais cerâmicos com possibilidades a ser empregado em materiais cerâmicos semicondutores 

[11][106]. A corrente elétrica no corpo da amostra inicialmente é nula na temperatura ambiente e 

tende a aumentar a medida que a temperatura sobe proporcionado pela ação do forno. A DDP aplicada 

pode ser de natureza unidirecional (DC) como de natureza bidirecional (AC) [103] dependendo do tipo 

da fonte de energia elétrica usada. Quando AC normalmente são utilizadas fontes de (60 Hz ou 1000 

Hz) [104]. 

 

Passaremos abaixo a descrever suscintamente alguns trabalhos apresentados relativos aos 

efeitos do campo elétrico sobre amostras quando aquecida dentro do forno convencional. Tema objeto 

deste trabalho. 
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3. ESTADO DA ARTE 

Alguns princípios permeiam inicialmente os trabalhos até aqui apresentados sobre 

sinterização assistida por campo elétrico - Flash e Fast Sintering. Princípios como: Um corpo 

cerâmico normalmente é um isolante elétrico em temperatura ambiente não permitindo a circulação de 

corrente elétrica por seu interior. A passagem da corrente elétrica por um corpo produz calor, é o que 

chamamos de efeito joule. Isoladores elétricos quando submetidos a altas temperaturas tendem a se 

transformar em condutores elétricos. Estes princípios suportarão os trabalhos abaixo relatados. 

A sinterização Flash é uma técnica nova de sinterização inicialmente apresentada por 

Cologna et colaboradores [11] em amostras de zircônia dopada com ítria a 3% (3ZSY). Em seu 

experimento a amostra em forma de osso de cachorro foi colocada no interior de um forno 

convencional sendo aquecida até 1450 ºC ou menos à taxa de 10ºCmin
-1

 na tentativa de alcançar a 

densificação total. Durante o aquecimento/sinterização a amostra foi submetida a um campo elétrico 

gerado por uma fonte de energia elétrica DC. Os valores da DDP da fonte, da corrente elétrica 

circulante na amostra e sua contração foram registrados durante o processo de sinterização. O gráfico 

relativo à sua contração é apresentado abaixo na Figura 27. 

Figura 27: Representação da contração apresentada pela amostra de 3ZSY submetida a um campo 

elétrico DC de valor constante, no interior de um forno convencional. Zero volts representa a 

contração da amostra em sinterização convencional [11], de zircônia dopada com ítria a 3% (3ZSY). 

 

 

Nesta técnica cada sinterização é realizada sob um valor de campo elétrico constante. A 

medida que a amostra sinteriza com valores de campo elétrico cada vez maiores, verifica-se que a taxa 
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de densificação aumenta permitindo alcançar a densidade total com temperaturas cada vez menores. 

Após um valor de campo elétrico limite (40 V/cm para este experimento) verifica-se que a amostra 

sinteriza quase que instantaneamente alcançando densidade total em temperaturas tão baixas quanto 

850 ºC, quando o campo elétrico é de 120V/cm. Em 8ZSY taxa de sinterização sem campo elétrico foi 

de aprox.. 0,2% s
-1

 , em regime “fast” a taxa de sinterização foi da ordem de 0,5% s
-1

 e em regime 

flash foi tão alta quanto 6% s
-1

 (E = 150 Vm
-1

) [105]. Nota-se também que o crescimento de grão é 

inibido durante a flash sinterização. A denominação Flash Sintering deu-se em função da amostra 

sinterizar com taxas extremamente altas, em poucos segundos e em temperaturas bem abaixo da 

temperatura em que normalmente ocorre a densificação total numa sinterização convencional. Ao 

processo de densificação acelerado pela aplicação do campo elétrico (até 40V/cm neste experimento) 

denominou-se Fast Sintering. 

O fenômeno flash também se verifica em outros materiais como céria dopada com gadolínia 

[106]. A Figura 28 representa um aparato experimental montado para realização de sinterização 

assistida por campo elétrico no interior de um dilatômetro horizontal no qual foi utilizada amostra de 

CGO20. A corrente elétrica e a DDP da fonte são registradas por amperímetro e voltímetro 

respectivamente e a contração da amostra registrada pelo dilatômetro. 

Figura 28: Esquema do método de sinterização de Ce0,8Gd0,2O1,8 num dilatômetro horizontal. 

Adaptado de [106]. 

 

 

Neste trabalho a amostra de Ce0,8Gd0,2O1,8 , em forma de osso de cachorro, foi inicialmente 

pré-sinterizada em forno convencional a uma temperatura de 800 ºC por 4 h, tendo uma densidade 
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inicial a verde de 78% da densidade teórica (DT). Logo após foi sinterizada no dilatômetro a uma taxa 

de aquecimento de 10 ºC/min. Vários valores de campo elétrico foram utilizados para o processo de 

sinterização sendo que E= 0 v/cm representa uma sinterização em forno convencional. A Figura 29 

representa a contração ocorrida na amostra.  

Figura 29: Comportamento da contração ocorrida em amostra pré-sinterizada de Ce0,8Gd0,2O1,8 em 

dilatômetro horizontal sob a ação de campo elétrico de valor variável ( 0 Vcm-1; 15 Vcm-1; 20 Vcm-

1; 30 Vcm-1; 40 Vcm-1; 50 Vcm-1; 70 Vcm-1). Adaptado de [106]. 

 

 

A medida em que o valor do campo elétrico aumenta, aumenta a taxa de sinterização e 

diminui a temperatura em que ocorre o fenômeno flash. O valor do campo elétrico limite (antes de se 

verificar o fenômeno flash) em CGO20 foi de 20 Vcm
-1

 , em 3ZSY foi de 60 Vcm
-1

 e em 8ZSY foi de 

30 Vcm
-1

 [106]. 

 

3.1. Temperatura da amostra x temperatura do forno – Corpo Negro 

Durante o processo de aquecimento/sinterização, pelo qual passa a amostra cerâmica dentro 

de um forno, a condutividade elétrica da amostra vem a aumentar, e, estando a amostra submetida a 

um campo elétrico, passa a circular na mesma uma corrente elétrica. A amostra fornece resistência 

elétrica à passagem do fluxo de cargas elétricas (I - corrente elétrica) passando a ser um elemento 

dissipador de energia elétrica transformando-a em energia térmica, é o que chamamos de efeito joule. 

Por consequência a temperatura da amostra fica maior do que a temperatura do meio, no caso, o forno.  



 

78 
 

A potência elétrica dissipada pela corrente elétrica na resistência elétrica da amostra pode ser 

determinada pelo produto entre a resistência ôhmica da amostra e o quadrado da corrente elétrica que 

por ele circula, Equação 35. 

W = R x I
2 
   Equação 35 

 Sendo o conhecimento da temperatura real da amostra importante como forma de tornar 

mais eficiente o controle sobre as variáveis termodinâmicas que atuam, e, que são responsáveis pelas 

propriedades a serem adquiridas pela mesma durante o processo de sinterização, devemos lançar mãos 

de ferramentas que nos permitam melhor precisar a temperatura da amostra durante este processo.  

Para estimarmos em boa aproximação o gradiente de temperatura a que é submetida a 

amostra quando dentro do forno é submetida à circulação de uma corrente elétrica, assumimos que as 

perdas por radiação são muito maiores do que as perdas por convecção para o meio, e ainda que,  

quase toda energia na amostra é transformada em calor radiante. Nestas condições, o aumento de 

temperatura pode ser determinado pela lei de Stefan Boltzmann [106] da radiação do corpo negro 

igualando a energia elétrica recebida pela amostra ao aumento produzido na energia radiante. A lei de 

Stefan Boltzmann é dada pela Equação 36. 

M = σ . T
4  

    Equação 36 

onde M em unidades de w/m
2
 é o calor irradiado pelo corpo, σ é a constante de Boltzmann igual a 5,67 

x 10
-8

 Wm2K
-4

  e T a temperatura do corpo, em Kelvin. 

O aumento da temperatura da amostra será calculado igualando a energia recebida pela 

amostra, devido ao campo elétrico produzido pela fonte de energia elétrica, à energia irradiada pela 

Equação 37. 

Mo + W / A  = σ ( To + ΔT )
4  

     Equação 37 

onde ΔT é o aumento de temperatura devido a dissipação da energia elétrica, Mo  é a energia irradiada 

pela amostra na temperatura To  sem o campo elétrico, W é a potência elétrica consumida pela amostra 

em watts, A é a área de superfície total da amostra. Sabendo-se que Mo = σ To
4
 e que Te é a 

temperatura real da amostra teremos: 

Te = To + ΔT   Equação 38 

Ao conhecermos o valor do campo elétrico aplicado sobre a amostra, suas dimensões e a 

respectiva corrente elétrica que a atravessa durante o processo de sinterização, podemos obter o valor 

da ΔT a que a amostra fica submetida, ou seja, podemos determinar o gradiente de temperatura 
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provocado no corpo da amostra face a corrente elétrica que a atravessa. A Figura 30 abaixo mostra 

este aumento de temperatura em função de I(A), segundo a Equação 38. 

 

Figura 30: Gráfico da variação de temperatura (em amostra de CGO20 sob a ação de campo elétrico 

variável) x Intensidade de corrente. Adaptado de [106]. 

 

 

Neste trabalho o fenômeno de flash ocorre na amostra sob a ação de um campo elétrico de 70 

v/cm, quando a corrente circulante é de 1,0 A. A temperatura do forno sendo de aproximadamente 545 

ºC implica em uma temperatura na amostra de aproximadamente 1618 º C que é suficientemente 

grande para provocar altas densificações. 

 

3.2. Densidade de energia volumétrica – Comportamento da energia fornecida pela fonte 

durante a flash sinterização e valor consumido por unidade de volume da amostra. 

O fenômeno flash sintering é um dos mais novos desafios da comunidade científica que lida 

com sinterização. A relação entre campo elétrico (E), corrente elétrica circulante na amostra (I), e 

potência elétrica absorvida pela amostra (W) têm sido alvo de estudos para se desvendar os 

mecanismos do flash sintering. A Figura 4 abaixo é um esquema representativo de uma pastilha dentro 

de um campo elétrico produzido por um gerador. 
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Figura 31: Esquema representativo de uma amostra em forma de pastilha sob a ação de um campo 

elétrico E. 

 

O campo elétrico é calculado dividindo-se a DDP entre as faces da pastilha pela distância 

entre as faces da pastilha. A DDP é fornecida por um gerador de energia elétrica, e, nestas condições, 

o campo elétrico terá direção perpendicular às faces. A intensidade de corrente (I) é medida por um 

amperímetro e a densidade de corrente (J) através das faces da pastilha é determinada dividindo-se a 

intensidade de corrente pela área da face, que é normal ao campo E. A potência elétrica (W) fornecida 

pelo gerador é determinada pelo produto de DDP por I ou pelo produto de E por J. A densidade de 

potência volumétrica é definida como a razão entre a potência elétrica e o volume da pastilha. 

A sinterização assistida por campo elétrico pode se dar de forma súbita (flash) ou de forma 

acelerada (fast). Tanto de uma maneira como de outra a corrente elétrica pode querer assumir valores 

acima das que a fonte de energia elétrica pode fornecer vindo a parar de funcionar. Para que isto não 

venha a acontecer, as fontes podem ser programadas para impedir que a corrente ultrapasse 

determinado limite, máximo suportável. Uma vez assim programada, quando a corrente chega ao valor 

programado, tendendo a subir, a fonte diminui gradativamente a DDP fornecida à amostra, 

conseguindo assim manter a intensidade de corrente constante. 

A potência elétrica fornecida pela fonte pode ser determinada pela Equação 39 supondo que 

toda a potência fornecida pela fonte seja dissipada na resistência da amostra. 

W = DDP x I     Equação 39 

onde W, DDP e I são a potência elétrica a diferença de potencial elétrico e a corrente elétrica 

fornecidas pela fonte, respectivamente. 

Ainda pressupondo que toda energia fornecida pela fonte é dissipada no corpo da amostra, 

podemos determinar a Potência elétrica dissipada na amostra através da equação 40 

W = DDP
2
 / R    Equação 40 
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onde W e a DDP são a potência elétrica dissipada e a diferença de potencial elétrico na amostra, 

respectivamente, e R é a resistência elétrica oferecida pela amostra. 

 

Uma cerâmica, material policristalino, é normalmente constituída de grãos e contornos de 

grão. A resistência elétrica da amostra (R total) é praticamente igual à soma da resistência de grão 

(Rg)  com a resistência do contorno de grão (Rcg), Equação 41. A Equação de potência dissipada na 

amostra toma a forma da Equação 42 para o caso de DDP constante ou Equação 43 para o caso de 

corrente constante. 

 

R total = Rg + Rcg      Equação 41 

W = DDP
2
 / (Rg + Rcg)   Equação 42 

W = (Rg + Rcg) x I
2
     Equação 43 

 

Sendo Rcg bem maior do que a Rg a potência elétrica da fonte é praticamente toda dissipada 

na Rcg podendo a potência dissipada na amostra ser calculada pela Equação 44 ou Equação 45. 

 

W = DDP
2
 / (Rcg)    Equação 44 

W = (Rcg) x I
2
     Equação 45 

 

A Figura 32 abaixo representa um processo de sinterização flash [107]. A parte de cima do 

gráfico da Figura 32 nos informa o comportamento da contração ocorrida pela amostra (3ZSY) em 

função da temperatura do forno, durante o fenômeno flash. A parte de baixo da Figura 32 nos informa 

o comportamento da densidade de potência volumétrica da amostra em função da temperatura do 

forno, durante o fenômeno flash. Um campo elétrico de 100 Vcm 
-1

 é aplicado na amostra e a fonte de 

energia elétrica (DC) tem controle de corrente máxima. 
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Figura 32: Densidade de potência volumétrica numa amostra 3ZSY; E = 100V/cm-1 Adaptado de 

[107]. 

 

O fenômeno flash caracteriza-se por uma súbita contração da amostra podendo chegar à 

densificação total em poucos segundos. Concomitante aumento da condutividade é apresentada pela 

amostra vindo a potência dissipada aumentar bruscamente durante o processo de sinterização. Pelo 

gráfico, o início do flash ocorre em T = 905 ºC (Figura 32 – parte de baixo). A DDP da fonte, ainda 

constante, faz com que a potência inicie sua ascensão até T = 908 ºC quando chega ao máximo. Esse 

máximo é alcançado quando alcança-se a máxima corrente que a fonte está programada para fornecer. 

A partir daí, para manter a corrente constante, a fonte faz com que a DDP seja gradativamente 

diminuída. A amostra continua sua contração e por consequência a diminuição de sua resistência 

elétrica. A fonte mantendo a corrente constante passa a haver diminuição da potência fornecida pela 

mesma (Equação 45). Neste experimento o tempo gasto entre o valor máximo de potência até que esta 

alcance valores constante é de aproximadamente 1 segundo (Figura 32 - gráfico de cima). Após 5 

segundos, pelo gráfico, a amostra alcança a densidade máxima. 

3.3. Influência do tamanho de partícula na sinterização assistida por campo elétrico. 

John et al [108], submeteram amostras de 3YSZ a um aquecimento em taxa de 10 ºC/min 

com e sem a ação de um campo elétrico em valores de 100V/cm e 20V/cm. Os pós tinham o mesmo 

tamanho de cristalito, porém, cada amostra foi prensada com partículas de tamanhos diferentes. O 

comportamento da contração da amostra para o campo de 100V/cm pode ser vista na Figura 33. 
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Figura 33: Intensidade de contração para amostras com4 tamanhos de partículas sob ação de campo 

elétrico de 0Vcm-1 e 100 Vcm-1, em função da temperatura do forno com taxa de aquecimento de 10 

ºC min-1. Adaptado de [108]. 

 

 

Pode-se observar que quanto menor foi o tamanho da partícula maior foi a taxa de 

sinterização alcançada, tanto na sinterização com aplicação e sem aplicação do campo elétrico. 

Também observou-se que quanto menor foi o tamanho da partícula, em menor temperatura o 

fenômeno flash veio a ocorrer. 

3.4. Influência da densidade de corrente na sinterização flash. 

O comportamento da sinterização de amostras com campo elétrico assistido é influenciado 

fortemente com o valor do campo elétrico aplicado. Quanto maior for este campo elétrico atuando 

sobre a amostra maiores taxas de sinterização a amostra alcançará indo de um comportamento de fast 

sinterização até um comportamento de flash sinterização, que se dá por uma brusca contração da 

amostra com aumento também brusco de sua condutividade e consequente aumento da energia 

absorvida pela mesma. Mantendo-se constante o valor do campo elétrico sobre uma amostra que está 

sujeita a um aumento de temperatura, inevitavelmente aumenta-se a condutividade da amostra e 

consequentemente a corrente elétrica tenderá a aumentar. A influência da quantidade de corrente que 

circula na amostra durante a sinterização foi estudada e algumas observações puderam ser feitas em 

amostras de 3ZSY [109]. A Figura 34 mostra o comportamento da densificação ocorrida na amostra 

em função do tempo. As amostras foram submetidas a um campo sempre do mesmo valor e em 
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temperatura de forno constante, porém, em situações de densidades de corrente diferentes, porém 

constantes em cada situação experimental. 

Figura 34: Densidade Relativa de amostra sob ação de campo elétrico de 100 Vcm-1 em função da 

densidade de corrente que atravessa a amostra. Adaptado de [109]. 

 

A taxa de aquecimento do forno foi de 10 ºC cm 
-1

 e a medida em que os experimentos 

utilizaram correntes cada vez maiores na amostra, as taxas de sinterização e o valor da densidade 

relativa final alcançada aumentaram. Para alguns valores de corrente (como 20 Vcm
-1

, 40 Vcm
-1

) a 

densidade relativa total não foi alcançada pelo menos de imediato. 
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4. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

Com a finalidade de alcançar os objetivos propostos no presente trabalho foram realizados os 

seguintes passos gerais: 

 

 

 Síntese de óxido de cério e céria dopada com gadolínia nas proporções de 10% 

e 20% em mol, através do método Pechini (Ce (1-x) Gx O 2-x/2 ; X= 0; 0,1; 0,2) 

 Moagem e desaglomeração de parte do pó calcinado a 600 ºC 

 Caracterização de pós como obtidos (TG; DSC) e calcinados (DRX, FRX, 

BET e MEV) 

 Prensagem dos pós sintetizados em forma de pastilhas 

 Caracterização dos corpos de prova a verde 

 Sinterização em dilatômetro  

 Caracterização dos corpos de prova sinterizados no dilatômetro (densidade 

geométrica, MEV, cálculo de tamanho de grão) 

 

 

O fluxograma que se segue retrata de maneira básica os passos seguidos para alcançar os 

objetivos propostos na pesquisa. 
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OBS: Puff – Pó amorfo, de cor amarronzada, rico em carbono, resultante do aquecimento da resina a 

300ºC necessário à liberação de Nitrogênio e Hidrogênio que são componentes dos nitratos 

metálicos iniciais e do álcool utilizados na síntese. 

 

 

 

 

1 - Síntese Pechini 

Ce2-xGdxO(2-x/2) ;  x = 0; 0,1; 0,2 

Resina  

“Puff” – 300º C 
1º/min – 2h 

Desaglomeração  
(Almofariz de Ágata)  

Caracterização do “Puff” 
TG / DSC 

Calcinação  
600 ºC – 3 ºC/min – 1 h 

2 - Caracterização do pó calcinado 

DRX; FRX; MEV; BET 

5 - Prensagem uniaxial - 210 Mpa 

Cálculo da densidade geométrica 

6 - Dilatometria das pastilhas 

1400 ºC – 5 ºC/min – 0 h 
E = 0 vm

-1
; 10 vm

-1
; 30 vm

-1
; 50 vm

-1
 

( com medição de corrente elétrica e 
ddp ) 

3 - Moagem e 

Peneiramento de parte do 
pó calcinado 

4 - Caracterização do pó moído e 

peneirado -  MEV; BET 

7 - Polimento / Ataque 

térmico 
1350 ºC ; 5 ºC/min; 10 min 

8 - Caracterização das pastilhas 

sinterizadas -  MEV 

Figura 35: Fluxograma da metodologia do estudo da pesquisa. 
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4.1. Materiais 

Os materiais usados na síntese foram: 

 Nitrato de cério hexahidratado, Ce(NO3)3·6H2O MM: 434.22 ( Sigma Aldrick) pureza 

99,0% 

 Nitrato de gadolínio hexahidratado, Gd(NO3)3·6H2O MM: 451,36 ( Sigma Aldrick) 

pureza 99,9% 

 Ácido Cítrico, C6H8O7 com MM: 192,13 (Synth ). 

 Etileno Glicol, 2(HOCH2) com MM: 62,07, (Synth ). 

 Água destilada 

 

4.2. Metodologia 

Passaremos a descrever o método utilizado em cada etapa indicada no fluxograma da Figura 35. 

4.2.1. A síntese: 

A síntese foi realizada pelo método dos precursores poliméricos (Método Pechini). Foram mantidas 

para tal as seguintes proporções: 

 3,5:1 (em mols) de ácido cítrico : cátions metálicos 

 60:40 (em massa) de ácido cítico : etileno glicol 

 4,5:1 (em massa) de água : ácido cítrico 

Inicialmente água destilada foi colocada em um béquer sendo mantida sob agitação 

constante até alcançar a temperatura de 65 ºC; a partir daí foi colocado o ácido cítrico mantido sob 

agitação durante 0,5 h a uma temperatura de 65 ºC; a partir daí foi colocado (primeiro) o nitrato de 

cério hexahidratado mantido sob agitação por uma hora a uma temperatura de 75 ºC; a partir daí foi 

adicionado (após o primeiro nitrato) o nitrato de gadolínio mantido sob agitação por uma hora a uma 

temperatura de 75 ºC; a partir daí foi adicionado o etileno glicol e mantido sob agitação por duas horas 

(a princípio) a uma temperatura de 75 ºC até virar uma resina, alaranjada, transparente e viscosa, sendo 

logo após trazido à temperatura ambiente de forma natural. 

A resina no béquer foi colocado em uma mufla EDG e sua temperatura foi elevada a 300 ºC 

a uma taxa de aquecimento de 1 ºC/min com patamar de 2 h para formação do “puff”, material sólido 

expandido de cor marrom escura, o qual posteriormente foi desaglomerado em almofariz de ágata com 

fins de aumentar a área superfícial do “puff”. 

O “puff”, desaglomerado, foi caracterizado por TG e DSC (DuPont HiRes TGA 2950) com 

fins de conhecermos a mínima temperatura necessária a calcinação  do material. Após esta 

caracterização, o “puff” foi calcinado a uma temperatura de 600 ºC a uma taxa de aquecimento de 3 

ºC/min com patamar de 1 hora resultando num pó de cor alaranjada. 
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4.2.2. Caracterização do pó calcinado: 

Objetivando identificar propriedades estruturais e microestruturais, cada um dos pós 

calcinados, das três composições, foi caracterizado por Difratometria de Raios X (DRX). Nestas 

análises utilizou-se varredura angular 2θ entre 20º e 100 º, passo de 0,02º e tempo de contagem 2 

s/passo usando radiação Kα do cobre (λ = 1,5418Å) obtida com 40 kV e corrente de filamento de 40 

mA em equipamento Shimadzu XRD-7000. Os tamanhos de cristalito, parâmetros de rede, foram 

estimados por refinamento Rietveld usando o software Materials Analysis Using Diffraction (MAUD), 

utilizando o método de alargamento de linhas padrão do software (Delf) que foi desenvolvido por 

Keijser et al descrito no livro The Rietveld [116]. 

Caracterização por BET (Micromeritics Gemini 2370, Micromeritics ASAP 2010) foi 

também realizada objetivando quantificar a área superficial do pó através da técnica de adsorção de 

nitrogênio. 

4.2.3. Moagem de parte do pó calcinado: 

Parte do pó calcinado foi moído com fins de desagregação/desaglomeração. Para isto foi 

colocado em um frasco de polietileno de alta densidade (NALGENE) com esferas de zircônia (YTZ 

Tosoh) com 0,3 mm de diâmetro na proporção 100:1 em massa das esferas : massa de pó de CGO 

misturado a 200 mL de álcool etílico 99,5 º. ; sendo girado em moinho a 32 rpm durante 24 h. 

Posteriormente foi colocado em estufa para secagem a uma temperatura de 110 ºC durante 24 horas, 

sendo após, todo o pó moído, transpassado em peneira de 635 mesh (abertura de 0,02 mm). 

4.2.4. Caracterização do pó moído 

O pó moído foi caracterizado por MEV (VEGA 3 MLU, fabricado pela TESCAN a.s. Brno, 

Czech Republic.) e BET . O MEV teve o objetivo de se ter visualmente o grau de 

aglomeração/agregação do pó e sua morfologia, e, o BET objetivou identificar e quantificação da área 

superficial. 

4.2.5. Prensagem uniaxial  

Os pós calcinados, moído e sem moer, para todas as composições, foram transformados em 

pastilhas. Cada pastilha, contendo massa igual a 0,5 gramas aproximadamente, foi prensada 

uniaxialmente sob pressão de 210 MPa em matriz de 9 mm de diâmetro. As densidades a verde foram 

medidas geometricamente utilizando-se balança analítica de precisão 0,00001g e micrômetro (Starrett) 

de precisão 0,01mm. Para cada composição, a princípio, foram feitas 9 prensagens. A densidade 

relativa a verde foi calculada relacionando-se a densidade a verde alcançada por cada composição, 

com suas respectivas densidades teóricas. 
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4.2.6. Dilatometria sob ação de campo elétrico 

As pastilhas foram sinterizadas em dilatômetro (NETZSCH Dilatometer – DIL 409) até 1400 

ºC a uma taxa de aquecimento igual a 5 ºC/min, atmosfera de gás inerte a um fluxo de 5 mL/min, sem 

ação de campo elétrico e sob a ação de campo elétrico (DC) de vários valores (0 Vcm
-1

, 10Vcm
-1

, 

30Vcm
-1

, 50Vcm
-1

), voltando à temperatura ambiente naturalmente após o dilatômetro ser desligado. 

Durante a sinterização foram registrados os valores da corrente elétrica e da DDP através de multiteste 

digital (Agilent U1250 Handheld Digital Multimeter), com tempo de registro entre uma medição e 

outra de 90 segundos. 

As densidades finais das amostras foram calculadas geometricamente após a sinterização 

ocorrida no interior do dilatômetro. As medidas foram realizadas através de balança analítica de 

precisão 0,00001g e paquímetro (Starrett) de precisão 0,01mm. 

O esquema da Figura 36 representa o sistema montado utilizando-se o dilatômetro.  

 

Figura 36: Esquema da montagem construída para sinterizar amostras sob efeito de campo elétrico 

DC. 

 

 

Os fios de platina ao saírem do interior do dilatômetro são conectados a uma fonte DC de 

tensão variável de 0 V a 30 V, com capacidade máxima de fornecimento de corrente elétrica igual a 5 

A , com possibilidade de limitar-se  a corrente. Os valores da corrente elétrica e tensão elétrica foram 

registrados em amperímeto e voltímetro digitais. Os ciclos térmicos foram realizados sob fluxo de gas 

ARGON a 2,5 mLmin
-1

 a uma taxa de aquecimento de 5 Kmin
-1

 até 1673 K (1400 ºC). Pequenas 

variações realizadas no experimento serão comentadas oportunamente. As pastilhas foram sinterizadas 

sob a ação de campo elétrico de valor constante ( DC ) mas de valor alterado para cada ciclo térmico. 
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Os valores dos campos foram : E = 0 Vm
-1

, 10 V m
-1

, 30 V m
-1

 e 50 V m
-1

 , as amostras foram 

divididas em dois grupos, as como-sintetizadas e as moídas/peneiradas.  

 

4.2.7. Ataque térmico e Polimento das pastilhas dilatometradas. 

As pastilhas sinterizadas foram polidas ( lixas no.: 220,320,400, 600, 1200,2000 e 2500) com 

posterior polimento com pasta de alumina 0,3 microns  e limpas por ultrasom durante 30 minutos 

imersas em  acetona. Após a limpeza as pastilhas foram atacadas termicamente com temperatura de 

1350 ºC com taxa de aquecimento de 5 ºC/min, patamar de 10 minutos. 

 

4.2.8. Caracterização das pastilhas sinterizadas na dilatometria  

As densidades finais das amostras foram calculadas geometricamente, enquanto que a 

densidade teórica da estrutura cristalina de cada composição foi calculada de acordo com a Equação 

46 [115][117] a partir dos dados cristalográficos obtidos pelo refinamento Rietveld, 

ρCGO = (4/𝑁𝐴.𝑎
3
) . ((1−𝑥).𝑀𝐶𝑒+𝑥.𝑀𝐺𝑑+(2−𝑥/2).𝑀𝑜)   Equação 46 

onde 𝑁𝐴 é o número de Avogrado  𝑎 é o parâmetro cristalino da célula unitária, M𝐶𝑒 é a massa atômica 

(gr.mol
-1

) da céria, M𝐺𝑑 é a massa atômica (gr.mol
-1

) do gadolínio, M𝑜 é a massa atômica (gr.mol
-1

) do 

oxigênio e x é a fração molar dopante. 

As pastilhas foram caracterizadas por MEV (equipamento VEGA 3 MLU, fabricado pela 

TESCAN a.s. Brno, Czech Republic.) e EDS ( Oxford iinstruments X-act - Modelo: 51-ADD0007). 

Sendo, as micrografias, realizadas no centro da superfície de cada pastilha. A medida dos tamanhos de 

grão alcançados foi realizada com o software IMAGE J aplicado nas micrografias originadas do MEV. 

 

 

 

 

 

 

 

callto:220,320,400,%20600,%201200
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1. Caracterização dos pós. 

5.1.1. TG/DSC 

Os Puff’s provenientes das três composições (CeO2, CGO10 e CGO20) foram caracterizados 

por TG/DSC e os  resultados estão apresentados nos gráficos da figura 37. 

Ao observarmos os gráficos da Figura 37 podemos observar que acima de 500 ºC as três 

composições praticamente não apresentam perda de massa o que sugere que a partir desta temperatura 

o material passa a sofrer processo apenas de cristalização.  Percebe-se um pico endotérmico em todas 

as três composições na temperatura aproximada de 106 ºC a que podemos atribuir à evaporação de 

água física adsorvida. Durante este processo endotérmico a perda de massa relativa apresentada na TG 

sugere a evaporação da água física. 

O processo que se inicia na temperatura aproximada a 265 ºC e termina aproximadamente 

em 450 ºC atribui-se à queima total do material orgânico, liberação de grande quantidade de CO, CO2, 

composição característica do Puff, deixando apenas material óxido [115]. Ao percentual de perda de 

massa diferenciada observada nas três composições (aproximadamente 60% para CeO2, 10% para 

CGO10 e 40% para CGO20) durante a variação de temperatura que vai da temperatura inicial do 

processo até a temperatura em que há a queima praticamente total do material orgânico ( ~450 ºC), 

atribui-se a uma quantidade inicial diferenciada de matéria orgânica em cada composição, apesar dos 

materiais precursores, a princípio, terem sido produzidos com a mesma programação de temperatura. 

Pode-se observar que em todos os gráficos inicia-se um pico exotérmico em temperatura ~ 265 º C 

correspondendo ao início de perda de material orgânico. Na composição em que houve menor perda 

de material (CGO10), o pico exotérmico (~265 ºC) é mais estreito mostrando menor liberação de 

energia térmica em relação às outras composições. 
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Figura 37: Gráficos de TG/DSC realizados no PUFF das três composições de céria dopada com 

gadolínia:  CeO2 ,  CGO10 e CGO20. 
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5.1.2. DRX, Refinamento Rietveld 

Os difratogramas da Figura 38 mostram que os picos obtidos por DRX evoluíram de picos 

altos e estreitos (CeO2) para picos mais baixos e largos (CGO20) sugerindo diminuição da 

cristalinidade das composições no sentido do óxido de céria para a composição CGO20. 

Figura 38: Difratogramas dos pós de céria dopadas: a) CeO2, b) CGO10 e c) CGO20 

 

As três composições apresentaram estrutura de fase cúbica, com estrutura cristalina tipo 

fluorita, grupo espacial FmǮm. Este resultado é consistente com dados cristalográficos de ICSD para 

estas composições. Os pós de todas as composições apresentaram todos os principais picos de refexão 

típico da estrutura fluorita da céria, do CGO10 e CGO20, pelas cartas 72155-ICSD, 28795-ICSD e 

28796-ICSD, respectivamente, e não apresentaram nenhum outro pico indicando formação de outras 

fases como por exemplo fases resultante de impurezas, ou mesmo formação de Gd2O3 ou Ce2O3 (Ce 

+3
). 
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A Figura 39 mostra difratogramas das composições de céria (CeO2, CGO10 e CGO20) 

sobrepostos. Uma mais apurada observação da posição dos picos sobrepostos constata-se que há, a 

princípio, um mesmo valor de deslocamento angular entre os picos sugerindo que a dopagem deslocou 

todos os picos de reflexão, de poucos graus, na mesma direção. Na Figura, parte dos gráficos 

sobrepostos foi ampliada e mostrada no próprio corpo do gráfico confirmando tal deslocamento 

angular. Quanto maior foi a dopagem observou-se que todos os picos se deslocaram para a esquerda 

no eixo de 2Ɵ, havendo um deslocamento de aproximadamente 0,5º entre os picos do CeO2 e os picos 

do CGO20 (extremos). Como o raio iônico da matriz e do dopante são diferentes, cério (Ce
4+

)  igual a 

0,97 Å e a do gadolínio (Gd
+3

) igual 1,053 Å [115], este deslocamento sugere ser efeito da expansão 

da célula unitária com as diferentes dopagens em cada composição [115]. 

Figura 39: Difratogramas das composições CeO2, CGO10 e CGO20 sobrepostos, com ampliação de 

parte destes evidenciando deslocamento angular entre os picos na região de 2Ɵ que vai aprox. de 86º à 

102º. 

 

 

Tabela 2: Parâmetros relativos às composições da céria dopada obtidos por Refinamento Rietveld, pó 

como sintetizado. 

 Composição 
Volume 

(Å
3
) 

a - parâmetro de 

rede (Å) 

D(DRX) 

(nm) 

ρ teo - Dens. 

Teórica (g/cm
3
) 

CeO2 158,38 5,4105 26,68 7,2102 

CGO10 159,28 5,4207 21,59 7,2193 

CGO20 159,53 5,4235 18,56 7,2382 
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Os parâmetros relativos às composições da céria obtidos via Refinamento Rietveld são 

apresentados na Tabela 02, onde Volume é o volume ocupado pela célula unitária, D(DRX) é o 

tamanho médio do cristalito e ρ teo é a densidade teórica calculada a partir da Equação 46. 

Observa-se pela Tabela 02, que o tamanho do cristalito diminuiu a medida em que a 

dopagem foi aumentada onde o óxido de céria, CGO10 e CGO20 obtiveram tamanho de cristalito 

iguais a 26,68 nm, 21,59 nm e 18,56 nm, respectivamente. Os gráficos da Figura.38 estão em acordo 

com os valores apresentados na Tabela 02 uma vez que mostram para a céria pura picos mais altos e 

mais estreitos em relação aos picos apresentados nos gráficos das cérias dopadas. Os parâmetros de 

rede também variaram obedecendo a influência de dopagem. Observa-se que quanto maior foi a 

dopagem maior foi o parâmetro de rede alcançado dependendo das composições, conforme esperado. 

Para o óxido de céria, CGO10 e CGO20 os parâmetros de célula foram iguais a 5,4105 Å, 5,4207 Å e 

5,4235 Å , respectivamente. Este aumento dos parâmetros de rede é uma indicação da formação 

solução sólida céria-gadolínia. Como a programação de temperatura na calcinação dos pós com 

diferentes dopagens foram iguais, os resultados sugerem que o grau de dopagem foi o responsável 

tanto pelo comportamento de diminuição do cristalito quanto pelo crescimento dos parâmetros de 

célula de cada composição. Estes resultados estão de acordo com o trabalho de Kosinsk et al [115] 

cujas composições ( céria dopada com samária em 3 composições; x = 0,1; 0,2; 0,3) foram calcinadas 

numa mesma programação de temperatura. 

5.1.3. Medida da área superficial específica (ASE) por BET. 

A medida da área superficial específica dos pós foi realizada pela técnica de BET. O valor da 

ASE de todos os pós (óxido de cério e de céria dopada) aumentou após ter sido submetido a moagem, 

em moinho  de bolas, com posterior peneiramento, como esperado para materiais com menor grau de 

aglomeração [118]. 

Tabela 3: Área de superfície específica (A) por BET, DBET - diâmetro médio de partícula equivalente, 

DDRX - tamanho médio de cristalito por refinamento Rietveld (DDRX). 

 

 A / m
2
g

-1
) DBET / nm DBET / DDRX 

Composição sem moer moído/peneirado sem moer moído/peneirado sem moer Moído/peneirado 

CeO2 22,424 39,554 37,110 21,039 1,566 0,888 

CGO10 9,0074 33,662 92,270 24,690 4,579 1,225 

CGO20 10,666 40,129 77,718 20,657 4,589 1,220 
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Os valores apresentados na Tabela 03 mostram os valores alcançados pela ASE (A) obtidos 

em cada composição estudada antes e depois da moagem/peneiramento, onde A é a área da superfície 

específica de cada pó obtida por BET, DBET é o tamanho médio de partícula calculado pela Equação 47 

considerando-as esféricas e DDRX é o tamanho médio do cristalito obtido por refinamento Rietveld.  

DBET = 6 x 10
3
 / ρDRX . A              Equação 47 

Na Equação 47, A é a ASE obtida por BET (m
2
.g

-1
) e ρDRX  é a densidade teórica (g.cm

-3
) 

determinada pela Equação 46. 

5.1.4. MEV dos pós 

Conforme já vimos na Tabela 03, a ASE de todas as composições aumentou mostrando que a 

moagem/peneiramento dos pós foi eficiente na quebra de aglomerados/agregados característicos de 

nanopós, podendo este fato ser confirmado visualmente nas micrografias apresentadas nas figuras 

abaixo.  

As Figuras 40, 41, 42 e 43 apresentam micrografias das composições sintetizadas, mostrando 

a morfologia destes pós onde podemos constatar, nas Figuras 40 e 41, o estado aglomerado/agregado 

destes pós. 

Figura 40: Micrografia dos pós de CeO2 , CGO10 e CGO20, sem moer, ampliada 100 vezes.      

 

  

100 X   (Sem Moer) :          CeO2;                                            CGO10;                                        
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                                                                                                            CGO20 

 

Figura 41: Micrografia dos pós de CeO2 , CGO10 e CGO20, sem moer, ampliada 500 vezes. 

 

  

500 X      (Sem Moer) :                              CeO2;                                                                      CGO10 ;                                       
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                                                            CGO20 

Comparando-se, ainda visualmente, as Figuras de nos. 42 e 43, observa-se que o processo de 

moagem/peneiramento resultou em um pó bem mais desaglomerado/desagregado, obviamente, com 

maior valor de área superficial específica. 

Figura 42: Micrografia dos pós de CeO2 , CGO10 e CGO20, moído/peneira. ampliada 100 vezes. 

  

100 X (Moído/Peneirado) :                          CeO2;                                      CGO10;                                       
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                                                  CGO20 

 

 

Figura 43: Micrografia dos pós de CeO2, CGO10 e CGO20, moído/peneira. ampliada 500 vezes. 

 
500 X  (Moído/Peneirado) :                          CeO2                                                                  CGO10                                         
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                                                                                                              CGO20 

A diminuição dos valores calculados de DBET, apresentados pelas composições e 

apresentados na Tabela 03, sugere o efeito positivo que a moagem/peneiramento causou aos pós, 

diminuindo o grau de aglomeração/agregação e o tamanho médio das partículas equivalentes. Apesar 

dos valores de DBET das composições sem moer terem valores bem distintos, após a 

moagem/peneiramento os pós são praticamente idênticos, independentemente da composição. A 

relação DBET/DDRX das composições, após moagem/peneiramento, se aproximaram da unidade, 

sugerindo que todos os pós têm forte tendência a serem constituídos de partículas nanocristalinas 

monocristal, o que é de certa forma contradito quando observamos as micrografias, pois os pós ainda 

são um conjunto de partículas aglomeradas/agregadas mesmo após a moagem/peneiramento. 

Acreditamos que alguns fatores podem estar interferindo neste resultado, tendo como um deles a 

existência de nano domínios da céria que podem permitir ao DRX interpretações imprecisas relativas a 

tamanho de cristalitos enquanto a técnica de BET se referencia na área de superfície de matrizes 

aglomeradas. Acreditamos que o maior equívoco é observado à composição de óxido de céria 

moída/peneirada, que obteve relação menor do que a unidade. O processo de moagem/peneiramento 

diminuiu o tamanho das partículas, mas apesar deste processo, a alta reatividade as fazem reaglomerar. 

Agora porém, de uma forma mais aglomerada do que agregada as partículas permitem que o corpo, 

após prensagem, alcance maior densificação a verde, pois com o pó agora mais aglomerado do que 

agregado, as partículas são mais fáceis de se separarem frente às forças de cisalhamento durante a 

prensagem. Os valores obtidos para densidade a verde, sugere que todas as composições sofreram do 

mesmo fenômeno, maior empacotamento, após a moagem/peneiramenteo, ver Tabela 04. 
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5.2. Caracterização das pastilhas a verde 

O valor das densidades a verde ficaram bastante próximas e a Tabela 04 é a média das 

densidades alcançadas. 

Tabela 4: Densidade média relativa das pastilhas a verde. 

Composição 
Densidade relativa média das pastilhas a verde (%) 

Sem moer Moído/peneirado 

CeO2 50,9 54,4 

CGO10 51,9 55,3 

CGO20 50,3 53,7 

 

Observa-se nesta Tabela, que todas as composições apresentaram aumento de densidade 

após o processo de moagem/peneiramento, fato de comum acordo com a diminuição do tamanho das 

partículas dos pós proporcionando maior empacotamento das partículas. 

Apesar dos valores bem próximos apresentados pelas densidades a verde, tanto para pó 

moído como para pó moído/peneirado, o comportamento dessas densidades sugere que houve maior 

empacotamento das partículas quando prensadas com pó moído/peneirado do que quando prensadas 

com pó sem moer, independentemente da composição. Uma vez que, entre as composições, a 

composição CGO10 obteve o maior empacotamento e a composição CGO20 o menor empacotamento, 

tanto para o pó moído/peneirado como para o pó sem moer, isto sugere que o grau de 

desagregação/desaglomeração da composição CGO10 é mais susceptívies a quebra de 

aglomerado/agregado do que as outras duas composições enquanto a composição CGO20 é menos 

susceptível do que as outras duas. Durante a prensagem do pó, partículas agregadas são mais difíceis 

de serem separadas pela maior força de ligação entre elas. Enquanto na agregação há a formação de 

pescoço, intergranular, na aglomeração as forças existentes são relativas a forças eletrostáticas, mais 

fáceis de serem vencidas. Como as densidades das pastilhas prensadas com pó sem moer possuíram 

maior empacotamento para CGO10 e menor para CGO20, isto sugere que o grau de 

agregação/aglomeração relativo, entre os pós, se mantiveram antes e depois da moagem/peneiramento. 

 

5.3. Dilatometrias 

Dilatometrias foram realizadas nas amostras sob a ação de campo elétrico de valores E = 0 

Vcm
-1

 (sem campo elétrico); 10 Vcm
-1

; 30 Vcm
-1

 e 50 Vcm
-1

. As pastilhas foram colocadas no 

dilatômetro como prensadas. Além de observarmos o comportamento da retração que ocorreu nas 

amostras durante o ciclo térmico, os valores de dL/Lo foram utilizados para cálculo estimado da 
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densidade relativa que a amostra alcançou durante a retração. Para tanto utilizamo-nos das equações 

48 e 49 onde a primeira nos fornece a deformação εz 

εz = Ln(L/Lo)                                     Equação 48 

onde L é o comprimento da amostra durante o processo de densificação, Lo é o comprimento inicial da 

amostra. A densidade relativa da amostra foi calculada assumindo-se que as contrações nos eixos x e y 

se comportaram de maneiras iguais. A relação entre a densidade de sinterização, Rô (ρ), e a densidade 

a verde ρo foi obtida pela Equação 49:  

Ln (ρ / ρo) = | 3 εz |                                    Equação 49 

A densidade das amostras foram medidas ao fim do ciclo térmico pelo método geométrico. A 

corrente elétrica e a diferença de potencial elétrico aplicada nas amostras foram registradas por 

multímetro digital a cada 90 segundos do período do ciclo térmico. A densidade de corrente em cada 

amostra foi calculada dividindo-se a intensidade de corrente pela área final da amostra. 

Figura 44: Gráfico do percentual de ganho de densidade, em relação à amostra a verde, obtido por 

cada composição (CeO2, CGO10 e CGO20), durante sinterização sob a ação de campo elétrico de 

vários valores, em função da temperatura. Amostras prensadas com pó moído/peneirado. 
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Os gráficos da Figura 44 mostram o percentual de ganho de densidade que cada uma amostra 

teve em relação a sua respectiva densidade a verde, permitindo comparar o comportamento da 

densificação de cada composição, quando sinterizadas no dilatômetro sob a ação de diferentes valores 

de campo elétrico, em função da temperatura. 

Pode-se observar que o ganho de densidade torna-se significativo à temperatura de 600 ºC 

aproximadamente, para todas as composições ( CeO2,  CGO10 e CGO20 ), e independente do valor 

do campo aplicado. Observa-se ainda, que, quanto maior foi o valor do campo aplicado maior foi o 

percentual de ganho de densidade. Com maior relevância para o campo de 50 Vcm-1.  

Os gráficos da Figura 45, mostram, em relação à densidade a verde de cada amostra, o 

percentual de ganho de densidade de cada uma durante o ciclo térmico, permitindo comparar, cada um 

dos gráficos, o comportamento da densificação das diversas composições quando submetidas a 

determinado valor de campo elétrico, em função da temperatura. 

Figura 45: Gráfico do percentual de ganho de densidade, em relação à amostra a verde, obtido pelas 

composições, durante a sinterização sob a ação de determinado valor de campo elétrico (0, 10, 30 e 50 

Vcm
-1

), em função da temperatura. Amostras prensadas com pó moído/peneirado. 
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Observa-se na Figura 45 que o percentual de ganho de densidade aumenta quando o valor do 

campo elétrico utilizado aumenta. Há uma tendência às composições alcançarem densidades finais 

maiores a medida em que a sinterização se realiza sob a ação de um campo elétrico de valor maior 

uma vez que as densidades a verde de todas as composições têm praticamente o mesmo valor (~54%), 

pó moído/peneirado. Observando-se o comportamento do ganho de densidade durante o ciclo térmico, 

não foi evidenciado uma tendência a haver maior taxa de sinterização de uma composição em relação 

a outra. Por exemplo, com campo nulo e com campo de valor igual a 30 Vcm-1 a composição CGO20, 

maior número de vacâncias, obteve maior taxa de sinterização em relação a CGO10, porém com a 

ação de campo elétrico igual a 50 Vcm-1 CGO20 possuiu menor taxa de sinterização durante quase 

todo o ciclo térmico em relação tanto à composição CeO2 como à composição CGO10. 

5.3.1. Dilatometria do CeO2 e comportamento da corrente elétrica. 

O comportamento de sinterização da composição CeO2 está descrito nos gráficos abaixo 

através das figuras 46 e 47, a qual foi sinterizada sob a ação de campos elétricos iguais a 10 e 50 Vcm-

1, respectivamente. A figura 46, letra a), permite-nos acompanhar a densificação ocorrida na 

composição, concomitantemente com o fluxo de cargas elétricas que circula na amostra. O gráfico da 

letra b) nos informa o valor da taxa de sinterização da amostra em função da temperatura 

concomitantemente à taxa de variação da corrente elétrica que circula na amostra.  

Figura 46: Gráficos do comportamento da densidade e da corrente elétrica na amostra de CeO2 

sinterizada com campo elétrico igual a 10 Vcm
-1

: a) densidade relativa e intensidade de corrente; b) 

taxa de variação da densidade relativa e da intensidade; em função da Temperatura, amostra prensada 

com pó moído/peneirado. 

 

A Figura 46, letra a), nos informa que a composição CeO2 alcançou, ao final do ciclo 

térmico, densidade relativa ~ 81 % sob efeito de campo elétrico igual a 10 Vcm-1 , e, que o fluxo de 

cargas elétricas tornou-se significativo ( I ≠ 0 A ) à temperatura ~1100 ºC, alcançando ao final do ciclo 

térmico, o valor  ~0,045 A. 
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Pela Figura 46, letra b), podemos observar que a taxa de densificação da amostra aumenta a 

partir de ~600 º C, culminando a uma temperatura ~800 º C com taxa igual a ~0,4 % / min, vindo logo 

após diminuir até uma taxa aproximada de 0,07 % / min quando se torna praticamente constante até o 

fim do ciclo térmico. Observa-se, ainda, que a corrente elétrica apresenta permanente ascensão até o 

final do ciclo térmico. Este gráfico, b), sugere que a temperatura em que inicia a ascensão no valor da 

corrente elétrica coincide com a temperatura de início da estabilização da taxa de densificação. 

   

Figura 47: Gráficos do comportamento da densidade e da corrente elétrica na amostra de CeO2 

sinterizada com campo elétrico igual a 50 Vcm
-1

: a) densidade relativa e intensidade de corrente; b) 

taxa de variação da densidade relativa e da intensidade; em função da Temperatura, amostra prensada 

com pó moído/peneirado. 

 

 
A Figura 47 , letra a), nos informa que a composição CeO2 alcançou densidade relativa igual 

a ~91,6 %, maior do que quando sinterizada com campo de 10 Vcm-1, e, que a corrente elétrica, ao 
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5.3.2. Dilatometria do CGO10 e comportamento da corrente elétrica. 

Os gráficos das Figuras 48, 49 e 50 descrevem o comportamento da composição CGO10 a 

qual foi sinterizada sob a ação de campos elétricos iguais a 0, 30 e 50 Vcm-1, respectivamente.  

A figura 48 permite-nos acompanhar o comportamento da densificação ocorrida na amostra 

sinterizada sem campo elétrico aplicado ( E = 0 Vcm-1 ). O gráfico , letra a), informa tanto o 

comportamento da densidade durante o processo, como o comportamento da razão dL/Lo obtido no 

dilatômetro. O gráfico b) desta Figura 48, nos informa os valores assumidos pela taxa de densificação 

durante todo o ciclo térmico. 

 

 

Figura 48: Gráficos do comportamento: a) da densidade relativa (%) e dos valores dL/Lo obtidos no 

dilatômetro;  b) dos valores da taxa de densificação ocorrida durante o processo de sinterização; da 

composição CGO10; sem aplicação de campo elétrico, em função da temperatura, amostra prensada 

com pó moído/peneirado. 

 

  

 

A densidade final alcançada foi de ~82,9 %, gráfico , letra a), observando-se que a taxa de 

sinterização passa a ser significativa, vindo a aumentar, a partir da temperatura ~ 600ºC, chegando a 

um pico de ~0,19 %/min a uma  temperatura igual a ~750 ºC.  No intervalo de temperatura entre  ~750 

ºC e ~1050 ºC há um declínio na taxa de sinterização. A partir desta temperatura a taxa de sinterização 

mantem-se em ascendência durante praticamente todo o intervalo final do ciclo térmico, chegando ao 

final a um valor de ~0,3 %/min. 
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Figura 49: Gráficos do comportamento da densidade e da corrente elétrica na amostra de CGO10 

sinterizada com campo elétrico igual a 30 Vcm
-1

: a) densidade relativa e intensidade de corrente; b) 

taxa de variação da densidade relativa e da intensidade; em função da Temperatura, amostra prensada 

com pó moído/peneirado. 

 

  

Ao sinterizarmos esta composição sob a ação de um campo de 30 Vcm-1 a densidade 

relativa alcançou ~ 84,1%, sendo atravessada por um fluxo de cargas elétricas igual a ~0,8 A ao final 

do ciclo térmico. Observa-se que a sinterização inicia-se a uma temperatura de ~550 ºC, vindo a 

aumentar a partir daí a taxa de sinterização, sendo que no intervalo de temperatura entre ~550 ºC e 875 

ºC alcança um pico de ~0,27 %/min a uma temperatura ~690ºC. Ao final do ciclo térmico a taxa de 

sinterização chega a  ~0,38 %/min. 
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elétrico durante a sinterização. Uma vez considerando a amostra como sendo um corpo monolítico, 

que aquece uniformemente, o aumento de temperatura, ΔT, pode ser calculada pela Equação de 

radiação do corpo negro que relaciona a energia dissipada na amostra pela aplicação de um campo 

elétrico, levando-nos à Equação 50: 

ΔT / To  = W / 4 . A . σ . To
4
   Equação 50 

onde ΔT é a variação de temperatura ocorrida no corpo devido ao calor dissipado por efeito Joule, em 

função de W que é a potência elétrica dissipada na amostra. A é a área total da superfície da amostra, σ 

é a constante de radiação do corpo negro igual a σ = 5,67 x 10
-8
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Figura 50: a) Gráfico comparativo entre dL/Lo das amostras sinterizadas sem e com a ação de um 

campo elétrico aplicado igual a 30 Vcm
-1

; b) Gráficos da Temperatura do dilatômetro e da amostra em 

função do tempo, durante a sinterização sob a ação de um campo elétrico aplicado igual a 30 Vcm
-1

, 

calculada pela teoria do corpo negro; amostras de CGO10, amostras prensadas com pó 

moído/peneirado. 

 
A Figura 50 a) nos permite fazer uma comparação do comportamento de dL/Lo entre o 

CGO10 sinterizado sem campo elétrico (sinterização convencional) e com campo elétrico igual a 30 

Vcm-1 . Pode-se observar que acima de ~1100 ºC a amostra sob a ação do campo elétrico aumenta a 

taxa de sinterização vindo ao final do ciclo densificar mais do que a amostra que sinterizou sem a ação 

de campo elétrico. O observado sugere que a temperatura é a responsável pela maior taxa de 

sinterização uma vez que esta taxa de sinterização aumenta concomitantemente com o observado 

aumento da temperatura da amostra sinterizada sob a ação do campo elétrico de 30 Vcm-1 ( Figura 50 

b) ). A partir desta temperatura de forno a temperatura da amostra se afasta da temperatura do forno 

devido a dissipação de energia na amostra por efeito joule. 

 Ao calcularmos a temperatura da amostra pela teoria do corpo negro, percebemos que a 

amostra possui, ao final do ciclo, temperatura igual a 1420 ºC, aproximadamente 26 ºC a mais do que 

a temperatura indicada para o dilatômetro onde a diferença entre as temperaturas torna-se significativa 

a partir de ~1100 ºC, Figura 50 letra (b). O aumento de temperatura na amostra em relação à 

temperatura do forno de ~1,8 % sugere que esta maior temperatura seja a responsável pela maior taxa 

de densificação apresentada. 

 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

-0,14

-0,12

-0,10

-0,08

-0,06

-0,04

-0,02

0,00

0,02

          CGO10

 E =  0 Vcm-1

 E = 30 Vcm-1

 

 

d
L

 /
 L

o

Temperatura ( ºC )

200 210 220 230 240 250 260 270 280

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

 Temp. Forno

 Temp. Amostra

tempo ( min )

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

 d
o

 F
o

rn
o

 (
 º

C
 )

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

CGO10; E = 30 Vcm-1

T. máx. dilat. = 1394 º C

T. máx. Amostra = 1420 º C

210 min = 1078 º C

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

 d
a

 A
m

o
s
tra

 ( ºC
 )

a) b) 



 

109 
 

Figura 51: Gráficos do comportamento da densidade e da corrente elétrica na amostra de CGO10 

sinterizada com campo elétrico igual a 50 Vcm
-1

: a) densidade relativa e intensidade de corrente; b) 

taxa de variação da densidade relativa e da intensidade; em função da Temperatura, amostra prensada 

com pó moído/peneirado. 

 

Através da figura 51 podemos observar o comportamento da sinterização na composição 

CGO10 sob a ação de um campo elétrico igual a 50 vcm-1 , juntamente com o comportamento da 

corrente elétrica circulante na amostra (Figura 51 a)), e, a taxa de densificação da amostra juntamente 

com a taxa de variação dos valores da corrente elétrica, em função da temperatura do forno (Figura 51 

b)). 

A densidade alcançada com a aplicação de campo elétrico igual a 50 Vcm-1 foi igual a 90,5 

% e a corrente elétrica ao final do ciclo térmico foi igual a 1,1 A. A corrente elétrica a partir de 

aproximadamente 1258 ºC passa a ser constante (a fonte de energia foi calibrada para limitar a 

corrente em 1,1 A por uma questão de limitação técnica ). Este fato sugere que maior densidade para 

esta composição poderia ser alcançada para este valor de campo elétrico aplicado. Devemos observar, 

que para a fonte manter a corrente em valor constante igual a 1,1 A, ela deve diminuir o campo 

elétrico (<50 Vcm-1 ) pois a medida em que a temperatura da amostra sobe, a condutividade iônica do 

material tende a aumentar. Observa-se, porém, que à uma temperatura igual a ~1253 ºC (temperatura 

do forno), Figura 51 a), a taxa de sinterização volta a aumentar apesar de estar ocorrendo a diminuição 

do valor original do campo elétrico aplicado. Neste instante a temperatura da amostra é igual a 1349 

ºC, e continua aumentando, Figura 52 b). 
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Figura 52: a) Gráfico comparativo entre dL/Lo das amostras sinterizadas sem e com a ação de um 

campo elétrico aplicado igual a 50 Vcm
-1

; b) Gráficos da Temperatura do dilatômetro e da amostra em 

função do tempo, durante a sinterização sob a ação de um campo elétrico aplicado igual a 50 Vcm
-1

, 

calculada pela teoria do corpo negro; amostras de CGO10, amostras prensadas com pó 

moído/peneirado. 

  

 

A Figura 52 a)  mostra a retração ocorrida em amostras da composição CGO10 que 

sinterizaram, uma sem ação de campo elétrico e a outra com a ação de um campo elétrico de 50 Vcm-

1, permitindo-nos  comparar o efeito que um campo elétrico DC igual a 50 Vcm-1 produz na 

densificação. A Figura 52 b) nos mostra o comportamento da temperatura na amostra em relação à 

temperatura do forno, face a dissipação de energia ocorrida por efeito joule. 

Observa-se na Figura 52 a), que a retração que ocorre na amostra que sinteriza sob a ação do 

campo elétrico é bem mais acentuada do que a ocorrida sem a ação do campo ( sinterização 

convencional ). Ao final do ciclo térmico a densidade da amostra alcança 90,5 %, sinterização com 

campo elétrico, contra 82,9 %, sinterização convencional.  

 

5.3.3. Dilatometria do CGO20 e comportamento da corrente elétrica. 

Os gráficos que se seguem descrevem o comportamento da composição CGO20 a qual foi 

sinterizada sob a ação de campos elétricos iguais a 0, 10, 30 e 50 Vcm-1.  
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Figura 53: Gráficos do comportamento: a) da densidade relativa (%) e dos valores dL/Lo obtidos no 

dilatômetro;  b) dos valores da taxa de densificação ocorrida durante o processo de sinterização; da 

composição CGO20; sem aplicação de campo elétrico, em função da temperatura, amostra prensada 

com pó moído/peneirado. 

  

O gráfico da Figura 53, letra a), apresenta os comportamentos de dL/Lo e da densidade 

relativa da pastilha de CGO20 sem a aplicação do campo elétrico. O gráfico da Figura 53 b), nos 

informa o comportamento da taxa de variação da densidade relativa da amostra em função do tempo. 

Através deste gráfico observamos que a densificação da amostra inicia-se à temperatura igual a  ~600 

ºC, iniciando-se assim a primeira fase da sinterização, empescoçamento.  

Chama-nos a atenção, ainda, no gráfico b), faixas de temperatura em que há aceleração do 

processo de  densificação da amostra. A primeira na faixa de temperatura observa-se entre ~600 e 

~900 ºC,  e  a segunda mais evidente é um pico de densificação aproximadamente na temperatura de 

975 ºC. Este perfil de sinterização se repete quando da aplicação do campo elétrico de valores variados 

( 10 Vcm
-1

, 30 Vcm-
1
 e 50 Vcm

-1
). 

Figura 54: Gráficos do comportamento da densidade e da corrente elétrica na amostra de CGO20 

sinterizada com campo elétrico igual a 10 Vcm
-1

: a) densidade relativa e intensidade de corrente; b) da 

taxa de variação da densidade relativa e da intensidade de corrente elétrica; em função da 

Temperatura, amostra prensada com pó moído/peneirado. 

.  
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O gráfico da Figura 54 , letra a), representa o comportamento de densidade relativa e da 

corrente elétrica em função da temperatura do dilatômetro ao sinterizarmos a composição CGO20 sob a 

ação do campo elétrico de 10 Vcm
-1

. O gráfico da Figura 54, letra b), representa o comportamento da 

taxa de variação da densidade relativa e da taxa de variação da corrente elétrica. Por este gráfico, b), 

podemos perceber que a existência do campo elétrico não altera significativamente o valor de 

temperatura em que se inicia o empescoçamento das partículas em relação a amostra de CGO20 

sinterizada sem campo elétrico ou seja ~600 ºC.  

O empescoçamento das partículas, tende a aumentar a densidade da amostra alterando a 

condutividade elétrica da amostra através do aumento da área de contato entre partículas. A Figura 54 

letra a), mostra que, apesar da densificação aumentar a partir desta temperatura, ~600 ºC, fase do 

empescoçamento das partículas, o valor da intensidade de corrente elétrica é praticamente nula vindo a 

se alterar após a temperatura de 900 ºC. O valor insignificante da corrente elétrica, ~ 0,3 mA, mesmo 

acima desta temperatura, ~600 ºC, sugere que as cargas elétricas, não possuem energia suficiente para 

fluir através da amostra mesmo sob a ação do campo elétrico, apesar da densificação que está 

ocorrendo tender a aumentar a condutividade iônica.  

Trabalho com CGO20 [124], realizado com amostras de densidades ~95%, sugerem que a 

corrente elétrica é predominantemente iônica. Observou-se ainda neste trabalho, que a taxa de 

transferência iônica é igual a 0,966 na temperatura de 1100 ºC e aumenta para temperaturas menores. 

Trabalhos com amostras porosas de CGO10 [125], situação em que se encontra nossa amostra no 

início da sinterização, mostraram que a energia de ativação elétrica de grão permanece constante 

independente da porosidade da mesma, sendo que a energia de ativação elétrica de contorno de grão é 

constante até a uma densidade relativa de 75% vindo a aumentar para densidades menores. Este fato 

vem sugerir que a situação de porosidade em que se encontra nossa amostra no início da densificação, 

não é fator que venha a impedir o fluxo de cargas elétricas por ela. 

Observa-se, gráficos da Figura 54, letras a) e b), que quando a temperatura alcança ~975 ºC 

há um aumento na taxa de sinterização (declividade da curva de densidade relativa aumenta) 

coincidindo com o aumento da intensidade de corrente que circula pela amostra. Nota-se também que 

aproximadamente a esta temperatura a taxa de variação da intensidade de corrente deixa de ser nula e 

continua em crescimento até o fim do ciclo térmico. 
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Figura 55: a) Gráfico comparativo entre dL/Lo das amostras sinterizadas sem e com a ação de um 

campo elétrico aplicado igual a 10 Vcm
-1

; b) Gráficos da Temperatura do dilatômetro e da amostra em 

função do tempo, durante a sinterização sob a ação de um campo elétrico aplicado igual a 10 Vcm
-1

, 

calculada pela teoria do corpo negro; amostras de CGO20, amostras prensadas com pó 

moído/peneirado. 

  
 

 

A Figura 55 nos permite fazer uma comparação do comportamento de dL/Lo entre o CGO20 

sinterizado sem campo elétrico (sinterização convencional) e com campo elétrico igual a 10 Vcm
-1

 . A 

partir da temperatura ~1200 ºC, a sinterização da amostra sob a ação do campo elétrico tem aumentada 

sua taxa de sinterização, vindo, ao final do ciclo térmico, alcançar densidade maior do que a amostra 

que foi sinterizada sem a ação de campo elétrico.  

Ao calcularmos a temperatura da amostra (teoria do corpo negro), percebemos que a amostra 

alcança ao final do ciclo térmico uma temperatura igual a 1401,2 ºC, aproximadamente 1 ºC a mais do 

que a temperatura indicada pelo dilatômetro. A diferença evidenciada é tanto menor quanto menor for 

a temperatura do dilatômetro, Figura 55 letra (b).  

Enúmeros trabalhos confirmam o aumento da densidade final de amostras ao se submeterem 

a maiores temperaturas de sinterização. Apesar da aplicação do campo elétrico durante a sinterização 

provocar aumento na temperatura da amostra, este aumento evidenciado é percentualmente muito 

pequeno para provocar significativo aumento na cinética do transporte de massa do material, o que 

sugere que o campo elétrico diminui a energia de ativação para transporte de massa vindo a aumentar a 

densificação da amostra em relação à sinterização convencional. 
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Figura 56: Gráficos do comportamento da densidade e da corrente elétrica na amostra de CGO20 

sinterizada com campo elétrico igual a 30 Vcm
-1

: a) densidade relativa e intensidade de corrente; b) 

taxa de variação da densidade relativa e da intensidade de corrente elétrica; em função da temperatura, 

amostra prensada com pó moído/peneirado. 

 

 

O gráfico do comportamento da densidade relativa e da corrente elétrica alcançadas pela 

amostra de CGO20 quando sinterizada com a ação de um campo elétrico igual a 30 Vcm
-1

 está 

representado na Figura 56, letra a). A amostra ao final do ciclo térmico alcança ~85 % da densidade 

relativa e uma corrente elétrica igual a 0,5 A, sendo que o fluxo de corrente elétrica, que desde o início 

do processo é constante e praticamente nulo, vem a aumentar a partir da temperatura ~900 ºC. 

Podemos observar na Figura 56 b), que a primeira fase da sinterização, empescoçamento das 

partículas, inicia-se a uma temperatura ~525 ºC, vindo a se completar à temperatura de ~900 ºC. 

Acima desta temperatura inicia-se a segunda etapa da sinterização, ou seja, densificação propriamente 

dita com a aproximação dos centros de partícula. A identificação dessas temperaturas foram realizadas 

pela observação do comportamento dos dados de tabela obtidos através dos instrumentos/dilatômetro. 

As taxas de sinterização mantém-se relativamente constantes entre as temperaturas ~900 ºC e 

~1125 ºC. Acima da temperatura de 1125 ºC a taxa de sinterização aumenta significativamente, e, 

concomitantemente, observa-se o mesmo comportamento na taxa de variação da intensidade de 

corrente, também significativo. Trabalhos com zircônia-ítria [109] têm mostrado comportamento de 

maior taxa de densificação quando detectado  maiores valores de intensidade de corrente circulando no 

corpo do material ao ser sinterizado. A corrente elétrica detectada é o somatório do fluxo de todas as 

cargas elétricas do material, cátions, vacâncias de oxigênio, ions de oxigênio, elétrons e buracos, mas, 

em nosso trabalho não houve condições de identificar qual a predominância de carga a partir desta 

temperatura apesar de sabermos que a altas temperaturas Ce
+4

 tem grande possibilidade de se tornar 

Ce
+3

 produzindo condutividade eletrônica. 
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Figura 57: a) Gráfico comparativo entre dL/Lo das amostras sinterizadas sem e com a ação de um 

campo elétrico aplicado igual a 30 Vcm
-1

; b) Gráficos da Temperatura do dilatômetro e da amostra em 

função do tempo, durante a sinterização sob a ação de um campo elétrico aplicado igual a 30 Vcm
-1

, 

calculada pela teoria do corpo negro; amostras de CGO20, amostras prensadas com pó 

moído/peneirado. 

 

A Figura 57, letra a), mostra o comportamento da densificação de CGO20 sem a ação do 

campo elétrico e com a ação de campo elétrico de igual a 30 Vcm
-1

. Durante todo o ciclo térmico 

CGO20 sinterizado sob a ação do campo elétrico teve maiores taxas de densificação do que as taxas 

obtidas pela sinterização sem campo ( Figura 53 letra b) ) e com campo de 10 Vcm
-1

 (Figura 54, letra 

b) ). Cálculos revelam que a temperatura na amostra se diferencia da temperatura do dilatômetro em 

menos de 0,001% quando o dilatometro indica 525 ºC. Uma vez que nesta temperatura, 

aproximadamente, inicia-se o empescoçamento quando da aplicação do campo de 30 Vcm
-1

, e, ainda, 

sendo esta temperatura menor do que a temperatura em que inicia-se o empescoçamento quando da 

sinterização das amostras sem campo elétrico ou mesmo com campo de 10 Vcm
-1

, este fato sugere que 

não a temperatura e sim o campo elétrico de 30 Vcm
-1

 durante o processo de empescoçamento diminui 

a energia de ativação para o transporte de massa superficial em CGO20 suficientemente para adiantar a 

temperatura em que o empescoçamento se inicia, de aproximadamente 600 ºC para 525 ºC.  

Observa-se, Figura 57 letra (b), que a partir de ~1200 ºC a temperatura da amostra aumenta 

se distanciando da temperatura do dilatometro, vindo esta a assumir, ao final do ciclo térmico, o valor 

de 1414 ºC contra 1394 ºC do dilatometro, maior então 20 ºC (1,4 % maior) ao fim do ciclo térmico.  

Quanto ao aumento da taxa de sinterização verificada na amostra a uma temperatura de 

~1200 ºC, Figura 56 letra b), percebe-se na Figura 57 letra b), que é aproximadamente nesta 

temperatura que a diferença entre as temperaturas, da amostra e do forno, aumenta significativamente 

justificando o aumento na taxa de sinterização. Este aumento na taxa de sinterização a partir desta 

temperatura do forno (dilatômetro) é um dos fatores que permitem à amostra sinterizada com a ação 

do campo elétrico ultrapassar a densidade relativa final da amostra sinterizada sem a ação de campo 

elétrico. O pequeno aumento de temperatura no corpo da amostra a partir de aproximadamente 250 
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minutos do ciclo térmico, ~1225 ºC, sugere ser o fator decisivo a provocar uma maior taxa de 

densificação na amostra. Pelo gráfico da Figura 56 , letra b), percebemos que é aproximadamente a 

esta temperatura que tanto a taxa de sinterização como a taxa de variação da corrente elétrica são 

incrementadas. Uma retroalimentação passa a ocorrer mais significativamente ao aproximar o final do 

ciclo térmico. A densificação e o aumento da temperatura fazem diminuir a resistência elétrica da 

amostra que por sua vez, tendo sua corrente elétrica aumentada, dissipa maior potência elétrica 

provocando o aumento em sua temperatura. 

Figura 58: Gráficos do comportamento da densidade e da corrente elétrica de CGO20 sinterizada com 

campo elétrico igual a 50 Vcm
-1

: a) densidade relativa e intensidade de corrente; b) taxa de variação da 

densidade relativa e da intensidade de corrente elétrica; em função da Temperatura, amostra prensada 

com pó moído/peneirado. 

 

    

Os gráficos da Figura 58 descrevem o comportamento da densificação e da intensidade de 

corrente, letra (a), e o comportamento da taxa de densificação e da taxa de variação da intensidade de 

corrente, letra (b), da amostra de CGO20 sinterizada sob a ação de um campo elétrico de 50 Vcm
-1

. 

Pela Figura 58, letra (a), observamos que a intensidade de corrente ao final do ciclo é igual a ~ 0,10 A. 

A partir da Figura 58, letra b), e da análise dos dados numéricos relativo ao comportamento da 

densificação do material, observamos que o empescoçamento das partículas inicia-se em temperatura 

igual a ~ 450  ºC tendo sua maior taxa de densificação a uma temperatura ~700 ºC. Pela Figura 58, 

letra b), e ainda obsevando o comportamento dos dados matemáticos em tabelas, observamos que a 

taxa a partir de 1073 ºC passa a ter valores negativos o que sugere que acima desta temperatura, de 

uma maneira sistêmica, a intensidade de corrente aumenta e diminui de forma abrupta. Verificando os 

dados de tabela geradores dos gráficos, identificamos que no intervalo de temperatura entre 1073 ºC e 

1218 ºC pequenas variações são mostradas, a partir daí grandes variações ocorrem provocando grande 

fluxo de cargas elétricas sugerindo redução  da céria (Ce
+4

 → Ce
+3

), fato não apresentado quando da 

sinterização com campo elétrico de 30 Vcm
-1

, Figura 56 letra (b).  
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Figura 59: a) Gráfico comparativo entre dL/Lo das amostras sinterizadas sem e com a ação de um 

campo elétrico aplicado igual a 50 Vcm
-1

; b) Gráficos da Temperatura do dilatômetro e da amostra em 

função do tempo, durante a sinterização sob a ação de um campo elétrico aplicado igual a 50 Vcm
-1

, 

calculada pela teoria do corpo negro; amostras de CGO20, amostras prensadas com pó 

moído/peneirado. 

  

 

O gráfico da Figura 59, letra a), sugere que a aplicação do campo elétrico E = 50 Vcm
-1

, 

durante todo o ciclo térmico, fez com que houvesse uma maior densificação na amostra de CGO20 

provocando uma maior taxa de densificação durante todo o período do ciclo vindo a alcançar, ao final 

deste, uma densidade maior do que a densidade alcançada pela amostra que sinterizou sem a ação do 

campo elétrico. A Figura 59 letra (b), nos fornece a temperatura real da amostra. A passagem da 

corrente elétrica pela amostra incrementa a temperatura desta por efeito joule. Ao final do ciclo 

térmico esta amostra alcança uma temperatura igual a ~1407 ºC, aproximadamente 8 ºC (0,6 %) a mais 

que a temperatura indicada pelo dilatometro. A diferença entre a temperatura indicada pelo 

dilatometro e a temperatura calculada pelo efeito Joule a partir dos 230 minutos ( ~1150 ºC ) , gráfico 

b), mostra-se ser significante para este valor de campo elétrico uma vez que a partir desta temperatura 

a taxa de sinterização aumenta (Figura 58, letra b)) mantendo este crescimento até o fim do ciclo 

térmico.  

 

A ação do campo elétrico durante a sinterização da amostra, mais do que o aumento de 

temperatura verificada na amostra face a absorção da potência elétrica, mostra-se como o fator 

responsável pela maior taxa de densificação verificada. A ação do campo elétrico parece ser o 

elemento significativo para o mecanismo de transporte de massa ao final do segundo estágio de 

sinterização, início do terceiro estágio, eliminação de poros.  
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Figura 60: Gráfico de dL/Lo das amostras de CGO20 para os valores de campo aplicado, amostras 

prensadas com pó moído/peneirado. 

 

A Figura 60 é um gráfico comparativo das retrações obtidas pelas amostras de CGO20 sob a 

ação de campo elétrico com valores variáveis. Pode-se observar que há uma tendência às densificações 

finais das amostras aumentarem em função do aumento do valor do campo elétrico aplicado, além de 

haver uma tendência a estas densificações iniciar em temperaturas cada vez menores a medida em que 

aumenta-se o valor do campo elétrico. 

Tabela 5: Coluna A: Temperatura indicada pelo dilatômetro ao final da 1ª etapa da sinterização ( 

densidade a verde + 3% ), para os valores de campo elétrico utilizados; Coluna B: temperatura e 

densidade respectivas das amostras, ao fim da desaceleração da taxa de densificação, 1º. estágio da 

sinterização (proposto); Coluna C: Temperatura na amostra para as temperaturas da coluna B 

(calculada); amostras de CGO20, amostra prensada com pó moído/peneirado. 

 

 

E ( Vcm-1 ) 

A 

To da 2ª etapa (ºC) - 

( dens = do +  3% ) 

B 

To da 2ª etapa (ºC) x dens (%) 

 

C 

To da 2ª etapa (ºC) na amostra 

 

0 702,00 900,00 – 63,6 900,00 

10 747,00 975,00 – 63,2 975,05 

30 697,00 920,00 – 65,9 920,40 

50 646,00 825,00 – 63,7 825,20 

 

A temperatura informada na coluna A da Tabela 5 é a que indica o dilatômetro no instante 

em que a amostra tem sua densidade relativa aumentada em 3% em relação a sua densidade relativa 

inicial a verde, fim da primeira etapa da sinterização segundo KANG [93]. Pode-se observar que a 
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partir de ~600 ºC há um aumento na taxa de densificação (Figura 58 b)) indicando fase de 

empescoçamento das partículas. 

Aqui propomos para CGO20 uma nova referência para definirmos em que faixa de densidade 

se dá tal empescoçamento . Uma vez que empescoçamento está relacionado com mecanismo de 

transporte de massa via superfície, não provocando a princípio densificação significativa;  que a 

energia de ativação de superfície é menor do que energia de ativação de transporte de massa via 

retículo cristalino ou mesmo contorno de grão [94]; que o fenômeno observado, aumento da taxa de 

densificação no início da densificação, se apresentou em todas as amostras para todos os valores de 

campo elétrico aplicado, inclusive para campo elétrico nulo (sinterização convencional); que o 

empescoçamento é uma fase do processo de sinterização de alta reatividade inter-partículas, face a 

grande convexidade existente no ponto de contato inter-partículas, o que justifica aumento da taxa de 

transporte de massa nesta fase; sugerimos que a faixa de temperatura em que se verifica o aumento e a 

diminuição da taxa de densificação verificada em temperaturas baixas, entre 600 e 850 ºC, neste 

experimento, seja considerada a 1ª etapa da sinterização para CGO20, ou seja, fase em que se 

concretiza o empescoçamento de todas as partículas. 

Baseando-se no critério de que o aumento e posterior diminuição da taxa de densificação em 

temperaturas baixas define o processo de empescoçamento das partículas, identificamos a densidade 

no momento em que ocorre o fim da 1ª etapa da sinterização e início da 2ª etapa o qual coincide com a 

retomada do aumento na taxa de densificação. A partir do início da 2ª etapa da sinterização, em 

temperaturas maiores, outros mecanismos vêm a ser ativados podendo ocorrer simultaneamente 

transporte de massa superficial, de contorno de grão e de grão. A medida em que a sinterização avança 

e os novos mecanismos de transporte de massa são ativados, há um aumento na taxa de densificação 

da amostra. A medida em que a temperatura aumenta, novos mecanismos de transporte de massa são 

ativados e estes mecanismos, ativados em temperaturas maiores, possuem normalmente maior 

coeficiente de difusão. O coeficiente de difusão de grão, ativado em maiores temperaturas, é maior do 

que o coeficiente de difusão de contorno de grão, que por sua vez possui coeficiente de difusão maior 

do que o coeficiente de difusão de superfície o qual é ativado nas temperaturas menores [94]. A 

temperatura e a respectiva densidade em que se inicia a retomada do crescimento da taxa de 

densificação, fim da fase de empescoçamento, estão indicados na Tabela 5. 

Ao observarmos os valores das colunas B e C da Tabela 5, concluímos que a ação do campo 

elétrico não causa diferença significativa entre os valores de temperatura da amostra ( a calculada ) e a 

do dilatômetro ( indicada ), na fase do empescoçamento. Esta diferença é menor do que 0,01%. Por 

outro lado, tanto pela coluna A como pela coluna B da Tabela 5 percebe-se que quanto maior o campo 

elétrico aplicado, menor é a temperatura em que inicia e termina a 1ª etapa da sinterização, 
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consequentemente diminui a temperatura de início da 2ª etapa da sinterização. Os fatos sugerem que a 

simples aplicação de um campo elétrico durante o processo de sinterização, aumenta a taxa de 

densificação das amostras, diminuindo as temperaturas de início e o fim do processo de 

empescoçamento das partículas. 

A medida em que aplica-se valores de campo elétrico cada vez maiores, os valores de 

temperatura em que as amostras alcançam mesma densidade vão diminuindo. Não diminuem por que 

o efeito Joule antecipa na amostra o aumento necessário de temperatura para provocar mesma 

densidade mas sim pela simples ação, talvez colombiana, do campo elétrico que pode estar alterando, 

de alguma forma o espaço carga das partículas, a química de defeitos, e , de alguma forma diminuindo 

a energia de ativação de transporte de massa superficial.  

Pela coluna B podemos observar, ainda, que durante o processo de empescoçamento do 

CGO20, a densidade das amostras aumenta em média 9 % em relação a densidade relativa média a 

verde ( 54% ), Figura 53 b). Apesar das temperaturas serem diferentes no momento da retomada do 

crescimento da taxa de densificação, início da 2ª etapa, os valores da densidade das amostras, para 

todos os valores de campo elétrico aplicado, são praticamente os mesmos, numa faixa de 63,5 % em 

média, estando em bom acordo com o conceito de que após completar o empescoçamento as amostras 

possuem a mesma densidade. 

Tabela 6: Coluna A - Taxa máxima de densificação e respectiva temperatura do dilatômetro e da 

amostra; Coluna B: Taxa máxima da variação de corrente elétrica com respectiva temperatura, 

verificadas no ciclo térmico; composição CGO20, amostras prensadas com pó moído/peneirado. 

 

 

 

E (Vcm-1) 

A 

Tx máx dens.(%/min) x Tdil (ºC) x Tamostra (ºC) 

B 

Tx. máx I (A / min) 

0 0,04 – 982,00 – 982,00 --- 

10 0,06 – 1183 – 1183,16 0,045 - 1373 

30 0,70 – 1324 – 1331,00 0,065 - 1379 

50 1,78 – 1344 – 1351,92 0,006 - 1349 

 

A Tabela 6 nos informa, coluna A, a máxima taxa de densificação e a máxima taxa de 

variação de corrente elétrica ocorridas na amostra durante todo o ciclo térmico. Podemos observar que 

a medida que o valor do campo elétrico aumenta, aumenta também o valor da taxa máxima de 

densificação. Nos chama a atenção o fato dos valores das temperaturas em que ocorrem as máximas 

taxas de densificação, para valores de campo elétrico 10 e 30 Vcm
-1

, não serem significativamente 

diferentes (1,9 %) mas produzirem valores de taxa máxima de densificação quase uma ordem de 
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grandeza uma em relação a outra. Isto sugere que não é a temperatura mas sim o campo elétrico que 

provoca o aumento da taxa de densificação, reforçando mais uma vez a idéia de que este pode estar 

agindo diminuindo a energia de ativação de transporte de massa intergranular. 

A máxima taxa de densificação do CGO20 quando E = 50 Vcm
-1 

foi de 1,78 %/min (T=1344 

ºC), maior do que a máxima taxa de densificação para E = 30 Vcm
-1

 que foi de 0,7 %/min (T = 1324 

ºC ), Figuras 56 e 58 a) e b). Observamos que a máxima taxa de densificação para E = 30 Vcm-1 não 

coincide com o instante em que ocorre a máxima taxa de variação da corrente elétrica na amostra, 

apesar de que a partir deste instante as taxas de variação da corrente elétrica tornam-se altas e 

aumentam até o final do ciclo térmico, o mesmo perfil de comportamento aparece quando E = 50 

Vcm
-1

. 

A corrente elétrica que atravessa a amostra durante o processo de retração da amostra até o 

fim do ciclo térmico, quando da aplicação de E = 50 Vcm
-1 

, não ultrapassa a 0,1A enquanto que para 

E = 30 Vcm
-1

 esta corrente elétrica é maior durante o mesmo processo de retração alcançando ao final 

do ciclo térmico 0,5 A. A maior densificação alcançada com maior campo elétrico e menor intensidade 

de corrente elétrica, sugere que os mecanismos de densificação têm sua eficiência aumentada quanto 

maior for o valor do campo elétrico independentemente do valor da intensidade de corrente. O uso de 

intensidade de corrente elétrica durante a sinterização mostra-se eficiente em trabalhos com Zircônia 

dopada com ítria [109] que produziram taxas de densificação tanto maiores quanto maiores foram as 

intensidades de correntes que atravessaram o corpo da amostra durante o processo de sinterização. 

Campo elétrico, porém, mostrou-se, neste trabalho, eficiente na densificação de amostras de CGO20, 

sem no entanto estar sob o efeito de um maior fluxo de cargas elétricas como o que acontece na 

sinterização de CGO20 sob a ação de um campo elétrico menor (E = 30 Vcm
-1

). Este fato nos mostra 

que a taxa de densificação também aumenta quando a amostra é submetida a campos elétricos maiores 

mesmo sob intensidades de correntes elétricas menores. Durante o processo de sinterização, os 

mecanismos de densificação e crescimento de grão competem entre si. Amostras de 3Y-TZP [103] 

foram sinterizadas sob ação de campo elétrico DC igual a 20 Vcm-1 e mostraram que durante o 

processo de sinterização há um aumento na taxa de sinterização com uma concomitante diminuição da 

taxa de cresimento de grão. Isto sugere que o transporte de massa apresentada pelas amostras sofre 

influência da dificuldade em se transportar massa através do contorno de grão dando tempo para este 

transporte se realizar ao longo do contorno de grão vindo a aumentar a taxa de densificação em 

detrimento do aumento do tamanho de grão. 

5.4. Comportamento da Intensidade de corrente 

A aplicação de um campo elétrico durante a sinterização de pastilhas tem se mostrado um 

fator que vem a influenciar os mecanismos de difusão de transporte de massa, seja de superfície, de 



 

122 
 

contorno de grão ou de corpo do grão. Vários trabalhos têm sido reportados sobre a existência de 

alterações nas taxas de sinterização de amostras sob a ação de campo elétrico. Alguns mecanismos são 

propostos para explicar a forma como este campo influencia, mas, ainda não se tem um exato domínio 

sobre como este campo atua. Este tema que suscitado o interesse e a produção de trabalhos científicos. 

Sobre-aquecimento no contorno de grão, alteração do espaço carga, alteração na diferença de potencial 

elétrico entre a superfície de grão e grão são algumas das explicações. Passaremos agora a comentar 

sobre o comportamento da intensidade de corrente elétrica e da potência elétrica durante o processo de 

sinterização. Como a intensidade de corrente que flui pelo corpo depende dentre outros, da morfologia 

da pastilha, de fatores físico-químicos, da temperatura, procuraremos inicialmente mostrar como cada 

valor de campo elétrico influencia nas diversas composições e como cada composição é influenciada 

pelos diversos valores de campo elétrico. Posteriormente procuraremos relacionar o grau de 

densificação durante a sinterização com os valores de intensidade de corrente e potência elétrica 

dissipada nas amostras. 

5.4.1. Comportamento da corrente elétrica por composição, CeO2; CGO10 e CGO20, amostras 

prensadas com pó moído/peneirado. 

Nesta parte do trabalho procuraremos mostrar o comportamento da corrente elétrica em cada 

uma das composições ( CeO2, CGO10 e CGO20 ) quando aplicamos campo elétrico de diversos 

valores. 

Figura 61: Comportamento da corrente elétrica na composição CeO2 durante a sinterização com 

aplicação de campo elétrico ( E = 10 e 50 Vcm
-1

 ). 

 

 

O gráfico da Figura 61 mostra o comportamento da corrente elétrica que atravessa a amostra 

quando a mesma é sinterizada sob a ação de campo elétrico ( E = 10 e 50Vcm
-1 

). 
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Na medida em que aumenta a temperatura a que está submetida a amostra, a condutividade 

tende a aumentar, provocando aumento do fluxo de cargas elétricas. Durante o processo de 

sinterização sob a ação de campo elétrico no valor de 10 Vcm
-1

 , foi detectado a primeira leitura de 0,3 

mA quando a temperatura alcançou 1002 ºC. Ao final do ciclo térmico, a corrente elétrica apresentou 

um valor igual a 44,8 mA. 

Quando a sinterização foi realizada sob a ação de campo elétrico de 50 Vcm
-1

 a primeira 

leitura de 0,3 mA foi detectada logo no início do ciclo térmico ( 29 ºC ). Alcançando, esta corrente 

elétrica, um valor igual a 2,1 mA à temperatura de 1002 ºC, e ao final do ciclo térmico 495 mA. Estes 

resultados sugerem que o maior fluxo de carga elétrica está relacionado com a aplicação de maior 

valor de campo elétrico aplicado detectado ( E = 50 Vcm
-1

 ). 

Figura 62: Comportamento da corrente elétrica na composição CGO10 durante a sinterização com 

aplicação de campo elétrico ( E = 10; 30 e 50 Vcm
-1

 ). 

 

 

A Figura 62 nos permite comparar o comportamento da corrente elétrica que atravessa a 

amostra de CGO10 quando sinterizada sob a ação de campo elétrico ( E = 10; 30 e 50 Vcm
-1

 ). 

Quando o valor do campo foi de 10 Vcm-1, a corrente elétrica de 0,3 mA foi detectada 

quando a temperatura da amostra alcançou 59 ºC. Quando a amostra alcança a temperatura de 1002 ºC 

, a corrente elétrica que a atravessa é igual a 1  mA, chegando ao final do ciclo térmico a ser 

atravessada por uma corrente elétrica igual a 117,7 mA. 

Para um valor de campo elétrico igual a 30 Vcm-1, a corrente elétrica de 0,3 mA foi 

detectada no início do ciclo térmico, sendo que ao alcançar a temperatura de 1002 ºC , a corrente 
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elétrica que atravessa a amostra é igual a 3,3 mA, chegando ao final do ciclo térmico a ser atravessada 

por uma corrente elétrica igual a 796,5 mA. 

Para um valor de campo elétrico igual a 50 Vcm
-1

, a corrente elétrica de 0,3 mA foi 

detectada quando a temperatura alcançou 832 ºC, sendo que ao alcançar a temperatura de 1002 ºC , a 

corrente elétrica que atravessa a amostra é igual a 2 mA, chegando a 1100 mA a uma temperatura de 

1259 ºC. Fica aqui a abservação de que a fonte foi limitada para fornecer uma corrente máxima de 

valor igual a 1100 mA por precauções técnica à fonte. Como, à medida em que a temperatura sobe 

aumenta também a condutividade elétrica da amostra, havendo uma tendência a aumentar a corrente 

elétrica durante todo o processo, a partir da temperatura de 1259 ºC, a fonte vai diminuindo a DDP 

oferecida à amostra para manter a corrente constante. Consequentemente este processo, de ir 

diminuindo a DDP oferecida, vai paulatinamente diminuindo o valor do campo elétrico que age sobre 

a amostra. O campo elétrico possui valor constante até a corrente elétrica alcançar 1100 mA. 

Figura 63: Comportamento da corrente elétrica na composição CGO20 durante a sinterização com 

aplicação de campo elétrico ( E = 10; 30 e 50 Vcm
-1

 ). 

 

A Figura 63 mostra o comportamento da corrente elétrica na composição CGO20 quando 

esta composição é sinterizada sob a ação de um campo elétrico ( E = 10; 30 e 50 Vcm
-1

 ) permitindo-

nos comparar o comportamento da corrente elétrica para cada valor de campo elétrico aplicado. 

Para o campo elétrico aplicado de 10 Vcm
-1

 à temperatura de 857 ºC houve a primeira leitura 

de corrente elétrica igual a 0,3 mA. À temperatura de 1002 ºC , a corrente elétrica foi de 1,2 A 

chegando ao final do ciclo a uma corrente elétrica igual a 90,2 mA. 
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Ao sinterizarmos a amostra com sob a ação do campo no valor de 30 Vcm
-1

 a corrente de 0,3 

A foi registrada a partir da temperatura na amostra igual a 636 ºC, chegando a 8 mA à temperatura na 

amostra igual a 1002 ºC e ao final do ciclo térmico esta corrente chegou a 488,1 mA. 

Quando o campo elétrico aplicado foi igual a 50 Vcm-1, a corrente elétrica circulante na 

amostra de 0,3 mA foi detectada pela primeira vez a uma temperatura igual a 732 ºC, e,  a uma 

temperatura da amostra igual a 1002 ºC a corrente circulante foi igual a 4,6 mA, chegando a uma 

corrente elétrica igual a 102,9 mA ao final do ciclo térmico. 

5.4.2. Comportamento da corrente elétrica das composições CeO2; CGO10 e CGO20, por valor 

de campo elétrico aplicado. 

Neste tópico apresentaremos para cada valor de campo elétrico aplicado durante a 

sinterização ( E = 10; 30 e 50 Vcm
-1

 ), o comportamento da corrente elétrica nas diversas composições 

das amostras. 

Figura 64: Comportamento da corrente elétrica nas composições de CGO ( 0; 10 e 20% ) para o valor 
de campo elétrico igual a 10 Vcm-1 com respectiva ampliação da região do gráfico na faixa de 
temperaturas entre 900 ºC e 1400 ºC. 
 

 
A Figura 64 apresenta o comportamento da corrente elétrica nas três composições de céria 

dopada com gadolínio ( 0; 10 e 20 % ). Pode-se observar que o fluxo de cargas elétricas se apresenta 

maior para as composições dopadas com de 10 e 20 % havendo leve predominância para a composição 
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CGO20 sugerindo que o maior número de vacâncias é o fator responsável por este maior fluxo de 

cargas elétricas. O valor do fluxo de cargas elétricas, porém, torna-se igual nas duas composições 

(CGO10 e CGO20 ) à temperatura ~1280 ºC sendo que este fluxo, a partir desta temperatura,  passa a 

ser maior na amostra de CGO10.  

 

As Figuras 65 e 66 mostram o comportamento tanto da corrente elétrica ( gráfico a)) como 

da variação da corrente elétrica em função do tempo ( gráfico b)) para as composições CGO10 e 

CGO20, respectivamente, quando sinterizadas sob a ação de campo elétrico ( E = 10 Vcm
-1

 ).  

 

Observa-se, Figura 65 e 66 letra a),  que o fluxo de cargas elétricas aumenta para ambas as 

composições ao terem suas temperaturas aumentadas sugerindo aumento na condutividade elétrica das 

amostras. Constata-se, através dos dados do gráfico da Figura 66 b), que a partir de ~1200 ºC os 

valores de dI/dt sofre intempestiva variação, fato não apresentado no gráfico da Figura 67 b), 

composição de CGO20. Esta constatação sugere que não é o fluxo de cargas elétricas na composição 

CGO20 que sofre diminuição a partir desta temperatura, e sim, que é o fluxo de cargas elétricas na 

composição CGO10 que sofre aumento, provavelmente é o aumento de portadores de cargas 

eletrônicas devido a mudança de valência da céria a partir desta faixa de temperatura [122]. 

 

 

 

Figura 65: a) Comportamento da corrente elétrica ; b) Comportamento de dI/dt mostra CGO10, na 

amostra de CGO10, sinterizada sob a ação de campo elétrico E = 10 Vcm
-1

. 
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Figura 66: a) Comportamento da corrente elétrica ; b) Comportamento de dI/dt mostra CGO10, na 

amostra de CGO10, sinterizada sob a ação de campo elétrico E = 10 Vcm
-1

. 

 

O gráfico da Figura 67 descreve o comportamento da corrente elétrica em amostras de 

CGO10 e CGO20 sinterizadas  sob a ação de campo elétrico de 30 Vcm
-1

 . Gráfico reduzido nesta 

figura procura mostrar o comportamento dessa corrente na faixa de temperatura entre 900 ºC e 1400 

ºC. 

Figura 67: Comportamento da corrente elétrica nas composições de CGO10 e CGO20 durante a 

sinterização sob a ação de campo elétrico igual a 30 Vcm
-1

 com parte do gráfico ampliado na faixa de 

temperatura entre 900 ºC e 1400 ºC. 
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Durante o processo de sinterização, o fluxo de cargas elétricas na amostra de composição CGO20 

mostra-se maior do que o fluxo de cargas elétricas na amostra de composição CGO10. Porém, acima 

de ~1200 ºC esta situação se inverte fazendo com que este fluxo de cargas elétricas na composição 

CGO10 passe a ser maior, Figura 67. Observou-se o mesmo comportamento quando da aplicação de 

campo igual a 10 Vcm
-1

. 

Na Figura 68, podemos observar o comportamento do fluxo de cargas elétricas quando as 

composições CeO2, CGO10 e CGO20 foram sinterizadas sob a ação de um campo elétrico igual a 50 

Vcm
-1

 . Gráfico ampliado mostrando o comportamento deste fluxo de carga, faixa de temperatura entre 

900 e 125 ºC, foi inserido na parte alta do gráfico principal. 

Pelo gráfico ampliado no topo do gráfico principal da Figura 68, podemos perceber que até a 

temperatura ~1025 ºC, o fluxo de cargas elétricas na composição CGO20 é o maior das três 

composições, vindo logo após o fluxo de cargas elétricas na composição CGO10 e o menor fluxo de 

cargas elétricas foi o da composição CeO2 . A princípio este resultado é esperado, pois, maior 

dopagem implica numa maior quantidade de vacâncias permitindo maior mobilidade para os 

portadores de carga iônicos. Porém, na faixa de temperatura entre 1025 e 1125 ºC, o fluxo de cargas 

elétricas da composição CGO20 passa a ser menor do que o fluxo de cargas elétricas da composição 

CGO10 sendo ainda maior do que o fluxo de cargas elétricas da composição CeO2 . Acima de ~1125 

ºC o fluxo de cargas elétricas da composição CGO20 fica menor do que o fluxo de cargas elétricas da 

composição CeO2 apesar deste continuar sendo menor do que o fluxo de cargas elétricas da 

composição CGO10.  

Comparando-se os gráficos de dI/dt das composições, Figuras 46, 47, 49, 51, 54, 56 e 58, 

observarmos que acima de ~1100 ºC a variação da corrente elétrica em função do tempo ( dI/dt ), para 

todos os valores de campo elétrico aplicados, varia de forma intempestiva. De um instante para outro o 

valor destas taxas sobem ou caem sem deixar de serem positivas, indicando que o fluxo de cargas 

elétricas aumentam ininterruptamente, e, oras este valor além de variar bastante, tornam-se negativas, 

indicando que o fluxo de cargas elétricas diminuem e aumentam bruscamente, apesar de no total 

manterem em ascendência até o fim do ciclo térmico.  

Esta mudança de comportamento na quantidade de cargas elétricas entre as composições 

durante o ciclo térmico,  sugere ser consequência,  primeiro da mudança de valência a que a céria está 

normalmente suceptível a partir de temperaturas altas ( > 1000ºC ), e, segundo de um valor de campo 

elétrico ( E = 50 Vcm
-1

 ) que tende a exigir a redução de uma maior quantidade de moléculas de 

oxigênio da atmosfera, podendo o sistema, não conseguindo dar vencimento a quantidade exigida, 

provocar maior quantidade de cátions de céria a serem reduzidos. 
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Figura 68: Comportamento da corrente elétrica nas composições de CeO2 , CGO10 e CGO20 quando 

sinterizadas so a ação de campo elétrico igual a 50 Vcm
-1

 com parte do gráfico ampliado na faixa de 

temperatura entre 900 ºC e 1250 ºC. 

 

5.5. Densidade relativa e tamanho de grão. 

As densidades alcançadas com respectivos tamanhos de grão são relatadas e discutidas neste 

tópico uma vez que a ação do campo elétrico durante a sinterização das amostras, tanto prensadas com 

pó sem moer como prensadas com pó moído/peneirado, nas diversas dopagens, mostrou-se fator 

significante no resultado final. 

5.5.1. Densidade final das pastilhas sinterizadas sem ação de campo elétrico ( sinterização 

convencional ) – pó sem moer e moído/peneirado. 

As densidades finais das amostras foram calculadas geometricamente as quais são mostradas 

nos gráficos a seguir onde passaremos a informar as densidades finais identificando o efeito individual 

de cada parâmetro na densificação e no tamanho de grão alcançados.  

O gráfico da Figura 69 permite verificar, de forma particular, o efeito sobre a densidade final 

das pastilhas quando as sinterizamos, sem a ação de um campo elétrico, ao usarmos pó com menor 

tamanho de partícula. 
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Figura 69: Gráfico comparativo das densidades finais alcançadas pelas composições, sem a ação do 

campo elétrico. 

 

 

Ao observarmos a densificação final alcançada pelas amostras que foram sinterizadas sem a 

ação de campo elétrico ( S/C ) observamos uma maior densificação nas amostras que foram prensadas 

com pó moído/peneirado em relação ao pó sem moer, e este comportamento se repete para todas as 

outras composições ( Figura 69 ). A densidade alcançada pelo CGO10, moído e peneirado, foi superior 

a alcançada por técnicas de reação de estado sólido a 1550 ºC sem patamar [119]. 

A densidade final das pastilhas constituídas por partículas menores, alcançaram valores 

maiores do que as pastilhas constituídas por partículas maiores.  

Densificação ocorre por fluxo de matéria a partir do contorno de grão alcançando o pescoço 

formado entre partículas (poros). Segundo Ranhaman [94], a sinterização por mecanismos de difusão a 

dependência da taxa de densificação em função do tamanho de grão pode ser escrita segundo a 

equação: 

( 1 / ρ ).( dρ / dt ) =  K / G
m
   Equação 51 

onde K é uma constante dependente da temperatura e o expoente m = 3 para a difusão de massa e m = 

4 para difusão de contorno de grão. Segundo a Equação 51 grãos menores permitem alcançar maior 

taxa de densificação em função das pequenas distâncias de difusão a serem vencidas. 

A Equação 51 explica a maior densidade alcançada pelas amostras prensadas com pó 

moído/peneirado. Se considerarmos que as amostras à verde possuem mesma densidade, a taxa de 

sinterização nas amostras que possuem menor tamanho de partículas será maior do que a taxa da 

74,4 71,2 71,2 

89,2 88,1 
83,7 

CeO2 CGO10 CGO20

Densidade final sem campo elétrico 

s/c - Sem moer s/c - moído/pen.
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amostra que possui maior partícula. O menor tamanho das partículas existentes no pó 

moído/peneirado, em relação ao pó sem moer, sugere ser a causa dessas amostras terem alcançado 

densidades maiores do que as amostras prensadas com partículas sem moer. 

A Tabela 7 mostra o percentual de ganho produzido nas densidade das amostras prensadas 

com partículas moídas/peneiradas, em cada composição, em relação às prensadas com partículas sem 

moer ( partículas maiores). 

 

  

Tabela 7: Percentual de ganho de densidade obtido pelas amostras prensadas com partículas 

moídas/peneiradas, em relação às amostras prensadas com partículas sem moer. Sinterização 

convencional. 

 

 

Ganho de densidade, em cada composição, das 

amostras prensadas com pó moído/peneirado em 

relação às prensadas com pó sem moer. 

(sinterização convencional). 

E = 0 

Vcm
-1

 

% 

CeO2 19,9 

CGO10 23,7 

CGO20 17,6 

 

 

5.5.2. Densidade final das pastilhas sinterizadas sob a ação de campo elétrico DC – pó sem moer 

e pó moído/peneirado. 

Os gráficos da Figura 70, letras (a e (b, permite comparar as densidades finais alcançadas 

pelas amostras prensadas com pó sem moer e com pó moído/peneirado, quando sinterizadas sob a ação 

de campo elétrico de valores diferentes. A Figura 70 a) com campo de 10 Vcm
-1

 e a Figura 70 b) com 

campo de 30 Vcm
-1

.  

Pode-se observar que, independentemente do valor do campo elétrico aplicado, 10 ou 30 

Vcm
-1

, após sinterizada, cada composição alcançou densidade maior quando prensada com pó 

moído/peneirado, em relação à prensada com pó sem moer.  
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Figura 70: Gráfico comparativo das densidades finais alcançadas pelas composições, pó sem moer e 

pó moído/peneirado, com aplicação de campo elétrico de valor igual a:  a) 10 Vcm
-1

  b) 30 Vcm
-1

 . 

        

Observa-se também, que a aplicação de um campo elétrico de valores diferentes ( E = 30 e 

50 Vcm
-1

 ) durante a sinterização, não implicou em maiores ganhos na densidade em cada 

composição. O uso de partículas menores foi bastante significativo para alcançarmos densidades 

maiores uma vez que cada composição com partículas menores, teve sua densidade, absoluta, 

aumentada em mais de 10 % em relação às mesmas composições com partículas maiores, sejam 

quando sinterizadas convencionalmente, seja quando sinterizadas com aplicação campo elétrico, para 

qualquer dos valores aplicado ( 10 ou 30 Vcm
-1

 ).  

Tabela 8: Percentual de ganho de densidade obtidas pelas amostras prensadas com partículas 

moídas/peneiradas, em relação às amostras prensadas com partículas sem moer, em cada valor de 

campo elétrico aplicado. 

 

Ganho de densidade, em cada composição, das 

amostras prensadas com pó moído/peneirado em 

relação às prensadas com pó sem moer. 

(sinterização com campo elétrico). 

E = 10 

Vcm
-1 

% 

E = 30 

Vcm
-1 

% 

CeO2 17,7 12,1 

CGO10 24,6 7,6 

CGO20 15,1 14,7 
 

O percentual de ganho de densidade obtido por amostras prensadas com pó moído/peneirado 

se mantem significativo mesmo quando há aplicação de um campo elétrico, apesar desse ganho ir 

diminuindo a medida em que o valor do campo elétrico aumentou, Tabela 8. 
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A Tabela 8 mostra, para cada composição, o ganho de densidade obtido pela amostras 

prensadas com pó moído/peneirado em relação às amostras prensadas com pó sem moer, ambas 

sinterizadas sob a ação de um mesmo valor de campo elétrico.  

 

Observa-se que, apesar do uso de partículas menores promover maior densificação na 

sinterização convencional ( Tabela 7 ), amostras constituídas de partículas menores quando 

sinterizadas sob aplicação de um campo de 10 Vcm
-1

 têm seus ganhos de densidade diminuído. O 

ganho de densidade da composição CeO2 vai de 19,9 % ( sinterização convencional ) para 17,7 % ( 

sinterização com campo elétrico de 10 Vcm
-1

 , CGO20 tem seu ganho reduzido de 17,6 % para 15,1 

%. O ganho de densidade torna-se menor para estas composições quando o campo aplicado é de 30 

Vcm
-1

. Para a composição CGO10, o ganho de densidade aumentou quando sinterizada com campo de 

10 Vcm
-1

 indo este ganho de 23,7 % ( sinterização convencional ) para 24,6 % ( sinterização com 

campo elétrico de 10 Vcm
-1

 ).  Porém este ganho é bastante reduzido quando o campo elétrico de 30 

Vcm
-1

 é aplicado, passando a um ganho de apenas 7,6 %.  

 

Estes fatos sugerem que o campo elétrico aplicado às amostras de menor tamanho de 

partícula atenua a ação de mecanismos de transporte de massa que promovem a densificação da 

amostra em relação a quando são sinterizadas convencionalmente. Ao comparamos os valores de 

ganho de densidade proporcionado pelo uso de partículas menores numa sinterização convencional, 

percebemos que este ganho é tanto menor quanto maior é o valor do campo elétrico aplicado. 

 

Os gráficos da Figura 71 denotam claramente que as pastilhas de pó moído/peneirado 

alcançaram densidades maiores do que as de pó sem moer. A maior densidade alcançada entre as 

composições com pó sem moer, foi menor do que a menor densidade alcançada por qualquer uma das 

composições feitas com pó moído/peneirado, independentemente do valor do campo elétrico aplicado. 
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Figura 71: Gráficos síntese dos valores da densidade final alcançadas por cada composição em função 

do campo elétrico aplicado – processo de moagem.  Pastilhas de pó sem moer ( gráfico da esquerda ); 

Pastilhas de pó moído/peneirado ( gráfico da direita ). 

  

O uso de partículas de tamanho menor nas amostras, pó moído/peneirado, sugere que seja o 

fator responsável pela maior densificação das pastilhas uma vez que a energia de superfície, força 

motora para transporte de massa no processo de sinterização, é maior na medida em que diminuí-se o 

diâmetro da partícula. 

 

5.5.3. Micrografias de pastilhas sinterizadas sem e com a ação de campo elétrico - Pó sem moer e 

moído/peneirado. 

As figuras de nos. 72 à 76 são micrografias por MEV, de óxido de céria, de CGO10 e 

CGO20, prensadas com pó sem moer e com pó moído/peneirado, que podem nos proporcionar uma 

noção comparativa das microestruturas obtidas pelos materiais sinterizados, no dilatômetro, sem 

campo elétrico e com campo elétrico de 30 V/cm. Apesar da maior densidade alcançada pelas 

pastilhas constituídas de pó moído/peneirado em relação às constituídas de pó sem moer (Figura 71; 

letra (b), observa-se nas micrografias das Figuras 73, 75 e 76, pó moído/peneirado, que estas 

permaneceram ao final com muitos poros abertos, e, que  a composição CeO2, moída, Figura 73 letra 
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(a),  possui ainda poros abertos, denotando que estas amostras ao final do processo estava em um 

estágio anterior ao estágio final da sinterização que se caracteriza pela existência apenas de poros 

fechados (isolados entre si).  

As Figuras 72 e 74, partículas sem moer, possuem em sua grande maioria poros abertos 

(interligados) que denotam, que estas amostras ao final do ciclo térmico ainda estavam no 2º estágio 

da sinterização. Durante o processo de sinterização, mecanismos de engrossamento de grãos e 

crescimento de grão competem entre si. Os processos pelos quais passam as amostras durante a 

sinterização, ora beneficiam um mecanismo ora outro. Discutiremos mais adiante possíveis 

mecanismos de transporte de massa que podem estar atuando quando da sinterização sob efeito de 

campo elétrico quando abordarmos conjuntamente engrossamento de grãos e crescimento de grão sob 

a influencia de campo elétrico.  

Figura 72: Micrografia de pastilhas (Pó sem Moer); E = 0 Vcm
-1

: a) CeO2, b) CGO10 e  c) CGO20 

    
 

a

) 

b

) 
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Figura 73: Micrografia de pastilhas (Moído/pen.); E = 0 Vcm
-1

: a) CeO2, b) CGO10 e c) CGO20. 

    
 

a

) 

b

) 

c

) 
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Figura 74: Micrografia de pastilhas (Pó sem Moer) – E = 30 Vcm
-1

:  a) CeO2, b) CGO10 e c) CGO20. 
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) 
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c
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Figura 75: Micrografia de pastilhas (Pó Moído/pen.); E = 30 Vcm
-1

: a) CeO2, b) CGO10 e  c) CGO20. 

   

a

) 

b 

c
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Figura 76: Micrografia de pastilhas ( Pó Moído/pen. ); E = 50 Vcm
-1

:a) CeO2,b) CGO10 e c) CGO20. 
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5.5.4. Influência da moagem no crescimento de grão. 

Neste estudo, após moagem, os pós das composições, CeO2, CGO10 e CGO20, 

apresentaram área de superfície de 1,8; 3,7 e 3,8 vezes maior do que as áreas dos pós sem moer, 

respectivamente. O diâmetro médio de partícula equivalente apresentaram valores, após moagem, 

1,8; 3,7 e 3,8 vezes menor do que o encontrado nos pós sem moer (Tabela 3). Estas características 

adquiridas pelos pós moídos/peneirados sugerem que estes pós possuem partículas/aglomerados de 

tamanhos, significativamente, menores do que os que encontrados nos pós que não se submeteram ao 

processo de moagem. 

Segundo Rahaman [94], a velocidade de crescimento de grão pode ser representada pela 

equação 52. 

Vb = Mb ( α ɣgb / G )       Equação 52 

onde G é o tamanho do grão, Mb é a mobilidade do contorno de grão, α é uma constante relativa a 

forma do grão,  ɣgb  é a energia específica de contorno de grão (energia por unidade de área). 

A mobilidade de contorno de grão pode ser representada pela Equação 53 

Mb = (Da / KT ).(Ω / δgb )      Equação 53 

c

) 
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onde Da é o coeficiente de difusão para o salto atômico através do limite de grão (relativo ao elemento 

mais lento), K é a constante de Boltzmann, T é a temperatura absoluta, Ω é o volume atômico e δgb é a 

espessura do contorno de grão. 

Uma análise da Equação 52 sugere que a velocidade de crescimento de grão, em amostras 

sinterizadas convencionalmente com partículas menores, é maior do que a velocidade com que cresce 

o grão em amostras prensadas com partículas maiores. Fato que explica o maior tamanho de grão 

obtido em amostras que utilizaram partículas moídas/peneiradas (menores). 

Pela Equação 53, podemos concluir que a mobilidade do crescimento de grão, Mb,  depende 

do coeficiente de difusão, Da, e que esta é dependente, em cerâmicas, de fatores como segregação de 

soluto, poros, segunda fase e outros que podem exercer arrasto no crescimento de grão [94].  

Figura 77: Gráfico dos tamanhos de grão obtidos por amostras de todas as composições, prensadas 

com pó sem moer e pó moído/peneirado. 

 

O gráfico da Figura 77 mostra os valores de tamanho de grão obtidos pelas amostras em cada 

composição, amostras prensadas com pó sem moer e pó moído/peneirado. Observa-se que a 

sinterização de amostras prensadas com pó de menor tamanho de partícula, pó moído/peneirado, na 

composição CeO2, sinterização convencional, permitiu que o tamanho do grão passasse de 0,96 µm 

para 2,27 µm. Este fato sugere que maior quantidade de pontos/superfícies em contato, ocasionado 

pelo maior empacotamento, aumenta a cinética de transporte de massa intergrãos, permitindo num 

mesmo tempo aumentar a quantidade de massa transportada através do contorno de grão 

consequentemente aumentando o tamanho de grão.  

O aumento do tamanho final dos grãos também é verificado nas composições de CGO10 e 

CGO20, apesar de em menor escala. As composições tiveram seus tamanhos de grão aumentados em 
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136,5 % CeO2, 14,3 % CGO10 e 163,5 % CGO20 em relação às amostras sinterizadas com pó sem 

moer. 

5.5.5. Influencia da ação de campo elétrico no crescimento de grão. 

É fato que durante a sinterização os mecanismos de transporte de massa promovem ora o 

engrossamento da microestrutura, sem necessariamente densificar, ora promovem a densificação, 

aproximação dos centros das partículas [122].  

Por outro lado, foi mostrado que a ação de campo elétrico durante a sinterização de zircônia 

dopada com Itria inibe crescimento de grão [123], fato ainda não bem explicado, mas que existem 

algumas sugestões. Segundo Rishi raj e al; a primeira hipótese seria: o campo elétrico aplicado 

perturba a química de defeitos da carga espacial o qual tem influencia sobre a cinética interfacial 

alterando ou a preexponencial ou a energia de ativação ou ambas no coeficiente de difusão ou 

alterando a segregação de defeitos de carga para a interface. Numa segunda hipótese o contorno de 

grão permitiria maior resistência elétrica assim produzindo calor por efeito Joule. A primeira hipótese 

é relacionada com o modelo de carga espacial descrito acima. Pensa-se que de alguma forma o campo 

externo altera esta camada de carga espacial aumentando esta barreira e dificultando ainda mais o 

crescimento de grãos. Até agora esta hipótese tem sido difícil provar o que nos remete à segunda. A 

segunda hipótese passa ser mais plausível uma vez que um maior aquecimento joule na fronteira dos 

grãos aumenta a temperatura do local. A energia interfacial para migração de limite de grão é dada 

pela Equação 54: 

Ɣw = ΔHw - TΔSw                                       Equação 54 

onde Ɣw é a energia interfacial, ΔHw é o excesso de entalpia e ΔSw é o excesso de entropia do 

contorno de grão. Segundo a Equação, quanto maior a temperatura menor será a energia interfacial o 

que dificultaria o transporte de cátions através da fronteira de grão. A força motora responsável pelo 

transporte de massa seria diminuída e de certa maneira ancoraria as fronteiras do grão senão 

impedindo, dificultando sua movimentação. 

 

5.5.6. Influencia da ação do campo elétrico no crescimento de grão de amostras prensadas com 

pó sem moer e moído/peneirado. 

Os tamanhos de grão foram medidos pelo software IMAGE J aplicado nas micrografias 

originadas do MEV, nas pastilhas polidas e termicamente atacadas por 10 minutos sob uma 

temperatura de 1350 ºC à taxa de aquecimento de 5 ºC/min.. Pode-se observar que o tamanho final 

alcançado pelas composições foi bem variado. As amostras compactadas com pó sem moer não 

alcançaram altas densidades apresentando muitos poros abertos. Houve dificuldades na aplicação do 
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método dos interceptos para contagem de grãos face a difícil visualização dos contornos de grão. 

Acreditamos, porém, que razoável precisão foi conseguida. 

 

 

- Pó Sem Moer 

 

Figura 78: Valores, por composição, dos tamanhos de grão alcançados pelas amostras quando 

sinterizadas sob a ação de um campo elétrico, pó sem moer. 

 

 

 

A Figura 78 mostra, por composição, os valores de tamanho de grão alcançados pelas 

amostras quando sinterizadas sob a ação de um campo elétrico, pó sem moer. 

Observa-se que a aplicação de campo elétrico durante a sinterização das amostras prensadas 

com pó sem moer, não obtiveram, a princípio, um comportamento padrão no crescimento de grão. A 

composição CeO2 e CGO10 tiveram seus tamanhos de grão aumentados em relação à sinterização 

convencional. A composição CGO20 teve seu tamanho de grão diminuído, de 13,5 % e de 28,8 % para 

valores de campo elétrico iguais a 10 e 30 Vcm
-1

, respectivamente. 
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Tabela 9: Percentual de ganho no tamanho de grão em amostras snterizadas sob a ação de campo 

elétrico em relação à sinterização convencional, pó sem moer. 

 

 
Percentual de ganho no tamanho de grão 

(%) 

 

Composição 10 Vcm
-1

 30 Vcm
-1

 50 Vcm
-1

 

CeO2 2,1 0,0 - 

CGO10 4,8 2,4 - 

CGO20 -13,5 -28,8 - 

 

A Tabela 9 mostra o ganho percentual ocorrido no tamanho de grão das amostras quando 

sinterizadas sob a ação de um campo elétrico em relação à sinterização convencional, pó sem moer. 

Observa-se que para a composição CeO2 as sinterizações sob a ação do campo igual a 10 

Vcm
-1

  e 30 Vcm
-1

,  provocaram aumento de 2,1 %  e 0,0 %, respectivamente, em relação às 

respectivas sinterizações convencionais, de certa forma contrariando as expectativas teóricas 

apresentadas. Para a composição CGO20, a aplicação de campo elétrico durante a sinterização 

provocou um aumento de 4,8 % e 2,4 %, para valores de campo iguais a 10 e 30 Vcm
-1

 

respectivamente, no tamanho de grão em relação à sinterização convencional. Para a composição 

CGO20 houve redução dos tamanhos de grão igual a 13,5 % e 28,8 % em relação aos tamanhos de 

grão apresentados quando sinterizadas sem campo elétrico, conforme esperado.  

A Tabela 10 mostra os valores das correntes máximas existentes na amostra ao final do ciclo 

térmico. Segundo Rishi raj e al [123], a dificuldade em fazer o grão crescer pode estar relacionada com 

a diminuição da energia livre de crescimento de grão provocada pelo aumento de temperatura neste. 

Este aumento de temperatura no contorno de grão é explicado pelo efeito joule provocado pela 

passagem da corrente elétrica. 

Tabela 10: Corrente elétrica, em cada composição, ao final do ciclo térmico, amostras prensadas com 

pó sem moer. 

Intensidade de corrente (A) - pó sem moer 

 

Composição 10 Vcm
-1

 30 Vcm
-1

 50 Vcm
-1

 

CeO2 0,074 1,558 - 

CGO10 0,190 0,784 - 

CGO20 0,155 0,977 - 

 

Observa-se na Tabela 10, que a corrente elétrica aumenta quando o valor do campo elétrico é 

aumentado, implicando num maior aumento de temperatura nos contornos de grão, em cada 

composição. Este fato reforça a teoria apresentada (aquecimento das froneiras de grão) quando 
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observamos a diminuição de tamanho de grão na composição CGO20 em relação à sinterização 

convencional. De certa forma esta teoria também é reforçada quando observamos os valores de 

tamanho de grão apresentados nas composições CeO2 e CGO10 quando sinterizamos com campo 

elétrico, pois, nestas, se tal aquecimento não impede o crescimento de grão em relação à sinterização 

convencional, o aumento da corrente elétrica provocado pelo aumento no valor do campo elétrico, 

dificulta tal crescimento, Tabela 9. A corrente elétrica em todas as composições, aumenta quando o 

valor do campo elétrico é aumentado, Tabela 10. 

 

- Pó moído/peneirado 

 
 

Figura 79: Valores, por composição, dos tamanhos de grão alcançados pelas amostras quando 

sinterizadas sob a ação de um campo elétrico, pó moído/peneirado. 

 

 

A Figura 79 mostra, por composição, os valores de tamanho de grão alcançados pelas 

amostras quando sinterizadas sob a ação de um campo elétrico, pó moído/peneirado. 

Observa-se na Figura 79, que os tamanhos de grão alcançados pelas amostras sinterizadas 

sob ação de campo elétrico, em todas as composições, diminuíram em relação aos alcançados na 

sinterização convencional. A Tabela 11 mostra o percentual de ganho no tamanho final do grão em 

cada composição, para cada valor de campo elétrico aplicado, em relação à sinterização convencional. 
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Tabela 11: Percentual (%) de ganho de tamanho de grão das amostras das composições, por valor de 

campo elétrico aplicado, pó moído/peneirado. 

 

Percentual de ganho no tamanho de grão 

(%) 

 

Composição 10 Vcm
-1

 30 Vcm
-1

 50 Vcm
-1

 

CeO2 -27,3 -26,0 -13,7 

CGO10 -20,8 -18,8 -31,3 

CGO20 -76,6 -76,6 -75,9 

 

Observa-se que em todas as composições, para todos os valores de campo elétrico aplicados, 

os tamanhos de grão alcançados foram menores do que os alcançados através de sinterização 

convencional. 

 

Tabela 12: Corrente elétrica, em cada composição, ao final do ciclo térmico, amostras prensadas com 

pó moído/peneirado. 

 

Intensidade de corrente (A) - pó moído 
 

Composição 10 Vcm
-1

 30 Vcm
-1

 50 Vcm
-1

 

CeO2 0,032 1,162 0,600 

CGO10 0,060 0,797 1,085 

CGO20 0,090 0,488 0,103 

 

 

A Tabela 12 informa os valores de corrente elétrica alcançadas pelas amostras ao final do 

ciclo térmico. A medida em que o valor do campo elétrico aplicado aumenta, aumenta também o valor 

da máxima corrente elétrica alcançada, final do ciclo térmico. Excessão para o valor de corrente 

elétrica alcançado para a composição CeO2 que diminuiu o valor da corrente elétrica alcançada ao 

final do ciclo térmico quando o valor do  campo elétrico aplicado foi aumentado de 30 para 50 Vcm
-1

 . 

Para o valor de 50 Vcm-1 o percentual de diminuição no tamanho de grão em relação à sinterização 

sem campo elétrico foi menor do que o percentual de diminuição no tamanho de grão para quando o 

campo elétrico foi igual a 10 Vcm
-1

 sugerindo que outros fatores que não apenas o aquecimento do 

contorno de grão por efeito joule atuam atenuando a velocidade de crescimento de grão durante a 

sinterização com a ação de campo elétrico.  
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5.5.7. Influência da dopagem no crescimento de grão em amostras prensadas com pó sem moer e 

moído/peneirado, sem e com aplicação de um campo elétrico. 

- pó sem moer, sinterização sem e com aplicação de campo elétrico. 

Os gráficos da Figura 80 dão os valores de tamanho de grão alcançados pelas composições, 

CeO2, CGO10 e CGO20, quando prensadas com pó sem moer, para cada valor do campo aplicado. 

 

Figura 80: Tamanho final de grão das amostras sem moer para cada valor de campo elétrico aplicado 

a) E = 0 Vcm
-1

; b) E = 10 Vcm
-1

; c) E = 30 Vcm
-1

. 

 

 

 

Na Figura 80, letra (a), sinterização convencional, observa-se que o crescimento de grão nas 

composição CeO2 é mais acentuado do que nas composições CGO10 e CGO20. A dopagem sugere ser 

a causa da inibição do crescimento de grão. Este fenômeno é explicado como “arraste de soluto” 

[121][122][123] e está em comum acordo com dopagem de céria com samária por exemplo [115]. O 

“arraste soluto” acontece quando cátions dopantes trivalente estão presentes no retículo cristalino de 

uma matriz tetravalente. Este fato cria uma efetiva carga negativa onde a neutralidade de carga é 

alcançada criando-se vacâncias de oxigênio.  As vacâncias de oxigênio possuem carga efetiva positiva 

e tendem a se concentrar nos contornos de grão e superfície de grão dada a energia de superfície dos 

grãos. Os cátions dopantes tendem a ser segregados para a região adjacente à superfície e contornos de 

grão por interação de força colombiana. Esta concentração de dopantes nas fronteiras de grão, 

chamada camada de carga espacial, torna-se uma barreira de potencial que vem a dificultar o 
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transporte de cátions de um grão para outro vindo a inibir o transporte de massa que permite o 

crescimento do grão.  

Com relação às Figuras 80 letras (b) e (c), percebe-se, em cada composição, uma pequena 

diminuição nos tamanhos de grão em relação à sinterização convencional, E = 0 Vcm
-1

. Os tamanhos 

de grão foram iguais a: para CeO2 0,96 µm; 0,98 µm; 0,96 µm; para CGO10 0,42 µm; 0,44; 0,43 µm; 

para CGO20 0,52 µm; 0,45 µm; 0,37 µm; para os valores de campo elétrico iguais a 0; 10 e 30 Vcm
-1

, 

respectivamente. Acreditamos que as pequenas diferenças sejam mais pela dificuldade de fiel 

reprodutibilidade dos fenômenos de sinterização. Por outro lado partículas de pós sem moer permitem 

menor empacotamento, diminui o número de contatos entre partículas ocasionando menor número de 

interfaces transportando massa, e consequentemente, dificultando tanto a densificação como o 

crescimento de grão. 

Na sinterização de amostras com partículas maiores sob ação de campo elétrico, a ação do 

campo elétrico parece não ter sido tão significativo quanto o fenômeno “drag solute” para atuar 

inibindo crescimento de grão. Os tamanhos de grão apresentados com a aplicação de campo elétrico, 

não se diferenciou muito dos tamanhos de grão apresentados pela sinterização convencional. Na 

sinterização convencional houve na composição CGO10 uma redução de tamanho de grão de 56,3 % 

em relação ao tamanho de grão alcançado pela composição CeO2, enquanto que para as mesmas 

composições, na sinterização sob ação de campo elétrico igual a 10 e 30 Vcm
-1

 a redução foi igual a 

55,1 % e 55,2 %, respectivamente.  

 

- Pó moído/peneirado, sinterização sem e com aplicação de campo elétrico. 

A Figura 81 nos informa o tamanho de grão alcançado no final do ciclo térmico pela qual as 

pastilhas, com pó moído/peneirado, passaram no dilatômetro. Observa-se que em todas as 

composições houve retardo no crescimento de grão, independentemente da sinterização ter sido sob a 

ação de um campo elétrico ou não. Na sinterização convencional, E = 0 Vcm
-1

, a composição CGO10 

obteve um tamanho de grão 78,8 % menor do que o tamanho de grão obtido pela composição CeO2, 

enquanto a composição CGO20 obteve tamanho de grão 39,6 % menor em relação a composição 

CeO2. 

Ao sinterizarmos as amostras sob a ação de campo elétrico, as composições CGO10 e 

CGO20 obtiveram, respectivamente, tamanhos de grão 77,0 % e 80,6 % menores do que a composição 

CeO2, todas sinterizadas com campo elétrico de valor 10 Vcm
-1

 . Estes percentuais passam para 76,8 

% e 81 % e para 83,2 % e 83,2 % para sinterização sob a ação de campo elétrico iguais a 30 e 50 Vcm
-

1
 , respectivamente. Estes percentuais encontrados, são maiores do que os percentuais encontrados 
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quando sinterizamos amostras com pó sem moer sob a ação de campo elétrico de mesmos valores, 

55,1 % e 55,2 %. Este fato sugere que a ação do campo elétrico na característica de inibir o 

crescimento de grão, é muito mais eficiente em amostras constituídas de pó com partículas menores. 

Para partículas maiores, a relação tamanho da partícula/espessura da carga espacial é maior do que 

para partículas menores, sugerindo influencia mais signficativa no comportamento de transporte de 

massa em partículas pequenas em relação ao que ocorre em partículas maiores. 

 

Figura 81: Tamanho final de grão das amostras moídas/peneiradas para cada valor de campo elétrico 

aplicado: a) E = 0 Vcm-1; b) E = 10 Vcm-1; c) E = 30 Vcm-1; d) E = 50 Vcm-1. 

 

Ao sinterizarmos pastilhas dopadas, CGO10 e CGO20, aplicando campo elétrico no valor de 

10 Vcm
-1

, observamos que os grãos passaram de um tamanho de 0,44 e 0,45 (sem moer) para 0,38 e 

0,32 (moído/peneirado) respectivamente. Este fato reforça que a ação do campo elétrico durante a 

sinterização, tendendo a retardar crescimento de grão, é mais forte do que o efeito causado pelo uso de 

partículas menores, que tendem a crescer o grão, o mesmo acontecendo quando da aplicação do campo 

de 30 Vcm
-1

. 

Diferentemente do que ocorreu nas pastilhas prensadas com pó sem moer, a aplicação de 

campo elétrico durante a sinterização das pastilhas prensadas com pó moído/peneirado influenciou 

significativamente no tamanho de grão final, fazendo-os alcançar tamanhos bem menores do que 

quando não havia campo elétrico aplicado. Céria pura passou de 2,27 µm para 1,65 µm apesar de 

quase não mais alterar para os outros valores de campo elétrico, CGO10 passou de um tamanho de 

grão de 0,48 µm para 0,38 µm quase não alterando mais para os outros valores de campo elétrico e 

CGO20 passou de tamanho de grão igual a 1,37 µm para 0,32 µm também quase não alterando mais 
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seus valores para os outros valores de campo. Pelo que podemos perceber, a aplicação de um campo 

elétrico em pastilhas de céria, e ceria dopada com gadolínia a 10% e 20% é mais significativo quando 

pastilhas possuem partículas menores vindo a contribuir para a inibição do crescimento de grão 

durante o processo de sinterização. 

 

5.5.8. Síntese das influências que tamanho de partícula, dopagem e campo elétrico produzem na 

densidade e no tamanho de grão. 

Este ítem é uma tentativa de sintetize da influencia concomitante tanto da dopagem e do 

tamanho de partícula como da ação do campo elétrico, na sinterização das composições. 

Os gráficos da Figura 82 é um quadro síntese do comportamento do tamanho de grão, para 

que possamos ter uma visão da tendência do fenômeno de crescimento de grão em função da 

dopagem, do tamanho de partícula e da aplicação do campo elétrico durante a sinterização, 

convencional ecom a ação de campo elétrico. 

 

 

Figura 82: Gráfico dos tamanhos de grão final alcançados pelas composições em função dos valores 

de campo elétrico aplicado; a) Pó Sem moer; b) Pó moído/peneirado. 

             

 

Uma primeira observação que salta aos olhos é o efeito do fenômeno “drag solute” [122] 

identificando que todas as composições, seja moída/peneirada ou sem moer, sem a ação de campo 
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elétrico (E = 0 Vcm
-1

 ) reduziram significativamente o tamanho de grão quando foram dopadas 

(primeiras três colunas da Figura 82 letra (a) e (b). Observamos porém, Figura 82 b), que pastilhas 

com o pó moído/peneirado de composição CGO20 apesar de ter seu tamanho de partícula (1,37 µm) 

reduzido em relação a  CeO2 (2,27 µm) obteve tamanho de grão maior do que a composição CGO10 

(0,48 µm) havendo uma leve tendência ao mesmo comportamento com pastilha de pó sem moer 

(primeira coluna da Figura 82 letra (a)).  

 

Na Figura 82 letra a), partículas maiores, observamos que o efeito do campo elétrico não 

altera significativamente o tamanho do grão ao compararmos os tamanhos de grão obtidos na 

sinterização convencional em relação à sinterização sob a ação de campo elétrico, por composição . A 

composição CeO2  tem seus tamanhos iguais a 0,96 µm 0,98 µm e 0,96 µm para valores campo 

aplicado iguais a , 0, 10 e 30 Vcm
-1

 respectivamente. O mesmo comportamento é apresentado na 

composição CGO10 com tamanhos de grão iguais a 0,42 µm 0,44 µm e 0,43 µm, respectivamente , 

havendo, porém, uma leve redução no tamanho de grão para a composição CGO20 quando da 

aplicação desses valores de campo, obtendo tamanhos de grão iguais a 0,52 µm 0,45 µm e 0,37 µm.  

 

Tanto nas composições prensadas com partículas grandes como nas prensadas com partículas 

pequenas, Figura 82, observamos o efeito da dopagem em todos os valor de campo elétrico aplicado 

(E = 0; 10 e 30 Vcm
-1

), a qual fez diminuir significativamente o tamanho de grão final. 

 

Em amostras prensadas com partículas menores o aumento da dopagem, composição CGO20 

em relação à CGO10, age a diminuir mais ainda o tamanho final do grão quando a sinterização está 

sob ação de campo elétrico. Este fato é atenuado quando as amostras são de partículas maiores e 

sinterizadas com campo elétrico de 30 Vcm
-1

, e, ao contrário, os tamanhos de grão aumentaram para a 

sinterização convencional ou com a ação de campo elétrico de 10 Vcm
-1

.  

 

As pastilhas sinterizadas, independente de haver ou não a aplicação do campo elétrico, 

tiveram seu crescimento de tamanho de grão contido com a dopagem, sem no entanto ter causado 

diferentes retardos no crescimento de grão os diferentes graus de dopagem (10% ou 20%), com 

exceção apresentada para CGO10, pó moído/peneirado, que apesar de ter apresentado o fenômeno 

“drag solute” fazendo as composições retardarem o crescimento de grão de 2,27 para 0,48 e 1,37 
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apresentou grande diferença nos tamanhos de grão alcançados para sinterização sem campo elétrico, 

variando estes tamanhos de 0,48 µm (CGO10) para 1,37 µm (CGO20). 

 Ficou evidente o retardo no crescimento de grão a aplicação de campo elétrico na 

sinterização de pastilhas de composição CGO10 e CGO20 prensadas com partículas de tamanhos 

menores, pó moído/peneirado, não apresentando, porém, diferença significativa entre os valores de 

tamanho de grão alcançados ao variarmos os valores de campo elétrico aplicado (10, 30 ou 50 Vcm
-1

 ). 

 

As composições tiveram seus crescimentos de grão retardados quando dopadas, tanto com pó 

sem moer quanto com pó moído/peneirado, mas, a sinterização de pastilhas prensadas com pó 

moído/peneirado aumentou o tamanho de grão final sem no entanto ocasionar um crescimento 

proporcional a todas as composições. Sinterizando na forma convencional as composições CeO2, 

CGO10 e CGO20, pó moído/peneirado, tiveram tamanho de grão iguais a 2,4, 1,14 e 2,63 vezes, 

respectivamente, maiores do que os tamanhos de grão obtidos com pó sem moer. A medida em que o 

valor do campo elétrico foi aumentado progressivamente, percebemos uma crescente contenção no 

aumento de tamanho de grão ao fim do ciclo térmico. Mesmo as partículas sendo menores, o 

crescimento de grão foi contido, vindo o tamanho de grão final a ficar menor do que quando o pó foi 

constituído de partículas maiores, quando o campo foi igual a 30 Vcm
-1

. Isto sugere que apesar de 

haver uma maior quantidade de contatos interpartículas tendendo a uma maior cinética de transporte 

de massa no sentido de crescer grão, a ação do campo elétrico tende mais eficientemente a freiar este 

crescimento. 

 

Os valores de tamanho de grão alcançados pelas composições quando sinterizadas sob a ação 

de campo elétrico denotam que a ação do campo elétrico mostrou ser, também, um fator que vem a 

retardar o crescimento de grão. Tal fenômeno não se mostrou tão forte quanto a influência causada 

pela dopagem, mas, podemos observar que em todas as pastilhas sinterizadas, moídas/peneiradas ou 

sem moer, sob a ação de campo elétrico, houve diminuição dos tamanhos de grão alcançados ao final 

do ciclo térmico. Os gráficos da Figura 83 demostram esta afirmação para um campo elétrico igual a 

50 Vcm
-1

. 
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Figura 83: Densidade Relativa final das composições CeO2, CGO10 e CGO20 em função da situação: 

1) sem moer sem a ação de campo elétrico 2) moída/peneirada sem a ação de campo elétrico e 3) 

moídas com a ação de campo elétrico de 50 Vcm
-1

, respectivamente. 

 

Observa-se que todas as composições aumentam sua densidade final relativa ao serem 

prensadas por pó moído/peneirado e aumentam novamente suas densidades quando da aplicação de 

um campo elétrico no valor de 50 Vcm
-1

. Este comportamento nem sempre pode ser verificado na 

faixa de valores entre > 0Vcm
-1

 e < 50 Vcm
-1

 o que sugere que, nesta faixa, os mecanismos de 

sinterização, oras de crescimento de grão ora de densificação são diferentes e disputam entre si o 

transporte de massa. Há no entanto uma clara tendência, dentro dessa faixa de campo elétrico, a 

aumentar a densidade da amostra com a moagem/peneiramento concomitantemente com a aplicação 

de campo elétrico durante a sinterização, ver gráficos das Figuras 84 .  

Quanto ao fenômeno de crescimento de grão observamos que quando sinterizamos pastilhas 

sem a ação de campo elétrico, em todas as composições, o tamanho de grão é tanto maior quanto 

menor for o tamanho da partícula. Observamos, ainda, que durante a sinterização foi insignificante o 

uso de valores diferentes de campo elétrico, em cada composição, amostras constituídas por partículas 

maiores, não apresentando alteração significativa nos tamanhos de grão alcançados. O mesmo 

comportamento não se verificou quando sinterizamos pastilhas com grãos menores sob a ação de 

campo elétrico uma vez que a ação deste campo elétrico fez diminuir o tamanho de grão final em 

relação a quando foram sinterizados sem a ação de campo elétrico. 
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Enquanto a aplicação de campo elétrico em amostras de partículas maiores quase não 

influenciou no tamanho de grão alcançado, em todas as composições, a simples aplicação do campo 

elétrico em amostras constituídas de partículas menores mostrou-se significativo para retardar o 

crescimento de grão sem no entanto mostrar diferenças significativas nas taxas de retardo de 

crescimento de grão em função do valor  de campo elétrico aplicado. 

Figura 84: Evolução da densidade relativa final das composições em função do valor do campo 

elétrico aplicado, pó sem moer e pó moído/peneirado. 

 

         

        

Os gráficos da Figura 84 nos dá uma visão geral dos valores de densidade relativa e 

tamanhos de grão alcançados pelas composições tanto sem moer quanto moídas/peneiradas. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Quanto às densidades alcançadas pelas amostras 

 O uso de pó moído/peneirado, para todas as composições, permitiu maior taxa de densificação em 

relação ao pó como-sintetizado. A diminuição do tamanho das partículas tornou, como esperado, o pó 

muito mais reativo provocando maior cinética dos mecanismos de transporte de massa.  

 Sinterização em ciclo térmico com temperatura de 1400 ºC, sem patamar, de pastilhas de CeO2, CGO10 

e CGO20 constituídas por partículas moídas/peneiradas, alcançaram densidades entre 82 e 91,2 % da 

densidade relativa, quando sob a ação de campo elétrico durante o processo, densidades bem maiores do 

que as reportadas para o mesmo material. 

 O efeito do campo elétrico aumenta a taxa de densificação do material, produzindo densidades iguais a 

86,7 %, mesmo quando não produz aumento significativo na temperatura da amostra (Tamostra = 

~1,001%Tforno) causado por efeito joule, amostras prensadas com partículas menores. 

 

Quanto ao uso de campo elétrico durante a sinterização 

 Sinterização com campo elétrico proporciona às amostras temperaturas acima da temperatura do forno, 

causada por efeito joule em função da circulação de corrente elétrica na amostra. A diferença entre as 

temperaturas de forno e amostra inicia a partir de ~600 ºC.  

 A partir de ~ 1100 ºC o comportamento da corrente elétrica tende a se tornar intempestivo nas 

composições, sugerindo redução da céria. 

 A redução na céria no processo de sinterização com campo elétrico, pode estar vinculada tanto ao 

aumento da temperatura como à dificuldade do sistema em reduzir O2 do ambiente, portadores de carga 

elétrica. 

 

Quanto ao crescimento de grão nas amostras. 

 A ação do de campo elétrico durante a sinterização se mostra significativo ao retardo do crescimento de 

grão quando este age sob partículas menores. Mostrou-se, porém, insignificante, na faixa de campo 

elétrico utilizada, quando atua em partículas/aglomerados maiores. Isto sugere que quanto menor for a 

razão tamanho da partícula/largura da carga espacial mais significativo é a influência sobre a cinética de 

crescimento de grão. Quanto menor for a partícula/aglomerado mais significativo é a ação do campo, 

sugerindo, por exemplo, estar influenciando nos potenciais elétricos no interior da partícula, química de 
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defeitos, agindo mais eficazmente sobre os mecanismos de transporte de massa do material, 

notadamente o contorno de grão. 

 Não houve um comportamento padrão sobre o crescimento de grão ao sinterizarmos as composições 

com campo elétrico. Este fato sugere que durante o ciclo térmico, dependendo da composição, alguns 

mecanismos de transporte de massa são atenuados a favor de outros. Amostra de CeO2 constituída de 

partículas/aglomerados menores, obtiveram maior tamanho de grão, tanto na sinterização convencional 

como sinterização sob a ação de campo elétrico, os grãos cresceram menos. 

 As composições de CeO2, CGO10 e CGO20, sinterizadas com partículas/aglomerados menores, tiveram 

maiores taxas de crescimento de grão quando não houve a ação de campo elétrico, porém, não houve 

significante diferença entre as taxas de redução de crescimento de grão para os diferentes valores de 

campo elétrico utilizados. 

 A ação do campo elétrico durante a sinterização das composições, com partículas/aglomerados menores, 

mostrou possuir muito mais efeito sobre o crescimento de grão em relação a quando 

partículas/aglomerados maiores são usadas. Sugere haver uma disputa entre o efeito de acelerar o 

crescimento de grão quando partículas menores são utilizadas, pois melhoram a cinética de crescimento 

de grão, com o efeito de retardo de crescimento de grão quando sinterizam sob a influência de campo 

elétrico, que tende a atrasar este crescimento. A composição CGO20 mostrou-se mais sensível à ação do 

campo elétrico. 

 Quanto a dopagem, tanto na sinterização convencional como na sinterização sob a ação de campo 

elétrico, CGO10 e CGO20, como era de se esperar, retardam o crescimento de grão em relação à CeO2 , 

vindo este fato comprovar o fenômeno drag solute. Este fenômeno foi significativo para os tamanhos de 

partículas utilizados. 

 A combinação moagem do pó e aplicação de campo elétrico durante a sinterização das amostras em 

todas as dopagens mostrou-se eficiente para se obter grãos menores do que os alcançados por amostras 

que utilizaram partículas/aglomerados maiores. 

 O uso do campo elétrico durante a sinterização de CGO20 produz maior densificação nas amostras e 

retarda crescimento de grão. Há uma tendência a quanto maior for o valor do campo elétrico aplicado, 

maior a densidade alcançada e menor é o tamanho final do grão. A maior densificação alcançada pode 

ser explicada, parte, pelo incremento na temperatura na amostra, em relação a temperatura do 

dilatômetro, provocado por efeito joule. Como as potências desenvolvidas pela fonte de energia elétrica 

não produzem aumento significativo na temperatura das amostras em relação à temperatura do 

dilatômetro, 0,01%; E = 10 Vcm
-1

 e 1,9%; E = 30 Vcm
-1

 ao final do ciclo térmico, isto sugere que o 

campo elétrico pode estar atuando nos mecanismos de transporte de massa, atuando, por exemplo, nos 

campos elétricos internos às partículas ( espaço carga, química de defeitos, outros ) de maneiras a 

diminuir as energias de ativação de transporte de massa tanto superficial, de contorno de grão como de 

grão. 
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Quanto à taxa de densificação. 

 A aplicação de campo elétrico durante o primeiro estágio de sinterização da céria dopada, em baixas 

temperaturas (entre ~600 ºC e ~850 ºC), aumenta a taxa de sinterização. Descarta-se a possibilidade 

desse aumento na taxa ser provocado pelo aumento de temperatura uma vez que neste estágio o fluxo de 

carga elétrica na mesma é desprezível, não provocando significante efeito joule. 

 O aumento da densidade relativa produzida no primeiro estágio da sinterização de CGO20 pode ser 

considerado de ~ 9% para CGO20 uma vez que os gráficos da taxa de densificação deste material, para 

todos os valores de campo aplicado, indicam esta faixa de ganho de densidade apresentando maior 

cinética de transporte de matéria, maior taxa de densificação. Face a baixa temperatura em que isto 

ocorre, sugere ser transporte de massa preponderantemente por mecanismos de superfície. Por estar no 

início da primeira fase da sinterização, baixas temperaturas ( ~ 600 ºC), o transporte de massa que 

preponderantemente atua é o transporte de massa por difusão de superfície o qual exige menor energia 

de ativação de transporte de massa em relação aos mecanismos de difusão de contorno de grão e de 

grão. 
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7. SUGESTÕES PARA NOVOS TRABALHOS 

 Realizar dilatometrias aplicando campo elétrico DC, com temperaturas máximas diferentes, 

patamares diferentes, valores diferentes de campo elétrico em atmosferas redutoras e 

oxidantes. 

 Realizar dilatometrias utilizando-se de campo elétrico AC. 

 Realizar dilatometrias com diferentes valores limite de corrente elétrica. 

 Estudar estrutura de microdomínios por microscopia de alta resolução. 

 Realizar medidas de condutividade em atmosferas redutoras e oxidantes, durante o processo 

de sinterização sob a ação de campo elétrico. 

 Estudar o comportamento da taxa de crescimento de grão aplicando campo elétrico de vários 

valores em determinados estágios da sinterização por períodos de tempo variáveis. 

 Estudar o comportamento da taxa de sinterização aplicando campo elétrico em determinados 

estágios da sinterização por períodos de tempo variáveis. 
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