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RESUMO	
 
 
As Células a Combustível de Óxido Sólido (SOFCs) são uma fonte de energia limpa e, por isso, 
são dispositivos conversores de energia bastante promissores. Levando em consideração os 
fatores limitante das técnicas utilizadas para deposição do eletrodo nas SOFCs e tendo em vista a 
necessidade do aprimoramento das técnicas que visem desenvolver ainda mais essa fonte de 
energia limpa, este trabalho tem como objetivo desenvolver uma nova metodologia para a 
fabricação de scaffolds utilizados como suporte para os eletrodos nas Células a Combustível de 
Óxido Sólido, a qual busca tornar a escolha do material catalítico independente das temperaturas 
de sinterização as quais a célula é submetida, melhorar a aderência entre os eletrodos e o 
eletrólito, além de aumentar a concentração do catalisador na superfície da célula onde, de fato, 
ocorrem as reações químicas e diminuir os custos relacionados à deposição de material 
catalítico.  Tal abordagem consiste no desenvolvimento de um suporte para o eletrodo chamado 
scaffold o qual é sinterizado juntamente com o eletrólito antes da deposição do material catalítico. 
Levando em consideração que tanto o eletrólito quanto os eletrodos são compostos por zircônia 
estabiliada com ítria (YSZ), não há problemas relativos à aderência do eletrólito com os eletrodos 
devido seus coeficientes de expansão térmica serem iguais, além de não haver problemas com a 
perda de material e obstrução dos poros nos eletrodos, pois a deposição do catalizador é feita 
apenas na superfície. Para obtenção do pó de YSZ foi utilizado o Método do Precursor Polimérico 
e a caracterização do referido pó foi feita por Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e 
Difração de Raio X onde foi detectado que no pó sintetizado coexistem fases tetragonais e 
cúbicas e que faz-se necessária a moagem do pó após o processo devido à existência de 
aglomerados na amostra.  
 

 
Palavras-chave: Célula a Combustível de Óxido Sólido. Scaffold. Técnica de obtenção de 
eletrodos. 

 



	
		

ABSTRACT 
 
Solid Oxide Fuel Cells are a source of clean energy and therefore are promising energy 
conversion devices. Taking into account the factors that limit the techniques used to deposit the 
catalytic material into the electrode of the SOFCs and, also, the need for improvement of 
techniques that help develop even more this source of clean energy, the goal of this work is to 
develop a new methodology for the production of scaffolds used as a support for the electrodes in 
the Solid oxide Fuel Cells that tries to make that the temperature applied in the sintering process 
does not interfer into the choice of the catalytic material. Others important goals of this work are 
to improve the adhesion between the electrodes and the electrolyte, increase the concentration of 
the catalytic material in the surface of the cell where, in fact, occur the chemical reactions and 
reduce costs related to the deposition of the catalytic material. Such approach consists in 
developing a support for the electrode called scaffold which is sintered together with the 
electrolyte before the deposition of the catalytic material. Taking into account that both the 
electrolyte as the electrodes are composed by estabiliada zirconia yttria, there are no problems 
related to adhesion between the electrodes and the electrolyte because their thermal expansion 
coefficients are equal, also there are no problems related to the loss of catalytic materials and 
clogged pores in the electrodes, for the deposition of the catalyst is made only in the surface. In 
order to obtain the YSZ powder the Precursor Method Polymeric was used. The characterization 
of YSZ powder was made by Scanning Electron Microscopy and X-Ray Diffraction where it was 
found that coexist tetragonal and cubic phases in the synthesized powder, also it was found that is 
necessary to milling the powder after the process due to the presence of agglomerates in the 
sample. 
 
 
Palavras-chave: Solid Oxide Fuel Cells. Scaffold.  Technique to obtain electrodes. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Devido a mudanças climáticas e à escassez de combustíveis fósseis, a busca por fontes de 

energia limpa vêm sendo cada vez mais crescente na sociedade atual. Um exemplo de uma fonte 

de energia limpa são as Células a Combustíveis as quais, através de processos eletroquímicos, são 

capazes de converter energia química em energia elétrica(Sharaf and Orhan 2014). Uma das 

vantagens das CCs é que elas possuem grande flexibilidade com relação ao uso 

de diferentes combustíveis, além de possuírem alta eficiência (Ali and Salman 2006, Sun and 

Stimming 2007).  

As Células a Combustível de Óxido Sólido são o tipo de Células a Combustível mais 

vantajoso do ponto de vista da eficiência das células e são assim chamadas, pois utilizam um 

óxido metálico sólido no eletrólito (Mobius 1997, Sun and Stimming 2007). Este tipo de célula 

pode operar tanto a altas quanto a baixas temperaturas. A altas temperaturas, as células possuem 

maior resistência interna, maior velocidade das reações o que leva a um aumento na eficiência. 

Entretanto, as desvantagens da utilização das SOFCs a altas temperaturas são problemas com a 

durabilidade, portabilidade, lento ponto de iniciação e aumento do custo comercial(Barbir 2012, 

Hanna, Lee et al. 2014, Yoon, Song et al. 2014).  

 Além disso, a utilização de altas temperaturas nas SOFCs é um fator limitante para o uso 

de grande parte dos materiais catalíticos empregados em células que operam a baixas 

temperaturas ou temperaturas intermediárias. A escolha do material catalítico fica limitada, 

portanto, não somente às suas características catalíticas, mas também à sua capacidade de ser 

levado a altas temperaturas sem sofrer grandes interferências na sua estrutura interna (Yamamoto 

2000, Yoon, Song et al. 2014).  

As SOFCs, assim como os demais tipos de Células a Combustível, são compostas por dois 

eletrodos (ânodo e cátodo) e um eletrólito. Cada componente desempenha uma função crucial 

para o funcionamento da célula (Yamamoto 2000, Yoon, Song et al. 2014). O ânodo é 

responsável pela oxidação do combustível e pela liberação de água, enquanto no cátodo, ocorre a 

reação de redução. Esses eletrodos são estruturas porosas a fim de facilitar o transporte de 

gases na célula. Por sua vez, o eletrólito é uma estrutura densa e responsável pelo transporte de 

íons do cátodo para o ânodo em uma Célula à Combustível de Óxido Sólido  (Yamamoto 2000, 

Yoon, Song et al. 2014).  
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No ânodo das Células a Combustível de Óxido Sólido, o material mais utilizado é o 

Níquel (Ni), pois o mesmo apresenta alta condutibilidade iônica, alta atividade catalítica, além 

disso, apresenta baixo custo comercial. No cátodo, o material catalítico deve apresentar alta 

condutividade eletrônica e ser favorável a reação de redução do oxidante. Dentre os materiais 

convencionais mais utilizados no cátodo estão as Manganitas de Lantânio (LaMnO3) (Gusso 

2008, de Almeida 2014).  

Várias técnicas são utilizadas para a deposição dos eletrodos nas 

Células a Combustível de Óxido Sólido, as quais são divididas em dois grupos: Os métodos 

físicos e os métodos químicos. A deposição por métodos físicos fornece superfícies com 

espessuras controladas e homogêneas, porém apresentam alto custo de produção e requerem 

qualificação específica. Os métodos químicos, por sua vez, são os mais utilizados para a 

deposição dos eletrodos nas células a combustível, pois apresentam menor custo, se comparadas 

aos métodos físicos, e maior rapidez no processo de deposição (Esposito, De Florio et al. 2005). 

Apesar de possuírem baixo custo quando comparados aos métodos físicos, os 

métodos químicos ainda apresentam alto custo, pois, na maioria das vezes, faz-se necessário a 

utilização de equipamentos caros. Além disso, outro problema agregado aos métodos 

químicos convencionais é que ao realizar a deposição do material catalítico na célula este 

material espalha-se pelo eletrodo dificultando assim o transporte dos gases na célula podendo 

causar a perda de material catalítico (Esposito, De Florio et al. 2005).  .  

O objetivo deste trabalho é o desenvolvimento de uma nova metodologia para a 

fabricação de eletrodos nas Células a Combustível de Óxido Sólido que busca tornar a escolha do 

material catalítico independente das temperaturas as quais a célula é submetida, além de buscar 

obter uma maior concentração do material catalítico na superfície da célula, o que levaria a uma 

diminuição das perdas de material e aumento da eficiência da célula, e obter uma diminuição do 

custo da célula através de utilização de um processo simplificado de produção. 
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2. CÉLULAS COMBUSTÍVEIS  

Células a combutível são dispositivos capazes de converter energia química em energia 

elétrica por meio de processos eletroquímicos. Estes dispositivos geralmente usam combustíveis 

como hidrogênio e gás natural (Ishihara 2009, Sharaf and Orhan 2014). Células a Combutível 

têm recebido bastante atenção nos últimos anos, pois são fontes de energia limpa, além disso, são 

flexíveis no que diz respeito ao uso do combustível, ou seja, elas funcionam com um grande 

número de diferentes combustíveis (Wendt, Götz et al. 2000). Se comparadas com outros 

dispositivos de geração de energia, as células a combustíveis são mais vantajosas por não serem 

limitadas pelo “Ciclo de Carnot” e por serem sistemas silenciosos (Pereira 2012). Outra 

importante característica das Células a Combustível é que elas possuem uma alta eficiência 

como, por exemplo, a célula de óxido sólido que possue eficiência de 70%, podendo chegar á 

90% dependendo das condições e configurações de operação (Sun and Stimming 2007).  

 

2.1 FUNCIONAMENTO DAS CÉLULAS A COMBUSTÍVEL 

Células a Combustível são compostas por três componentes ativos: dois eletrodos (cátodo 

e anôdo) e um eletrólito. Ambos, cátodo e anôdo, são estruturas porosas cobertas por uma 

camada de catalizador e, por sua vez, o eletrólito é composto por uma estrutura densa. As 

estruturas porosas desempenham papel importante no transporte de gases. No cátodo ocorre a 

reação de redução, ou seja, átomos de um determinado composto perdem elétrons e se tornam 

íons do mesmo. No anôdo ocorre a oxidação do combustível e assim a liberação de água. O 

eletrólito é o encarregado de permitir, por seu interior, o transporte dos íons do cátodo para o 

ânodo. A figura (1) ilustra, de forma simplicada, as reações que ocorrem em uma célula a 

combustível caso hidrogênio seja usado como combustível (Yamamoto 2000, Yoon, Song et al. 

2014). 
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  Figura 1: Esquema simplicado do funcionamento das células a combustível. 
 

2.2 TIPOS DE CÉLULAS 

 Alguns fatores são importantes para a classificação das células a combustível. O tipo de 

eletrólíto empregado na célula é o fator primordial para esta classificação, seguido pela 

temperatura de operação as quais podem ser baixas, intermediárias ou altas temperaturas 

(Carrette, Friedrich et al. 2000).  

As células que operam a baixas temperaturas, temperaturas de operação abaixo de 500 °C, 

possuem a vantagem de conter e reduzir perdas térmicas, alcançar a temperatura de operação 

mais facilmente, além disso o custo dos materiais utilizados para este tipo de célula são 

relativamente mais baixos do que para células que operam a altas temperaturas. Entretanto, a 

velocidade de reação é reduzida para esse tipo de célula, ademais da necessidade de utilização de 

metais nobres como catalisadores (Wendt, Götz et al. 2000, Barbir 2012, Feroldi and Basualdo 

2012). 

Células que operam a altas temperaturas, entre 850 a 1000 °C, possuem a vantagem de 

que as reações ocorrem de forma mais rápida do que para células que operam a baixas 

temperaturas, além disso o uso de altas temperaturas gera o aumento da resistência interna da 

célula o que leva ao aumento da eficiência das reações (Brett, Atkinson et al. 2008, Ebbesen and 

Mogensen 2009). Ademais, não é necessária a utilização de metais nobres como catalisadores. 

Porém, a utilização de altas temperaturas pode resultar em sérios problemas nas células como 

durabilidade, portabilidade e lento ponto de iniciação, além de levar a um aumento do seu custo 

comercial (Dusastre and Kilner 1999). 
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Células que operam a temperaturas intermediárias, entre 500 a 750 °C, são células que 

estão sendo bastante investigadas nos últimos anos, principalmente para o uso nas células de 

óxido sólido, pois elas permitem o uso de materias mais baratos tornando, assim, o processo de 

fabricação mais simples e menos dispendioso, além de diminuir o nível de corrosão dos 

componentes metálicos e aumentar a durabilidade da células.  Um dos grandes desafios desse tipo 

de célula são os tipos de materias usados no eletrólito e a espessura do mesmo (Brett, Atkinson et 

al. 2008). 

As células que operam a baixas temperaturas são as Células de Combustível a Membrana 

Polimérica, Células a Combustível Alcalina, e as Células de Combustível Ácido Fosfóricas. Entre 

as células que operam a temperaturas intermediárias estão as Células a Combustível de Carbonato 

Fundido. As Células a Combustível de Óxido Sólido são um tipo especial de célula pois são 

subdividas em grupos que operam a temperaturas intermediárias e altas temperaturas (Carrette, 

Friedrich et al. 2000, Pereira 2012) . 

2.2.1 Células a membrana polimérica  

 As PEMFCs são uma das mais conhecidas e promissoras células a combustível. Elas 

utilizam uma membrana polimérica como eletrólito e são operadas a baixas temperaturas entre 80 

a 100°C. Alta eficiência e baixas emissões de poluentes como NOx são uma das maiores 

vantagens deste tipo de célula. Devido ás baixas temperaturas de operação, é necessária a 

utilização de metais nobres como catalizadores, que no caso das PEMFCs o mais comum é o 

catalizador de platina, isto gera um dos grandes problemas desta célula que é o alto custo de 

produção. Além disso, para este tipo de célula é preferível utilizar hidrogênio como combustível 

o que encarece ainda mais o processo (Wendt, Götz et al. 2000, Feroldi and Basualdo 2012). 

 O material mais utilizado na membrana polimérica das PEMFCs é Nafion® o qual forma 

uma membrana de ionômero perfluorado mais resistente quimicamente e impermeável, porém 

capaz de conduzir prótons (Wendt, Götz et al. 2000). 

Uma das aplicações mais comuns para as Células a Membrana Polimérica é na indústria 

automobilística em motores de combustão, pois são dispositivos pequenos e leves, de fácil 

acionamento e desligamento, além de possuírem alta eficiência, em torno de 83% de eficiência 

teórica, e baixas emissões de gases poluentes como metano e dióxido de carbono  (Wendt, Götz et 

al. 2000, Feroldi and Basualdo 2012). 
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2.2.2 Células a combustível alcalina 

As AFCs são conhecidas como uma das mais eficientes dentre as células a combustível, 

eficiência teórica de 83%, pois as reações de oxidação do oxigênio ocorrem de uma forma mais 

rápida em meios alcalinos do que em meios ácidos. Esse dispositivo converte a energia 

proveniente do H2 em energia elétrica utilizando um eletrólito líquido de uma solução de 

hidróxido de potássio (KOH) que entre os hidróxidos alcalinos é o que possui uma melhor 

condutibilidade (Carrette, Friedrich et al. 2000, Merle, Wessling et al. 2011, Feroldi and 

Basualdo 2012). 

Basicamente, as reações que ocorrem na célula são as de redução de oxigênio no cátodo 

com a liberação de íons de hidroxila e oxidação do hidrogênio no anôdo com a liberação de água 

e elétrons(Carrette, Friedrich et al. 2000, Merle, Wessling et al. 2011). 

Dentre as vantagens provenientes deste tipo de célula podem-se destacar as baixas 

temperaturas de operação que variam em um intervalo entre 23 a 70°C, o que torna o processo 

mais simples e menos dispendioso. Além disso, as condições básicas nas quais as reações estão 

submetidas permitem o uso de uma menor quantidade de metais nobres como catalisadores 

(Merle, Wessling et al. 2011). 

 Uma das principais desvantagens das AFCs é que a solução líquida de KOH é bastante 

sensível à presença de dióxido de carbono (CO2). A ligação entre hidróxido de potássio e dióxido 

de carbono pode gerar a precipitação de alguns compostos que podem gerar sérios problemas no 

funcionamento da célula como, por exemplo, a diminuição do número de íons de hidróxido da 

reação o que leva a uma redução da condutividade iônica no eletrólito e o bloqueio dos poros 

impossibilitando a difusão do gás. Ademais, outra desvantagem está relacionada à quantidade de 

líquido na solução, pois se havendo excesso pode haver vazamentos ou havendo a falta pode 

haver o secamento do eletrólito (Merle, Wessling et al. 2011). 

As células a combustível alcalinas foram usadas nas missões de Apollo, com início em 

1961. Elas eram usadas para a produção de energia, produção de água potável e arrefecimento 

dos compartimentos do shuttle. Atualmente, o uso de gases puros e o envenenamento por CO2 

limitam a aplicação das AFCs em bases comerciais (Merle, Wessling et al. 2011). 

 



18	

2.2.3 Células a combustível de ácido fosfórico  

 As CCAFs são células caracterizadas por possuírem um eletrólito líquido de ácido 

fosfórico (H3PO4) e, normamente, estabilizadas com Carneto de Silício (SiC). O uso de ácido 

fosfórico gera um aumento da condutividade do eletrodo, reduz a corrosão do suporte de carbono, 

além disso, confere estabilidade térmica, química e eletroquímica à célula. Ademais, o H3PO4 

confere uma maior tolerância ao envenenamento por CO2  o qual é uma desvantagem comum presente nos 

demais tipos de células a combustível. Os eletrodos deste tipo de célula são compostos por platina como 

catalizadores os quais são dispersos em um suporte baseado em carbono e podem ser alimentados por 

hidrogênio e por alguns álcoois  (Carrette, Friedrich et al. 2000, Sammes, Bove et al. 2004). 

 As Células a Combustível Ácido Fosfóricas foram as células a combustível mais bem 

desenvolvidas comercialmente por volta dos anos 90, pois possuem baixas temperaturas de 

operação, em torno de 150 a 200°C, alta eficiência, reduzida emissão de poluentes e baixo 

consumo de combustível. Entretanto, a produção deste tipo de célula foi reduzida por apresentar 

alto custo de comercialização devido ao uso de metais nobres como catalizadores como, por 

exemplo, a platina (Carrette, Friedrich et al. 2000, Sammes, Bove et al. 2004). 

 A maior aplicação das CCAFs se deu por volta dos anos 70 onde essas células foram 

usadas basicamente em centrais elétricas por todo o mundo. A maior das células de ácido 

fosfórico, produzida pela Tokyo Electric Power Co. (TEPCO) no Japão, produziu uma faixa de 

11MW de energia elétrica e operou por mais de 230.000 horas entre 1991 e 1997 (Sammes, Bove 

et al. 2004) 

2.2.4 Células a combustível de carbonato fundido  

 As MCFCs são células que possuem um eletrólito líquido de carbonato fundido, o qual 

favorece o transporte de CO2 no eletrólito. Os carbonatos alcalinos mais utilizados nas MCFCs 

são sódio (Na), potássio (K) e Lítio (Li) os quais são, geralmente, estabilizados em um suporte de 

Aluminato de lítio (LiAlO2). Por ser um bom catalizador para as reações de redução do oxigênio 

em altas temperaturas, NiO é normalmente utilizado no cátodo das MCFCs. Entretanto, as 

partículas de NiO podem crescer e reduzir a área superficial da célula.  No anôdo das células a 

combustível de carbonato fundido são empregados ligas metálicas como Ni/Al ou Ni/Cr 

(Carrette, Friedrich et al. 2000, Dicks 2004). 

 As MCFCs operam em temperaturas intermediárias, entre 600 a 700°C, o que aumenta a 
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velocidade das reações na célula e elimina a necessidade do uso de metais nobres como 

catalizadores. Além desta vantagem as células a combustível de carbonato fundido não são 

envenenadas por CO2 ou CO e o calor utilizado na célula pode ser reutilizado em ciclos de 

centrais elétricas. Entretanto, a eficiência das MCFCs é de cerca de 50% que, se comparada à 

eficiência das demais células a combustível, não é satisfatória. Ademais, uma das maiores 

desvantagens das MCFCs é o problema de degradação dos materias e o tempo de vida das células 

(Carrette, Friedrich et al. 2000, Dicks 2004). 

2.2.5 Células a combustível de óxido sólido 

 As Células a Combustível de Óxido Sólido são conhecidas como os dispositivos de 

conversão mais eficientes dentre as células a combustível, podendo chegar à 90% de eficiência 

teórica, o que as tornam mais vantajosas se comparadas aos demais tipos de células a combustível 

(Yoon, Song et al. 2014).  

As SOFCs podem apresentar diversas configurações como tubular ou planar e podem ser 

suportadas tanto no eletrólito quanto em qualquer um dos eletrodos (ânodo ou cátodo). O 

componente no qual a célula está suportada deve conferir propriedades mecânicas estáveis à 

célula e deve ser mais espesso do que os demais componentes (da Nóbrega 2013). 

Várias são as vantagens das SOFCs com relação aos demais tipos de células a 

combustível. As Células a Combustível de Óxido Sólido são versáteis no que diz respeito ao uso 

do combustível, ou seja, podem ser utilizados diferentes tipos de combustíveis na célula, além 

disso, as que operam a altas temperaturas dispensam o uso de catalisadores caros. A utilização de 

um eletrólito sólido é outra vantagem das SOFCs com relação aos outros tipos de células a 

combustível, pois as células que operam com o eletrólito líquido enfrentam problemas com 

possíveis vazamentos nas células, inundação da camada do catalizador e manejamento de água. 

Outras vantagens das Células a Combustível de Óxido Sólido são a presença de camadas mais 

finas de eletrólito e menos pertubações no processo de difusão ambipolar (Carrette, Friedrich et 

al. 2000, Yamamoto 2000, Choudhury, Chandra et al. 2013). 

 As Células a Combustível de Óxido Sólido podem ser usadas em um grande número de 

aplicações como combustores em turbinas a gás e a vapor, pequenos dispositivos como 

carregadores portáteis, unidades auxiliares de potência em veículos, fontes estacionárias de 

energia, e usinas de energia(Yoon, Song et al. 2014). 
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2.2.5.1 Altas temperaturas 

 A maior justificativa para a utilização das Células a Combustível de Óxido Sólido a altas 

temperaturas, entre 700 a 1000 °C, é o tipo de eletrólito utilizado o qual caracteriza-se por ser um 

óxido metálico sólido. O material mais utilizado como óxido sólido é a zircônia estabilizada com 

ítria, a qual é um material cerâmico, isolante e apenas quando levado a altas temperaturas torna-

se bom condutor iônico (Yamamoto 2000).  

Devido sua alta temperatura de operação, as reações químicas na célula ocorrem de 

forma mais rápida e eficiente. Além disso, o emprego de altas temperaturas nas SOFCs permite 

uma grande flexibilidade com relação aos combustíveis que podem ser utilizados na célula, 

porém a maior dificuldade enfrentada pelas SOFCs que operam a altas temperaturas é a de 

encontrar materiais compatíveis e que possuem estabilidade térmica e química quando expostas a 

altas temperaturas(Carrette, Friedrich et al. 2000, Yamamoto 2000, Choudhury, Chandra et al. 

2013, Hanna, Lee et al. 2014). 

 O estado da arte dos anôdos das SOFCs que operam a altas temperaturas é caracterizado 

pela utilização de uma estrutura porosa de Ni-YSZ a qual confere estabilidade química a altas 

temperaturas e baixo custo à célula, além disso Ni e YSZ são imiscíveis e não reativos um ao 

outro quando levados a altas temperaturas (Hanna, Lee et al. 2014, Yoon, Song et al. 2014). 

Assim como no anôdo estruturas perovskitas, as quais são materiais que possuem estruturas 

cristalinas e caracterizados como bons condutores iônicos, são preferíveis na escolha dos 

materiais para o cátodo. O Óxido de Cobalto (CoO) é um dos compostos que apresentam maior 

nível de atividade eletroquímica para esta aplicação, porém outros compostos com propriedades 

semelhantes como Manganito de Lantânio dopado com Estrôncio e Cobaltito Férrico de Bário 

dopado com Estrôncio também são utilizados nos cátodos das SOFCs (De Florio, Fonseca et al. 

2004, Tsipis and Kharton 2011). 

2.2.5.2 Temperaturas intermediárias 

 Grande esforço tem sido feito a fim de reduzir a temperatura de operação das SOFCs, pois 

a utilização de temperaturas mais baixas nas células pode levar ao uso de materiais mais baratos e 

à simplicaficação do processo de produção dessas células.  As desvantagens das Células a 

Combustível de Óxido Sólido que operam a temperaturas intermediárias são: diminuição da 

condutividade iônica com a diminuição da temperatura, diminuição da atividade no eletrólito 
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gerando a necessidade da utilização de mais material e a degradação do hidrogênio se torna mais 

severa com a diminuição da temperatura (Brett, Atkinson et al. 2008, Ishihara 2009). 

 Dentre as soluções ainda em processo de estudo para o uso de temperaturas intermediárias 

nas Células a Combustível de Óxido Sólido estão a redução da espessura do eletrólito, o que 

reduz a resistência da célula, e o uso de diferentes materias que melhorem a condutividade iônica 

do eletrólito (Ishihara 2009). 
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3. CÉLULAS A COMBUSTÍVEL DE ÓXIDOS SÓLIDOS 
	
 Em 1800, o cientista Humphry Davy iniciou uma investigação sobre eletrólises de água e 

soluções aquosas. Ele percebeu que à medida que essas soluções se tornavam sólidas, elas 

perdiam sua condutividade. Entretanto, após alguns anos de pesquisa, ele notou que esses 

mesmos sólidos quando levados a altas temperaturas tornavam-se condutores novamente (Mobius 

1997). 

 Por volta de 1897, pesquisadores perceberam que havia um aumento da condutividade em 

óxidos puros à medida em que se aumentava a temperatura, além disso, eles perceberam que esse  

aumento era bastante pequeno se comparado ao aumento da condutividade desses óxidos quando 

ligados a alguns tipos de metais. Uma mistura de óxido que mostrou ter alta condutividade a altas 

temperaturas foi a composição de 85% zirconia (ZrO2) e 15% ítria (Y2O3). A partir disso, iniciou-

se um estudo mais aprofundado da composição, concentração e temperaturas aplicadas a 

diferentes sistemas formados por ZrO2 e alguns óxidos (Mobius 1997). 

 A aplicação de eletrólitos óxidos sólidos para células a combustível começou a ser 

realizada apenas após longas pesquisas de análises de raio-X, condutividade iônica em sólidos, 

pertubações em sólidos conectados e outras. Em 1935, Walter Schottky investigou o uso de 

eletrólitos de óxidos sólidos e sugeriu a patente à Siemens e Halske17. Walter Schottky notou que 

o uso de eletrólitos de óxido sólidos é vantajoso, pois eles possuem camadas mais finas de 

eletrólito, apresentam menos pertubações no processo de difusão ambipolar, possuem uma menor 

concentração absoluta, além de serem bons condutores iônicos a altas temperaturas (Mobius 

1997).  

 Atualmente, um dos grandes problemas das células que possuem eletrólito líquido, que 

não está presente nas células de eletrólito sólido, são os contantes vazamentos aos quais estas 

células estão sujeitas. Levando em consideração que as células que possuem um eletrólito sólido 

baseiam-se em apenas fases líquida e sólida, não há, portanto, problemas como manejamento de 

água, inundação da camada de catalizador e problemas com a velocidade da reação de redução. 

Entretanto, a maior dificuldade para as células que possuem eletrólito de óxido sólido é a de 

encontrar materiais compatíveis e que possuem estabilidade térmica e química quando levadas a 

altas temperaturas (Carrette, Friedrich et al. 2000). 
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4. ANÔDOS DE CÉLULAS A COMBUSTÍVEL DE ÓXIDO SÓLIDO  
	
 O anôdo é uma estrutura fundamental para o funcionamento das células a combustível. 

Este eletrodo é responsável pela reação de oxidação do combustível, pela difusão do gás para os 

sítios reativos entre o eletrólito e o eletrodo e pela transferência de carga na célula. Os íons de 

oxigênio migram do cátodo para o anôdo através da diferença de potencial químico na 

célula(Brett, Atkinson et al. 2008, Ishihara 2009, Bessler, Vogler et al. 2010). As reações que 

ocorrem para a oxidação do combustível no caso do hidrogênio e do monóxido de carbono são as 

seguintes: 

 

H2 + O
2− → H2O + 2e

−
                                                  (1) 

CO + O
2− → CO2 + 2e−                                               (2) 

O anôdo das células a combustível de óxido sólido pode estar sujeito a gases como H2, 

CO, CH4, CO2, H20 e, dependendo do combustível, o anôdo também pode estar sujeito a alguns 

hidrocarbonetos e compostos de enxofre. O material utilizado no anôdo das SOFCs está 

intimamento ligado ao tipo de combustível ao qual o anôdo está exposto. O material do anôdo 

deve possuir alta condutibilidade iônica, eletrônica e alta atividade catalítica para a realização da 

oxidação do combustível, além de possuir boa estabilidade física e química, ser compatível com o 

material do eletrólito e ser altamente poroso. Os metais são os materias mais apropriados para o 

uso nos anôdos das SOFCs, pois são excelentes condutores de elétrons. Dentre os materias mais 

utilizados nos anôdos estão o Níquel (Ni), Ferro (Fe), Colbato (Co), Platina (Pt), Manganês (Mn) 

e Rutênio (Ru). Os compósitos cerâmico-metal mais utilizados em anôdos das células a 

combustível de óxido sólido são à base de Níquel (Ni) o qual possue o melhor custo benefício 

dentre os demais (Gusso 2008, de Almeida 2014). 

Outro importante aspecto que está diretamente ligado à eficiência da célula é a porosidade 

que ela possue, pois os poros facilitam o transporte do gás na célula. A porosidade pode ser 

obtida pela redução do NiO e pela adição de formadores de poros sacrificiais. Um dos mais 

comuns formadores de poros para a produção de anôdos de células a combustível de óxido sólido 

é o grafite, pois possue características importantes que auxiliam no transporte dos gases, além de 
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apresentar baixo custo (Tabuti, Fonseca et al. 2014). 

4.1 FRONTEIRA TRIFÁSICA DO ANÔDO 

 A performance das SOFCs está intimamente ligada à eficiência das reações 

eletroquímicas que ocorrem na célula. As reações eletroquímicas apenas podem ocorrer na região 

da célula chamada de Fronteira Trifásica do Anôdo, a qual é o conjunto de pontos onde há a 

presença das três fases juntas: íons de oxigênio (eletrólito), metal condutor (anôdo) e gás como 

mostrado na Fig. 1. A perda da conectividade entre uma dessas fases afetam diretamente a 

performance da célula, assim como a composição e a estrutura da célula afetam diretamente o 

tamanho da TPB (Sun and Stimming 2007). 

 Outro fator que influencia diretamente a velocidade e eficiência das reações nas SOFCs é 

o tamanho das partículas, pois quanto menor forem as partículas na TPB maior a extensão 

superficial o que gera aumento da reatividade nas fases entre as fases na fronteira trifásica (da 

Nóbrega 2013). 

 

 

Figura 2. Fronteira Trifásica do Anôdo. 

4.2 TIPOS DE ANÔDO 

 A fim de se obter células com boas performances, o material utilizado no anôdo tem de 

satisfazer importantes requisitos como possuir alta condutividade eletrônica, possuir boa 

atividade catalítica para realizar a reação de oxidação do combustível, além de ter estabilidade 

química e térmica e ser um eletródo poroso o suficiente para transportar o gás a altas 

temperaturas (Jiang and Chan 2004).  
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4.2.1 Anôdo de fluorita 

 Este tipo de anôdo é constituído por óxidos mistos e apresenta uma estrutura cristalina 

denominada pirocloro, a qual possui estrutura semelhante à fluorita. Tanto a estrutura pirocloro 

quanto a fluorita apresentam a mesma estequiometria, porém a estrutura pirocloro possue mais 

sítios vazios o que facilita o transporte iônico na célula. Dentre os materias que possuem estrutura 

pirocloro utilizados nos anôdos das SOFCs estão a zirconia estabilizada com ítria, a céria dopada 

com gadolínia e o galato de lantânio dopado com estrôncio e magnésio (De Florio, Fonseca et al. 

2004, Gusso 2008). A figura (3) apresenta o desenho da estrutura cristalina tipo fluorita. 

 

Figura 3. Representação da estrutura cristalina do tipo fluorita. 

 A zircônia estabilizada com ítria é o composto mais utilizado para fabricação dos anôdos 

das SOFCs, pois apresenta alta conduvidade iônica quando levada a temperaturas acima de 

800°C devida à formação de vacâncias de oxigênio, além de estabilizar a estrutura cristalina 

cúbica tipo fluorita (De Florio, Fonseca et al. 2004). 

4.2.2 Anôdo de perovskita 

 O uso de óxidos que possuem estruturas de perovskita nos anôdos das células a 

combustível de óxido sólido está sendo cada vez mais investigado como uma possível alternativa 

capaz de combater a contaminação de enxofre e a deposição de carbono. As estruturas de 

perovskita possuem características desejáveis para a aplicação em células a combustível como 

boa condutibilidade iônica e electrônica além de boa atividade catalítica (Zhu and Deevi 2003, 

Huang, Dass et al. 2006, Gusso 2008). Na Figura (4) tem-se a representação de uma estrutura do 

tipo perovskita. 
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  Figura 4. Representação da estrutura cristalina do tipo perovskita. 

Os compostos à base de Galato de Lantânio (LaGaO3) são exemplos de estruturas 

perovskitas utilizadas nos anôdos das células a combustível de óxido sólido que quando dopado 

com estrôncio ou magnésio, por exemplo, produzem materiais de alta condutibilidade iônica e 

alta concentração de vacâncias móveis (Gusso 2008). 

4.2.3 Anôdo de tungstênio bronze 

 Os anôdos que possuem estrutura de tungstênio bronze são caracterizados como estruturas 

tetragonais com fórmula geral A2BM5O15. Dentre os elementos desta categoria que mais se 

destacam estão o Magnésio (Mg) e o Índio (In), pois possuem boa condutibilidade e estabilidade 

para o uso nas SOFCs. Na figura (5) é apresentada uma estrutura do tipo tungstênio bronze (Sun 

and Stimming 2007). 

 

  Figura 5. Representação da estrutura cristalina do tungstênio bronze. 
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5. CÁTODOS DE CÉLULAS A COMBUSTÍVEL DE ÓXIDO SÓLIDO  

 O cátodo é a estrutura responsável pelas reações de redução do oxidante na célula, 

portanto, o material empregado neste eletrodo tem de apresentar atividade catalítica favorável à 

reação de redução do oxigênio. Além disso, outras características são fundamentais para o bom 

funcionamento deste eletrodo, como alta conduvidade eletrônica e iônica para conduzir os 

elétrons dentre do eletrodo, alto grau de porosidade o qual facilita o transporte interno de gases, 

estabilidade química, baixo custo, baixa variação entre os coeficientes de expansão térmica dos 

componentes, dentre outras (De Florio, Fonseca et al. 2004, da Nóbrega 2013).  

 As reações que ocorrem para a redução do oxigênio são as seguintes: 

  1/2 O2 + 2 e-  → O2-        (3) 

 

5.1 MATERIAIS EMPREGADOS NOS CÁTODOS 

Os materiais cerâmicos à base de óxidos do tipo perovskita são convencionalmente 

utilizados nos cátodos das SOFCs devido ao alto nível de exposição deste eletrodo a atmosferas 

oxidantes. O material cerâmico à base de óxidos mais empregados nas SOFCs são as Manganitas 

de Lantânio as quais apresentam alta condutividade eletrônica quando levadas a altas 

temperaturas em atmosferas oxidantes. Dentre os materiais à base de manganitas de lantânio mais 

utilizados nas aplicações em SOFCs está o LaMnO3 o qual é um semicondutor e pode ter suas 

propriedades elétricas melhoradas quando dopado com cátions de menor valência. A dopagem de 

LaMnO3 com Sr (Estrôncio) é a mais convencionalmente utilizada (Carrette, Friedrich et al. 

2000, Compson 2007, Conceição 2008, da Nóbrega 2013). 

 Outra composição convencionalmente empregada nos cátodos das SOCFs é a de 

LSM/YSZ. Isto ocorre, pois ambos, LSM e YSZ, possuem coeficientes de expansão térmica 

similares, além de conferirem uma boa atividade catalítica à célula até mesmo quando são 

levados a altas temperaturas. O YSZ possue características importantes e favoráveis às reações 

catalíticas na célula como, por exemplo, alta condutividade eletrônica e iônica e baixo índice de 

reatividade com o eletrólito(Conceição 2008, Bidrawn, Vohs et al. 2010). 
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6.  ELETRÓLITO DAS CÉLULAS A COMBUSTÍVEL DE ÓXIDO SÓLIDO  

 O eletrólito das SOCFs é a camada densa da célula responsável por separar os eletrodos 

(ânodo e cátodo), bloquear a corrente eletrônica dentro da célula e conduzir as cargas iônicas 

entre os eletrodos dentro das faixas de temperatura de operação da célula. Portanto, o eletrólito 

tem de apresentar boa condutibilidade iônica, ser isolante eletrônico, possuir coeficiente de 

expansão térmica compatível com os demais componentes da célula, possuir estabilidade química 

e impermeabilidade a gases, ser resistente ao choque térmico e economicamente viável (De 

Florio, Fonseca et al. 2004, da Nóbrega 2013, Meneses and Arbey 2014). 

 Os materiais mais utilizados nos eletrólitos das Células a Combustível de Óxido Sólido 

são os materiais cerâmicos, porém quando utilizados na forma pura, tais materiais apresentam 

baixa condutividade iônica. A fim de se obter boas propriedades iônicas, esses materiais 

cerâmicos tem de ser parcialmente ou totalmente estabilizados com óxidos. Dentre as 

combinações dos materiais cerâmicos à base de óxidos mais utilizadas encontra-se a zircônia 

estabilizada com ítria devido à sua disponibilidade,  seu baixo custo, alta condutibilidade iônica a 

altas temperaturas e estabilidade química e física nas reações. Além disso, a dopagem da zircônia 

com ítria confere um aumento nas propriedades mecânicas e elétricas do composto (Carrette, 

Friedrich et al. 2000, Stambouli and Traversa 2002, da Nóbrega 2013, Meneses and Arbey 2014). 

 O óxido de zircônia apresenta três diferentes formas em sua estrutura cristalina de acordo 

com a temperatura com a qual esteja em operação. Com a temperatura em até 1150 °C, a zircônia 

apresenta uma estrutura monoclínica. Para temperaturas entre 1150°C e 2370°C o óxido de 

zircônia apresenta-se na forma tetragonal com estrutura fluorita. E, por fim, para temperaturas 

acima de 2370°C até que alcance seu ponto de fusão, a zircônia toma forma cúbica com estrutura 

fluorita (Meneses and Arbey 2014).  

 Na dopagem da zircônia com ítria leva-se em consideração as concentrações de ítria com 

as quais a zircônia é estabilizada. Para fins de utilização nas SOFCs, para concentrações acima de 

8% em mol utiliza-se a estrutura cúbica, enquanto que para concentrações de 3% em mol utiliza-

se a estrutura tetragonal e para concentrações entre 3% e 8% utiliza-se uma mistura de fases 

estáveis até a temperatura ambiente (Meneses and Arbey 2014). 
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6.1 MÉTODO DE PRECURSOR POLIMÉRICO PARA SÍNTESE E OBTENÇÃO DO 

YSZ 

 Um dos métodos químicos utilizados para obtenção da zircônia parcial ou totalmente 

estabilizada com ítria é denominado precursor polimérico. O método do precursor polimérico 

caracteriza-se pela formação de quelatos de cátions provenientes da mistura entre sais, ácido 

cítrico, cuja função é agir na mistura de forma a juntar os cátions dissolvidos nos sais, e etileno 

glicol. Os quelatos de cátions são compostos químicos constituídos por íons metálicos (Brito and 

Gouvêa 2010, Meneses and Arbey 2014). 

 Esta mistura é então adicionada a algum tipo de álcool, normalmente etilenoglicol, cuja 

função é esterificar as moléculas do ácido carboxílico e gerar água quando aquecido. A água 

proveniente deste processo é eliminada por evaporização (Brito and Gouvêa 2010, Meneses and 

Arbey 2014). 

 O produto resultante é uma resina polimérica viscosa contendo metais e se caracteriza 

pela distribuição dos cátions quelados ao longo de sua estrutura molecular. A resina polimérica é 

levada ao forno para calcinação em temperaturas entre 500 °C e 900 °C (Brito and Gouvêa 2010, 

Meneses and Arbey 2014). 

 A fim de remover possíveis componentes orgânicos ainda presentes na resina polimérica, 

faz-se necessário um tratamento térmico (cerca de 600°C) após a calcinação (Brito and Gouvêa 

2010, Meneses and Arbey 2014). 
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7. TÉCNICAS DE OBTENÇÃO DOS ELETRODOS NAS CÉLULAS A COMBUSTÍVEL 

DE ÓXIDO SÓLIDO 

 As técnicas de deposição dos eletrodos nas SOCFs são basicamente duas: métodos físicos 

e os métodos químicos. Nos métodos físicos tem-se a deposição do eletrodo em fase vapor. 

Apesar de apresentar grande qualidade e controle da espessura na superfície depositada, o método 

físico apresenta alto custo e exige qualificação específica para operá-lo. Dentre os métodos 

físicos de deposição estão o sputtering e o laser pulsado (da Nóbrega 2013). 

 Os métodos químicos de deposição são os métodos mais utilizados para deposição de 

eletrodos devido ao seu baixo custo, quando comparados aos métodos físicos, facilidade e 

rapidez. Este método caracteriza-se pela deposição em fase líquida. Apesar de possuírem baixo 

custo, quando comparados aos métodos físicos, os métodos químicos ainda apresentam custo 

relativamente alto, pois, na maioria das vezes, faz-se necessário a utilização de equipamentos 

caros para deposição do eletrodo, além disso, outra desvantagem do método químico é a difícil 

aderência entre o eletrólito e o eletrodo (Esposito, De Florio et al. 2005). Dentre os métodos 

químicos mais comuns está a colagem de fita (tape casting) (Esposito, De Florio et al. 2005, da 

Nóbrega 2013) . 
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8.  COLAGEM DE FOLHAS CERÂMICAS PARA DEPOSIÇÃO DOS ELETRODOS  

A colagem de folhas cerâmicas (Tape Casting) é um método químico de deposição 

amplamente utilizado na fabricação dos componentes das células a combustível por ser um 

dispositivo bastante versátil na fabricação de vários tipos de superfícies planas controladas, sejam 

elas densas ou porosas (Hotza 1997, Thorel 2010). 

A colagem de folhas cerâmicas consiste em várias fases. Na primeria delas, tem-se a 

produção da barbotina com o pó cerâmico do respectivo componente a ser utilizado na superfície 

em questão, o qual é submetido a processos como moagem, calcificação, formulação, dentre 

outros a fim de se obter as características morfológicas desejadas. O pó decorrente desses 

processos deve possuir baixo nível de impureza e tamanha e área superficial satisfatórios (Hotza 

1997, Thorel 2010). 

Além disso, nessa primeira etapa são adicionados componentes orgânicos e inorgânicos 

importantes como solventes, dispensantes, ligantes e plastificantes. Os solventes são 

quimicamente inertes e utilizados como dissolvedores dos componentes orgânicos. Os 

dispersantes, por sua vez, agem como uma cobertura para as partículas cerâmicas, os ligantes 

conferem resistência mecânica à babotina, enquanto que os plastificantes dissolvem e distribuem 

os ligantes (Hotza 1997, Thorel 2010).  

Na segunda etapa do processo de colagem de folhas cerâmicas, a fim de se obter um 

produto homegêneo proveniente da mistura dos componentes orgânicos e inorgânicos, faz-se 

necessária a utilização de processos como deaeração a vácuo, rolagem lente ou centrifugação. A 

remanescência de quaisquer aglomerados de partículas pode gerar problemas estruturais na 

amostra, portanto, a barbotina resultante desta etapa tem de ser homogênea e estável (Hotza 

1997).  

O equipamente comercialmente utilizado na colagem das folhas cerâmicas é composto 

pela superfície móvel da colagem, lâminas e um sistema de secagem e separação de folhas (Fig. 

6).  
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Figura	6.	Dispositivos	de	lâminas	para	colagem	de	folhas	cerâmicas. 
 

A cologem das folhas é feito através do movimento das lâminas (doctor blade) sobre a 

barbotina que, por sua vez, é depositada sobre a superfície móvel de colagem. A espessura das 

folhas é determinada pela altura das lâminas, pela pressão aplicada sobre a barbotina, pela 

velocidade com que as lâminas moldam as folhas e a viscosidade da barbotina (Hotza 1997). 

As etapas finais do processo de colagem de folhas consistem na secagem, termólise e 

sinterização. A secagem é realizada na câmara de sacagem utilizando-se um fluxo de ar quente e 

tem como objetivo remover o solvente da folha. A termólise é processo realizado para remoção 

dos componentes orgânicos como ligantes, plastificantes e dispersantes (Hotza 1997, da Nóbrega 

2013). Por fim, tem-se o processo de sinterização da folha. Todo o processo para colagem das 

fitas é mostrado na Fig. 7. 

 

 Figura 7. Fluxograma do processo de colagem de folhas cerâmicas. 
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As vantagens do método de colagem de folhas cerâmicas são o fácil controle 

estequiométrico, a possibilidade de recobrimento em grandes áreas e rapidez. Porém, o processo 

de colagem de folhas ainda enfrenta vários problemas como a não obtenção de superfícies 

uniformes, baixa aderência entre o eletrólito e os eletrodos,  alto custo do equipamento utilizado 

na colagem das folhas e, para a aplicação do método de colagem de folhas cerâmicas nos 

eletrodos das Células a Combustível de Óxidos Sólidos, a obtenção de componentes homogêneos 

não é vantajosa, pois isto gera a obstrução dos poros nos eletrodos (da Nóbrega 2013). 

Além disso, após a utilização da técnica de colagem de folhas cerâmicas para a 

obtenção dos componentes da célula, faz-se necessária a sinterização de tais componentes. 

Levando em consideração a alta temperatura em que o processo de sinterização normalmente 

ocorre (cerca de 1450 °C), é imprescindível a utilização de materiais catalíticos nos eletrodos que 

não sofram modificações estruturais e não façam ligações com o YSZ no processo de 

sinterização. Portanto, a utilização da técnica de colagem de folhas cerâmicas é um fator limitante 

no que diz respeito ao uso de materiais cuja estrutura e morfologia sofrem modificações ao serem 

levados a altas temperaturas (De Florio, Fonseca et al. 2004). 

 

8.1 PROBLEMAS COM A BAIXA ADERÊNCIA ENTRE O ELETRÓLITO E O OS 

ELETRODOS  

 Um dos grandes desafios enfrentados com a utilização da técnica de colagem de folhas 

cerâmicas é a baixa aderência existente entre o eletrólito e o os eletrodos. Isto ocorre pois para a 

obtenção da barbotina na técnica de colagem de folhas tem-se a mistura de todos compostos 

utilizados para a fabricação dos componentes da célula, entretanto, no que diz respeito ao ânodo e 

ao cátodo, a dita mistura é feita entre compostos que possuem diferentes coeficientes de expansão 

térmica como, por exemplo, o Ni e o YSZ para aplicação em ânodos (DE ELETRÓLITOS 2010, 

da Nóbrega 2013). 

 Vários problemas estão relacionados com a utilização de componentes que possuem 

diferentes coeficientes de expansão térmica como, por exemplo, tensões térmicas as quais geram 

problemas como fraturas, delaminação e, principalmente, problemas de aderência entre os 

componentes (DE ELETRÓLITOS 2010, da Nóbrega 2013). 
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8.2 PROBLEMAS COM A OBSTRUÇÃO DOS POROS NOS ELETRODOS 

 No processo de obtenção dos eletrodos tem-se a mistura de todos os compostos que os 

formam de uma única vez, inclusive dos formadores de poros. Quando ocorre a sinterização dos 

eletrodos, os formadores de poros são evaporados devido à alta temperatura as quais são 

submetidos. No caso, por exemplo do ânodo, os produtos resultantes do processo de sinterização 

são apenas os componentes da célula, Ni e YSZ. Após a sinterização tem-se a obtenção dos poros 

provenientes da queima do formador de poros (Tabuti, Fonseca et al. 2014). 

 Entretanto, após a obtenção dos poros, o material catalítico ainda encontra-se disperso na 

estrutura do eletrodo, pois a mistura apresentava-se homogênea antes do processo de sinterização. 

Como resultado, tem-se um eletrodo poroso, porém não o suficiente, pois há obstrução dos poros 

no eletrodo devido a má distribuição de material catalítico na matrix porosa como mostrado na 

Fig. (8). 

 

Figura 8. Desenho esquemático do scaffold impregnado com material catalítico pelo método de 
colagem de folhas cerâmicas. 

 Outra consequência da má distribuição do material catalítico nos eletrodos é que, como as 

reações químicas ocorrem apenas na fronteira trifásica do ânodo, não há a necessidade de haver 

material catalítico espalhado ao longo de toda extensão do ânodo, ou seja, todo o material 

catalítico fora da região da fronteira trifásica do ânodo é perdido. Portanto, a utilização da técnica 

de cologem das folhas cerâmicas para a aplicação nas Células a Combustível de Óxido Sólido 

gera a perda de material catalítico nos eletrodos. 
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9 NOVA METODOLOGIA PARA FABRICAÇAO DE ELETRODOS NAS CÉLULAS A 

COMBUSTÍVEL DE ÓXIDO SÓLIDO 

 A busca por métodos mais economicamente viáveis e as desvantagens das técnicas de 

fabricação de eletrodos nas Células a Combustível de Óxido Sólido utilizadas na literatura, mais 

especificamente a técnica de colagem de folhas cerâmicas, foram os aspectos estimulantes para o 

desenvolvimento de uma nova metodologia para fabricação dos eletrodos nas SOFCs. 

 A nova metodologia para fabricaçao de eletrodos nas Células a Combustível de Óxido 

Sólido consiste no desenvolvimento de Células a Combustível de Óxido Sólido suportadas no 

eletrólito que possuam boa aderência entre o eletrólito e os eletrodos, que possuam eletrodos 

porosos o suficiente para o bom funcionamento da célula, que permitam a utilização de outras 

estruturas morfológicas como material catalítico nos eletrodos e, principalmente, que possuam 

baixo custo comparado à técnica de colagem de folhas cerâmicas. 

 O diferencial desta abordagem é a criação de uma nova metodologia para o 

desenvolvimento da estrutura utilizada como suporte para a deposição do material catalítico 

chamada Scaffold. O Scaffold é utilizado e desenvolvido na literatura de várias outras formas e 

aplicado na fabricação das SOFCs. 

 Para o desenvolvimento do scaffold tem-se, inicialmente, a solução de slurry que é obtida 

pela mistura de YSZ, grafite, etanol, butil benzilo, polialquilenoglicol e butiral de polivinilo, os 

quais compõem uma mistura homogênea que é depositada sobre o eletrólito, com o auxílio de um 

air brush. A deposição da solução de slurry é feita dos dois lados do eletrólito e, em seguida, o 

eletrólito com a solução de slurry depositada é sinterizado. Após a sinterização desses 

componentes, tem-se a obtenção do scaffold em ambos os lados do eletrólito. 

 É importante salientar que o eletrólito juntamente com a solução de slurry é sinterizado na 

ausência de material catalítico, portanto, a temperatura de operação dos catalizadores empregados 

nos eletrodos das SOFCs podem ser mais baixas com relação às técnicas convencionalmente 

utilizadas, ou seja, a temperatura de operação dos catalizadores limita-se apenas à temperatura de 

operaçao da célula (cerca de 700 °C) e não à temperatura de sinterização da célula (cerca de 

1450°C) como nos métodos tradicionais. 

 Para a deposição do material catalítico nos eletrodos, tem-se a deposição gota a gota da 

solução catalítica com auxílio de uma micropipeta na proporção de 1 mg do respectivo material 
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catalizador para cada lado, ou seja, para cada eletrodo. Por fim, tem-se o processo de cura da 

célula resultante da deposição catalítica. 

 É possível observar na Fig. (9) que, após a finalização do processo de deposição do 

material catalítico na célula utilizando esta nova abordagem, não há material catalítico obstruindo 

a passagem dos gases nos poros do scaffold, ou seja, os gases provenientes das reações que 

ocorrem na TPB (na superfície da célula) estão livres para serem transportados pelos poros. Além 

disso, não há disperdício de material catalítico no scaffold, pois este concentra-se apenas na 

superfície do scaffold onde de fato as reações ocorrem.  

 

 

Figura 9. Desenho esquemático do scaffold impregnado com material catalítico pela nova 
metodologia de fabricação de scaffold. 

E, por fim, tendo em vista que no processo para obtenção do scaffold não é necessária a 

utilização de equipamentos caros assim como nos demais processos utilizados na literatura, o 

custo de obtenção torna-se comercialmente viável se comparado às demais técnicas de deposição 

de eletrodos nas Células a Combustível de Óxido Sólido. 
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10 TÉCNICA DE CARACTERIZAÇÃO DA CÉLULA A COMBUSTÍVEL DE ÓXIDO 

SÓLIDO 

 O equipamento mais utilizado para caracterizar estruturalmente a célula é o Microscópio 

Electrônico de Varredura, o qual produz imagens de alta ampliação e resolução. Uma das 

diferenças entre o MEV e o microcóspio convencional é que este último utiliza fótons enquanto o 

outro utiliza feixe de elétrons o que faz com que haja um aumento da sua resolução (Dedavid, 

Gomes et al. 2007). 

 Com a utilização do MEV é possível obter informações como morfologia e identificação 

dos elementos químicos presentes nas amostras sólidas. Isto porque o MEV conta com uma 

tencologia chamada sonda EDS a qual é capaz de identificar e diferenciar um elemento com o 

mesmo número atômico de outro e suas propoções na amostra (Berenice Anina Dedavid , Hafner 

2006, Dedavid, Gomes et al. 2007).  

O MEV é um dos equipamentos mais versáteis disponíveis e um dos mais amplamente 

utilizados para análise e observação da microestrutra de objetos sólidas. O MEV caracteriza-se 

por gerar resultados com alta resolução, tridimensionalidade e grande profundidade no foco das 

imagens (Dedavid, Gomes et al. 2007). 

O funcionamento do MEV baseia-se na utilização de feixes de elétrons que mapeiam a 

superfície e enviam os sinais para uma tela catódica. A imagem produzida é resultado da 

interação dos elétrons incidentes na superfície da amostra que, por sua vez, produzem elétrons e 

fótons que são coletados pelos detectores e convertidos em sinal de vídeo (Dedavid, Gomes et al. 

2007). 

 Outro equipamento de caracterização microestrutural utilizado para análise da 

composição da célula é a Difração de Raios X. No difratômetro de raio x há o bombardeiamento 

de raios X em um determinado composto onde os fótons, ao colidirem com os eletróns, mudam 

suas trajetórias, mas mantêm a mesmo fase do fóton incidente (Cullity 2001). 

 O Difratômetro de Raio X funciona da seguinte forma: Da fonte saem os raios x que, por 

sua vez, passam pela chamanda fenda de divergência e irradiam a superfície da amostra. Alguns 

dos raios incidentes na amostra são difratados em um ângulo 2σ e convertidos à fenda de 

recepção (Cullity 2001). 

O Difratômetro de Raio X é utilizado especialmente nas áreas de engenharias e ciências 

dos materiais para identificação de compostos cristalinos (Cullity 2001). 
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11 MÉTODO EXPERIMENTAIS 

11.1 OBTENÇÃO DA MATÉRIA PRIMA PELA MÉTODO DOS PRECURSORES 

POLIMÉRICOS PECHINI 

A fim de que fossem realizadas análises dos resultados, foi utilizada amostra contendo 

dopagem de 10% mol de óxido de ítrio, denominada de Z10-Pch, devido resultados favoráveis 

quanto a concentração das fases cúbicas e tetragonais presentes na amostra decorrentes de 

pesquisas anteriormente realizadas por (Brito and Gouvêa 2010, Meneses and Arbey 2014).	

 Os materiais utilizados para obtenção da zircônia  estabilizada com ítria foram o Butóxido 

de zircônio TBZ e o carbonato de ítrio. Uma solução de Ácido Cítrico (AC) foi dissolvido em 

Etileno Glycol(EG) na proporção de 1:4 em massa. Esta solução (I) foi mantida à temperatura de 

70 ºC e mantida sob agitação constante. Em seguida, uma segunda mistura (II) foi feita, esta 

contendo Butóxido de Zircônio (TBZ) líquido que foi dissolvida numa solução 2.6 molar de 

ácido nítrico também mantida sob agitação constante. Por fim, fez-se a terceira solução (III) de 

carbonato de ítrio dissolvido em 0.3 molar de ácido nítrico mantida sob agitação constante.  

 A fim de se obter a mistura final, as soluções (II) e (III) foram adicionadas à solução (I). 

Esta mistura final foi agitada por 10 minutos para obtenção de uma solução homogênea. Com o 

intuito de eliminar o solvente e favorecer as reações de polimerização, a mistura final foi 

aquecida numa chapa e mantida à 120 °C.  O produto resultante deste processo foi uma resina 

viscosa a qual foi levada ao processo de secagem em um forno do tipo mufla por 18 horas à 

250°C. Por fim, foi obtido um pó homogêneo que foi desaglomerado em almofariz de ágata. 

11.2 MOAGEM MECÂNICA  

 A moagem foi feita a fim de romper os possíveis aglomerados de pó presentes no 

material. A moagem foi realizada no moinho de atrito construído na oficina de Engenharia de 

Mecânica da UnB. Álcool Isopropílico foi adicionado ao pó e agitado por 1 hora. Os materiais 

utilizados como moedor foram bolas de zircônia sinterizadas com 2mm de diâmento, na 

proporção de 1:4.  Uma chapa de aquecimento foi utilizada para secagem do líquido. O produto 

deste processo foi desagregado em almofariz de ágata e, em seguida, peneirado em peneira de de 

0,045 mm de abertura da malha. 
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11.3 MÉTODO DE OBTENÇÃO DO ELETRÓLITO DE YSZ 

 A fim de se obter eletrólitos unitários de YSZ, o pó resultante da moagem foi pesado na 

quantidade de 16 g por célula e pressionado em células de 13mm. Em seguida, este pó 

compactado de YSZ foi levado ao forno para sinterização à 1100 ºC por duas horas. O processo 

de sinterização foi feito da seguinte forma: aquecimento para 400ºC a 2ºC/min por 2 horas, 

aquecimento para 800ºC a 2ºC/min por 1 hora, aquecimento para 1100ºC a 2ºC/min por 2 horas e, 

por fim, resfriamento a 2ºC/min até a temperature ambiente. 

11.4 SOLUÇÃO DE SLURRY E SUPORTE PARA DEPOSIÇÃO DO SCAFFOLD 

 Para obtenção da solução de slurry a mistura do pó de YSZ resultante do processo de 

magem, grafite (99.9995%, 325 mesh, Alpha Aesar) e etanol foi levado ao ballmill por 24 horas. 

Em seguida foram adicionados ftalato de butil benzilo, polialquilenoglicol e butiral de polivinilo 

e levados ao ballmill novamente por mais 24 horas. 

 Para fabricação do suporte utilizado para deposição da solução de slurry foram utilizadas 

cerca de 5 (cinco) camadas de fita adesiva uma sobre a outra, criando assim uma única camada 

densa de fita, a qual recebeu um furo no centro, com especificações calculadas em pesquisas 

anteriores.  

11.5 OBTENÇÃO DO SCAFFOLD 

 Para obtenção do scaffold foi utilizado um suporte de vidro onde o eletrólito de YSZ foi 

posicionado com o auxílio de fitas adesivas nas extremidades. Acima do eletrólito foi colocado o 

suporte de fita adesiva utilizado para deposição do scaffold. Com o auxílio do equipamento de air 

brush, a solução foi depositada sobre o eletrólito. Por fim, o scaffold foi obtido retirando-se o 

suporte de fita adesivo. O procedimento foi realizado em ambos os lados do eletrólito que, 

posteriomente, foi levado ao forno para sinterização à 1100 ºC por duas horas. 

11.6 DEPOSIÇÃO DO MATERIAL CATALÍTICO 

 A soluçao catalítica foi colocada em um recipiente de vidro sob constante agitação 

enquanto o eletrólito com scaffold depositado foi levado a uma placa quente a 80ºC a fim de que 

houvesse a secagem do etanol da mistura catalítica na medida em que fosse feito o depósito do 

material catalítico no scaffold. O depósito do material catalítico foi feito gota a gota utilizando-se 
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uma micropipeta na proporção de 1 mg de cada material catalítico para cada lado da célula 

(anôdo e cátodo). Após a deposição, a célula foi levada para cura à 400ºC por 3 horas. 
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12. RESULTADOS PRELIMINARES E DISCUSSAO 

12.1 DIFRAÇÃO DE RAIO X 

 Como resultado da análise de Difração de Raio x da amostra foi encontrado que as fases 

tetragonais e cúbicas coexistem, porém não foi notada a presença de fase monoclínica, pois não 

foram encontrados picos em 2σ= 28.3 ºC nos resultados. 

 Além disso, foi constatado que houve a penetração de óxido de ítrio na amostra quando 

levado à temperatura de calcinação, assim como esperado. 

. 

Fig. 10 Difratograma de raio X da amostra Z10-Pch 

12.2 MISCROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 

 A fim de verificar e analisar o grau de aglomeração presente na amostra, o pó resultante 

do processo de calcinação foi levada à Microscopia Eletrônica de Varredura. Tais aglomerados 

apresentaram-se de duas formas: fortes e fracas. os quais são diferenciados pelas ligações 

químicas que cada um apresenta. É possível notar pela Fig. (10) que os dois tipos de aglomerados 

estão presentes fazendo-se necessária a moagem da amostra. 

 

Fig. 11 Micrografia obtidas por MEV da amostra Z10-Pch 
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13. CONCLUSÃO E CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

	 O presente trabalho propõe o desenvolvimento de nova metodologia para fabricação de 

scaffolds utilizados como suporte nos eletrodos nas Células a Combustível de Óxido Sólido. As 

possíveis vantagens desta nova metodologia são diminuição do custo da célula, maior variedade 

na escolha dos materiais catalíticos, aumento da concentração catalítica na superfície dos 

eletrodos e melhor aderência entre os eletrodos e o eletrólito.  

 Esta nova metodologia consiste em uma SOFC de eletrólito suportado, cujo eletrólito é 

constituído por uma camada densa de YSZ.  Dos dois lados do eletrólito são depositadas 

estruturas chamadas scaffold que serão utilizadas como suporte para a deposição do material 

catalítico nos eletrodos.  

 Levando em consideração que tanto os eletrodos quanto o eletrólito utilizam o YSZ como 

matéria prima, foi realizada a síntese do YSZ pelo método dos precursores poliméricos. A síntese 

de YSZ foi realizada com amostra contendo dopagem de 10% mol de óxido de ítrio, denominada 

de Z10-Pch, utilizando como base estudos anteriores (Meneses and Arbey 2014). 

 O método dos precursores poliméricos utilizado para síntese do pó de YSZ consistiu na 

obtenção de uma resina viscosa proveniente da mistura de três soluções (solução de ácido cítrico 

e etileno glycol, butóxido de zircônio e ácido nítrico e, por fim, carbonato de ítrio dissolvido em 

ácido nítrico), processos térmicos, processos de secagem e desaglomeração do pó. Em seguida foi 

realizada a moagem do pó obtido a fim de romper aglomerados remanescentes. 

 O referido pó foi levado à análise de Difração de Raio X e Microscopia Eletrônica de 

Varredura onde foi detectado que as fases tetragonais e cúbicas coexistem, porém não foi notada 

a presença de fase monoclínica e que houve a penetração de óxido de ítrio na amostra quando 

exposta a altas temperaturas. Além disso, foi detectado que o pó resultante apresenta-se de duas 

formas: fraca e forte (de acordo com suas as ligações químicas que as constitui). Como mostrado 

por (Meneses and Arbey 2014), os resultados encontrados pela Difração de Raio e a Microscopia 

Eletrônica foram satisfatórios. 

 Por fim, para as próximas etapas deste trabalho, serão realizados procedimentos de acordo 

com o cronograma de atividades presente na Tab. (1). O mês de agosto será destinado à obtenção 

do eletrólito decorrente do pó sintetizado e fabricação do scaffold. Em setembro e outubro será 

feita a impregnação com material catalítico para obtenção dos eletrodos. Em outubro também 
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será feita a obtenção dos resultados provenientes destas células. E, por fim, em outubro e 

novembro será realizada a obtenção de resultados remanescentes e análise dos resultados. 
 

Tabela 1. – Cronograma de Atividades. 

 Agosto Setembro Outubro Novembro 

Síntese do  

Eletrólito 

x    

Fabricação do 

Scaffold 

x    

Impregnação do 

Ânodo 

 x x  

Obtenção dos 

resultados 

  x x 

Análise dos 

resultados 

   x 
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