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Resumo: 

A produção de filmes de zircônia estabilizada com ítria (ZEI), aplicados como eletrólitos 

para pilhas a combustível de óxido sólido (PaCOS), devem apresentar-se densos e isentos de trincas  

para que sejam de boa qualidade. Neste trabalho foram sintetizados filmes ZEI 8% em mol, 

depositados em substrato de vidro pela técnica de spray pirólise  tradicional e tratados termicamente 

a 450ºC de 3 a 4 horas. Os parâmetros de deposição se alterados corretamente geram filmes de 

qualidade elevada, para isso através de um planejamento fatorial foram escolhidos para serem 

modificados o tempo e a temperatura de deposição. A morfologia dos filmes foi analisada por 

imagens de microscopia ótica e microscopia de força atômica, sendo comparada às trincas, a 

rugosidade e distribuição de grãos, para os filmes após o tratamento térmico. Os resultados obtidos 

indicaram que ao gerar os filmes de ZEI, existe a relação entre o aumento do tempo e diminuição da 

temperatura de deposição, com a maior rugosidade. 
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Abstract 

The films of yttria stabilized zirconia (YSZ) applied as solide oxide fuel cell (SOFC) electrolytes, 

must present themselves dense and cracks free to be good quality. In this work films were 

synthesized ZEI 8 mol%, deposited on glass substrate by spray pyrolysis technique and annealed 

under Ar atmospheres at temperatures of  450 ° C for 3 to 4 hours. The deposition parameters were 

changed and evaluated through a factorial statistical design were chosen to be modified the time 

and deposition temperature. The morphology of the films was analyzed by optical microscopy 

images and compared to the cracks, roughness and distribution of grains for the films after heat 

treatment. The results indicated that exists a relationship between largest roughness of film ZEI 

with the increase of time and decreasing the deposition temperature. 
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Introdução 

As pilhas a combustível de óxido sólido (PaCOS) são dispositivos que promovem a reação de H2 

com O2, convertendo energia química em energia elétrica e gerando água e calor. Trata-se de uma 

tecnologia eficiente e de concepção ambiental, pois, emite concentrações desprezíveis de NOx, 

comparados a outros processos de combustão [1-2]. Esta tecnologia apresenta-se constituída de dois 

eletrodos (um anodo e um catodo) e um eletrólito, sendo o último uma barreira física, onde ocorrerá 

o processo reacional final. Diversos materiais são usados como eletrólitos para PaCOS[2-4], 

destacando-se a zircônia estabilizada com ítria (ZEI), pois, apresenta elevada condutividade iônica 

e estabilidade térmica. Entretanto, para a viabilidade econômica da PaCOS é necessária a redução 

de custos de fabricação, onde a deposição de filmes por spray pirólise devido a sua simplicidade, 

versatilidade, eficiência e baixo custo[4] justifica sua utilização. Outro ponto importante é que o uso 

dos componentes da PaCOS na forma de filmes, possibilita redução do volume final ocupado pela 

pilha em até uma ordem de grandeza, favorecendo o aumento do empilhamento e da potencia 

elétrica final. Neste trabalho foram produzidos filmes com 8 % em mol ZEI, que podem ser 

utilizados como eletrólitos PaCOS, depositados em substrato de vidro e tratados termicamente a 

400°C. O efeito na morfologia dos filmes pela alteração dos parâmetros de deposição, tempo e 

temperatura, foram analisados usando microscopia ótica, em filmes cujos parâmetros seguiram 

planejamento fatorial. 

Resultados e Discussão 

O método de spray pirólise consiste em fazer incidir um “spray” de solução iônica contra um 

substrato aquecido [5]. Na tabela 1 têm-se os parâmetros de deposição dos filmes de ZEI depositado. 

Tabela 1 – Parâmetros de Deposição 

Temperatura Deposição Tempo 

350 30 

250 60 

350 60 

250 30 

 

Com os dados da tabela 1 fez-se a análise de  microscopia ótica dos filmes de ZEI, cujas imagens de 

encontram-se na figura 1.  
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Nestas imagens observa-se a presença de trincas e elevada rugosidade. Utilizando os aplicativos do 

programa Image J, foi possível quantificar a influência dos parâmetros de deposição na rugosidade, 

preparando o gráfico da figura 2.  

Figura 1: Imagens de microscopia ótica dos filmes com 200X de aumento: A) 350 °C ; 30
min; B )250 °C ; 60 min; C) 250 °C ; 30 min; D) 350 °C ; 60 min . 
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Onde se verifica que com o aumento do tempo e diminuição da temperatura de deposição, obtêm-se 

filmes com maior rugosidade, conforme imagem da figura 1D.  

Conclusões 

Neste trabalho verificou-se ser possível mensurar a influencia da morfologia nos filmes de ZEI, 

Sendo que para os filmes preparados, a rugosidade dos filmes de ZEi aumentam quando aumenta-se 

o tempo e reduz-se a temperatura de deposição. 
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Figura 2: Efeito do tempo e temperatura de 
deposição sobre a rugosidade dos filmes 


