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RESUMO 

 

Numa crescente preocupação com os impactos naturais ocasionados pela humanidade, 

as tecnologias para a obtenção de energia não deixam de também ser uma preocupação. 

A crescente busca por alternativas para os combustíveis fósseis está ligado tanto aos 

seus impactos naturais quanto à sua limitação. O uso de hidrogênio para a produção de 

energia elétrica é uma ótima alternativa, uma vez que suas emissões são virtualmente 

nulas, e por estar presente em abundante quantidade na natureza. Sua principal 

utilização para geração elétrica é fazendo-se uso de células a combustíveis. As 

presentes tecnologias deste equipamento apresentam diferentes características, tanto 

quanto ao seu combustível, quanto à sua temperatura de operação. As células do tipo 

SOFC apresentam uma grande eficiência quando o assunto é usar hidrogênio para 

obtenção de energia elétrica. Entretanto, sua alta temperatura de operação diminui sua 

eficiência geral no processo. O estudo de eletrólitos sólidos baseados em soluções 

sólidas de cério-zircônio busca a obtenção de um componente com menor temperatura 

de ativação, que seja tão estável quanto os equipamentos atualmente amplamente 

utilizados comercialmente. 

 

Palavras-chave: Célula a Combustível, Eletrólito Sólido, Cério, Zircônio, Pechini. 
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ABSTRACT 

 

In an increasing concern with the impacts caused by humankind, technologies for 

obtaining energy does not cease to be also a concern. The growing demand for 

alternatives to fossil fuels is due by both to its impacts and limitations. The use of 

hydrogen for electricity production is a great alternative, since its emissions are virtually 

zero, and for be present in abundant quantities in nature. Its main use for power 

generation is making use of fuel cells. The technologies of this equipment have different 

characteristics as far as their fuels, as to its operating temperature. The SOFC type fuel 

cells have a high efficiency when it comes to using hydrogen for obtaining electricity. 

However, its high operating temperature decreases their overall efficiency in the process. 

The study of solid electrolytes based on solid solutions of cerium-zirconium seek to obtain 

a component that has a lower activation temperature, which is as stable as the equipment 

currently widely used commercially. 

 

Keywords: Fuel Cells, Solid Electrolyte, Ceria, Zirconia, Pechini. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Apresentando uma alta eficiência e emissões desprezíveis, as células a combustíveis 

são atualmente excelentes equipamentos para geração de energia elétrica. Partindo de 

um princípio simples, a eletrólise inversa da água, este equipamento converte energia 

química em energia elétrica, com um alto grau de eficiência. Seu funcionamento se dá 

relativamente sem ruídos, e tem como emissão apenas a produção de água e de calor. 

Ambos podem ser reutilizados, o primeiro para o resfriamento do próprio equipamento, 

e o segundo pode ser utilizado em sistemas compostos de célula a combustível e 

turbinas, por exemplo. Seu desenvolvimento tecnológico levou a produção de diferentes 

componentes, principalmente eletrólitos, a fim de transpor um determinado problema, 

como por exemplo, aumentar a flexibilidade do combustível. 

Entretanto, o uso de um eletrólito capaz de suportar uma variação de combustível 

trouxe à tecnologia das células a combustível um novo problema: A temperatura de 

ativação. Células do tipo SOFC apresentavam inicialmente eletrólitos baseados em 

zircônio que tinham uma temperatura de ativação bastante alta, na faixa de 900 a 100 C 

(AHN, 2005). A necessidade de se alcançar estas temperaturas limita o uso deste tipo 

de célula, além de diminuir sua eficiência pois, para atingir esta temperatura, uma grande 

quantidade de energia é necessária. Além disso, o constante tempo de operação em 

temperaturas tão altas pode danificar os outros componentes da célula. Com o intuito de 

diminuir esta temperatura de ativação, estudos referentes ao uso de eletrólitos baseados 

em cério foram amplamente realizados, uma vez que estes eletrólitos possuíam uma 

temperatura de ativação inferior aos eletrólitos baseados em zircônio (MORI, 2007). 

Ainda assim, dificuldades podem ser sentidas em eletrólitos deste tipo, dificuldades estas 

que não eram presentes em eletrólitos baseados em zircônio. 

A fim de se obter um eletrólito sólido que mantivesse a eficiência e estabilidade dos 

eletrólitos baseados em zircônio, e apresentando uma temperatura de ativação inferior 

às praticadas nos eletrólitos amplamente utilizados, assim como nos eletrólitos de cério, 

busca-se estudar as propriedades de um eletrólito sólido baseado em soluções de cério-

zircônio, ainda dopado com óxido misto de terras raras, a fim de otimizar suas 

propriedades. Autores como FUENTES (2008), AHN (2008) e HEEL (2009) contribuem 
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para o entendimento do estudo para a obtenção de um eletrólito capaz de manter as 

características positivas baseado em cada um dos óxidos apresentados. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 O presente trabalho busca o estudo da síntese e caracterização de eletrólitos 

sólidos baseados em óxidos sólidos mistos entre óxido baseado em cério –dopado com 

gadolínio e samário -  e óxido sólido de zircônio estabilizado com ítrio, com o intuito de 

se obter um material cerâmico de menor temperatura de ativação e estabilidade do que 

os modelos geralmente utilizados. Este trabalho busca realizar uma contribuição para o 

entendimento do rendimento de óxidos mistos de cério e zircônio, levando em 

consideração as diferentes proporções entre cério e zircônio em diferentes amostras. A 

síntese do pó cerâmico proposto neste trabalho será através método de precursor 

polimérico, o método Pechini, para a obtenção de um material de grande área de 

superfície, alto teor de homogeneidade, e de preparo complexo, mas de resultado 

confiável à estequiometria proposta, além de ser bastante barata para a síntese de 

óxidos mistos. 

  

2.2 Objetivos específicos 

 

 Estudo da pressão de conformação das amostras cerâmicas. A variação da 

conformação do material será dada pelo intuito de se fazer um estudo da influência da 

variação da pressão no momento de prensagem do material, em uma mistura de igual 

proporções em peso entre óxidos de zircônia e cério, para que pudesse ser observado 

suas consequências posteriormente durante o processo final de sinterização do material. 

  Posteriormente, a análise da influência da variação da concentração dos óxidos 

baseados em cério e em zircônio será dado através da interpretação dos testes de 

caracterização do material, com o teste de condutividade elétrica, a fim de se observar a 

melhor proporção apresentada para o uso em células a combustível, através da 
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verificação de quais dessas proporções apresentam uma menor temperatura de 

ativação. 

  

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 Energias Renováveis  

 

 A constante necessidade de energia para o desenvolvimento, e a limitação e 

combustível fóssil faz com que tecnologias se desenvolvam a fim de buscar alternativas. 

Apesar de não ser a primeira fonte de energia utilizada pelo homem, os combustíveis 

fósseis são hoje amplamente utilizados como uma das principais fontes de energia, 

principalmente no ramo de veículos de transporte. O uso deste tipo de combustível é 

limitado pela quantidade finita desta matéria prima, e no passar dos anos, também 

criticado por suas emissões. A busca por alternativas faz com que o homem tente retirar 

de outras fontes a energia necessária para seu desenvolvimento. 

 A energia elétrica é principal forma de uso de energia pelo homem. Sua produção 

se dá de diferentes formas, com o uso de diferentes alternativas que buscam converter 

principalmente energias mecânicas e químicas em energia elétrica, como é o caso de 

geradores em hidroelétricas, aero geradores e painéis fotovoltaicos. Uma alternativa para 

a obtenção de energia ultimamente bastante estudada é o uso de hidrogênio em células 

a combustível. 

 O hidrogênio, elemento mais abundante no mundo, não aparece na natureza em 

sua forma pura, mas sim adquirido de compostos que os contenham, e por isso não é 

considerado uma fonte de energia, mas sim um transportador de energia, similar à ideia 

da eletricidade, é considerado como uma forma de energia (BARBIR, 2005). 

 Sua utilização pode ser feita em praticamente todas as aplicações em que hoje é 

feito o uso de combustíveis fósseis, sem a emissão de poluentes, com exceção de NOx 

caso utilização de hidrogênio para combustão, mesmo que essas emissões ainda 

possam ser controladas. Entretanto, sua principal utilização na atualidade é em células 

a combustível, onde através de uma reação química com oxigênio produzir energia 

elétrica, gerando como emissão apenas água e calor. Por sua característica simples e 
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emissões nulas, seu uso pode ser amplamente utilizado. Pode ser observado no Anexo 

I, deste texto, as diferentes aplicações de células à combustível. 

 Os principais pontos em que a tecnologia do uso de hidrogênio ainda é estudada 

é em relação a sua obtenção e seu armazenamento, complicado devido a seu grande 

volume em relação ao seu peso. Referente a sua obtenção, diferentes técnicas podem 

ser utilizadas para a separação de compostos que possuem hidrogênio. A eletrólise é 

um exemplo simples, onde energia elétrica aplicada à água separa seus elementos em 

hidrogênio e oxigênio (esse aliás é o princípio da célula a combustível, onde se obtém 

energia elétrica através do sentido oposto desta reação).  Termoquímica e 

fotoeletroquímica são outras técnicas de obtenção de hidrogênio através da separação 

da água (U.S. Department of Energy).  

Uma outra técnica bastante utilizada, principalmente nos Estados Unidos e no 

Brasil é a obtenção de hidrogênio através de reforma a vapor, onde é possível se obter 

hidrogênio através do gás natural, biogás, e até mesmo do etanol, que é a principal fonte 

de hidrogênio na tecnologia utilizada hoje no Brasil (PROH2, 2002) 

 

3.2 Célula a Combustível 

 

 O princípio da célula a combustível foi demonstrado em 1839, pelo cientista 

William Grove. Através de uma demonstração de eletrolise da água, separando-a em 

hidrogênio e oxigênio, o cientista mostrou que o processor reverso, com a recombinação 

de oxigênio e hidrogênio, ou dizendo de uma outra forma, o hidrogênio sendo utilizado 

como combustível, formaria uma pequena quantidade corrente elétrica. Este foi o 

princípio básico da célula a combustível, um mecanismo onde basicamente hidrogênio é 

consumido junto com oxigênio para a produção de corrente elétrica e água, sendo por 

isso considerada uma fonte de energia limpa. (LARMINIE, 2003). A figura 1 mostra o 

esquema das reações presentes na modelo básico de célula à combustível. 
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Figura 1: Princípio básico de uma célula de eletrólito ácido. (Fonte: World Fuel Cell 

Council - Adaptado) 

 

 Células à combustível apresentam uma grande densidade de potência, ou seja, 

comparado com seu volume, apresenta grande capacidade de gerar energia. É um 

aparelho de fácil montagem, silencioso, de baixíssima manutenção, que pode produzir 

energia elétrica de maneira ininterrupta e confiável. Suas aplicações variam de 

aplicações portáteis, transporte, estacionário, ou até mesmo em sistemas integrados 

com aquecimento e turbinas.  

 Outro ponto importante no estudo sobre célula a combustível é sobre seu 

combustível, o hidrogênio. Diferentes técnicas de obtenção e armazenamento são 

utilizadas para este combustível. A versatilidade das possibilidades de sua obtenção são 

um atrativo para este material, além da sua eficiência quando utilizado tanto em células 

a combustível quanto em combustão direta. Entretendo, o principal desafio ainda dessa 

tecnologia é seu armazenamento, que ainda se apresenta de maneira complicada, tanto 

devido a seu volume para armazenamento consideravelmente maior do que o necessário 

para combustíveis fósseis, quanto também pelo problema de segurança, isso porque 

este material é altamente inflamável. 
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Por este motivo, buscasse também variar a possibilidade de utilização de 

diferentes combustíveis para estas células, como por exemplo o uso de metanol (YEN, 

2003). Quanto menor a temperatura de operação, mais restritos são requisitos para seu 

combustível. Células de temperatura de ativação mais elevados podem fazer uso de 

combustíveis que poderiam ser considerados como tóxicos para outras, como por 

exemplo a presença de CO, que enquanto para SOFC é considerado como um 

combustível, para células de menor temperatura, a concentração de CO não pode 

ultrapassar 0,5%. 

Devido à essa diferença de temperatura de operação, e aos diferentes tipos de 

eletrólitos, que interferem na densidade de potência, cada célula a combustível ainda 

pode ser classificada em tipos: estacionárias, transporte, portáteis e infraestrutura. 

   

3.3 Eletrólito 

 

Suas diferentes aplicações estão relacionadas aos diferentes modelos existentes 

de célula a combustível. Apesar de utilizar o princípio simples de uso de hidrogênio para 

gerar energia elétrica, água e calor, a maneira com que este processo acontece varia, e 

esta diferenciação de células esta principalmente ligado ao tipo de eletrólito utilizado. O 

princípio da diferenciação dos eletrólitos utilizados em cada tipo de célula está 

relacionado à tentativa de se buscar diferentes maneiras de realizar o processo de 

geração de energia, pois, na célula a combustível básica, hidrogênio puro deve ser 

utilizado, o que não é um combustível de extrema facilidade de se conseguir ou 

armazenar (U.S. Department of Energy), e a taxa de reação é considerada lenta. 

Presente neste documento, em seu Anexo I, está presente os destaques das principais 

características de cada um dos principais tipos de células existentes. 

 Diferentes designs dos componentes, variação dos combustíveis utilizados, e 

variadas temperaturas de operação buscam sanar esses problemas. Um dos tipos mais 

utilizados de células à combustível são as chamadas Células de Óxidos Sólidos (Solid 

Oxide Fuel Cell – SOFC). Nestas, a temperatura de operação é considerada bastante 

alta, na faixa entre 700 e 1000 C, o que facilita, devido à alta temperatura, a velocidade 

das reações sem a necessidade de catalisadores. Está célula apresenta um eletrólito 
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sólido cerâmicos condutores de íons, que precisam de uma elevada temperatura para 

que possam ter características de condutividade iônica de oxigênio, o que as torna um 

tipo de célula mais trabalhosa de se trabalhar, pois apresenta uma elevada energia de 

ativação.  Por esse motivo, tanto SOFC quanto outros tipos de células que trabalham em 

alta temperatura são mais comumente utilizados em um sistema integral de um sistema 

de geração de energia em conjunto com aproveitamento térmico. 

 

3.3.1 Estudos na área 

 

 É exatamente nesse ponto que estudos são direcionados os estudos nesse tipo 

de aparelho. Á alta temperatura de ativação acarreta em uma diminuição da eficiência 

do sistema, mesmo ainda quando integrado com outros tipos de aproveitamento de calor. 

Por isso, ao longo dos anos, pesquisas estão sendo feitas a fim de se buscar eletrólitos 

onde a energia de ativação seja mais baixa, pois o mais comum eletrólito utilizado, de 

zircônia estabilizada com ítrio (Yttria-stabilised zircônia – YSZ) apresenta uma 

temperatura de ativação de aproximadamente 900 C (LARMINIE, 2003). Estudos já são 

feitos, onde principalmente óxidos baseados em zircônio, lantânio, bismuto e cério 

buscam diminuir essa temperatura de ativação, sendo também conhecido pela busca por 

tecnologia para células de óxido sólido de temperatura intermediária (intermediate-

temperature solid-oxide fuel cell – IT-SOFC) (SAMMES, 2005) 

 

3.3.2 Cério 

 

 Uma das principais alternativas para eletrólitos de SOFC são os óxidos 

baseados em céria. Essa escolha se dá pela sua estrutura fluorita em seu estado puro, 

enquanto zircônio apresenta esta estrutura apenas quando estabilizados com óxidos 

trivalentes (Y2O3 por exemplo) (SAMMES, 2005). Esta estrutura se caracteriza pela 

alta condutividade iônica devido à sua característica aberta, espaços intersticiais, que 

possibilitam uma fácil e rápida difusão de íons de oxigênio (INABA, 1996) 

 Apesar de apresentar uma alta condutividade de íons em altas pressões de 

oxigênio, eletrólitos baseados em cério não se comportam bem em ambientes onde a 
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pressão parcial de oxigênio é muito baixa, característica das condições do ânodo de uma 

célula a combustível. Nestes casos, ocorre a redução do cátio Ce+4 para Ce+3, onde 

sua capacidade condutiva eletrônica sobrepõe a iônica, possibilitando assim a formação 

de correntes elétricas internas, curto circuitos dentro da célula, diminuindo assim seu 

potencial (TONELLI, 2010). Esta perda é equivalente a perda por passagem de 

combustível pelo eletrólito, pois, em ambos os casos, a oportunidade de converter o 

combustível em corrente elétrica está sendo perdida, diminuindo a eficiência do 

equipamento (MORI, 2007). 

 A fim de evitar este problema, diversos estudos na área mostram uma melhora no 

comportamento do óxido de cério quando dopado com diferentes terras raras, como 

gadolínio e samário. Ainda assim, óxidos baseados em cério, apesar de apresentarem 

uma alta condutividade de íons comparados com os primeiros eletrólitos baseados em 

óxidos de zircônia, esses ainda não conseguiram apresentar tamanha estabilidade em 

condições mais rigorosas, tanto pela pressão quanto pela alta temperatura de operação 

onde elas são solicitadas. Sendo assim, nos últimos anos, uma série de estudos 

promovem a observação das características de óxidos sólidos mistos entre óxido de cério 

e de zircônio, que apresentam a estabilidade dada pelo zircônio, mas que ainda 

apresentam alta condutividade e temperaturas de funcionamento inferiores, comparável 

ainda à óxidos de cério sozinhos (AHN, 2005). 

 

 3.3.3 Motivo do uso de cerâmicos 

 

 Desde o passado estudos são feitos na utilização de cerâmicos para utilização em 

células a combustível.  Minh, em 1993, já demonstrou, através de sua revisão sobre o 

assunto, a importância desse tipo de material, através de estudo da preocupação, até 

mesmo naquele momento, do desenvolvimento de melhores componentes para 

eletrólitos, através da dopagem de óxidos de zircônio, amplamente utilizados como 

principal tipo de eletrólito para SOFC, e já apresentando estudos na área para novos 

materiais, destacando o cério e o bismuto (MINH, 1993). 

 O eletrólito de uma célula à combustível torna-se um de seus principais 

componentes, pois é dependente dele que toda a reação ocorre dentro do equipamento. 
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Estudos envolvendo a maximização da eficiência na conversão da energia eletroquímica 

em corrente elétrica envolvem o processo que ocorre no eletrólito, tentando faze-lo de 

maneira mais eficiente, seja pelo aumento da temperatura, área de superfície, aplicação 

de catalizador, ou evolução do componente em si. Para este fim, o eletrólito precisa 

apresentar algumas características essenciais para a realização da operação, 

destacando-se (DE FLORIO, 2004): 

 - Material condutor de íons O2- ou H+; 

 -Expansão térmica compatível; 

 - Impermeabilidade a gases; 

 -Mecanicamente resistente; 

 -Estabilidade de fase dentro da faixa de temperatura de trabalho da célula; 

 Sendo então os materiais cerâmicos um dos melhores tipos de materiais para ser 

utilizado em eletrólitos. Obviamente, como citado anteriormente, e como pode ser visto 

no ANEXO I deste trabalho de conclusão de curso, outros materiais são utilizados para 

mesma finalidade, apresentando diferentes características, propriedades, faixas de 

temperatura de operação e diferentes aplicações. 

 

3.4 Método de síntese – Pechini  

 

O método Pechini (PECHINI, 1967), também conhecido por técnica de mistura de 

líquidos, baseia-se na formação de uma resina polimérica com uma alta homogeneidade 

e dispersão de material óxido. Esta técnica é considerada um pouco complexa, mas 

permite a obtenção de materiais com elevada área específica, elevada homogeneidade, 

tamanho de partícula reduzido, baixo custo, pois seu preparo envolve matérias de 

relativo baixo custo, e é bastante flexível para a obtenção de diferentes óxidos de 

diferentes estruturas, através de simples ajustes (LESSING, 1999). 

 A técnica envolve a formação de quelatos metálicos através do uso de ácidos 

carboxílicos, como por exemplo o ácido cítrico, quelante mais utilizado, e cátions 

metálicos, em geral dissolvidos em solução aquosa, sendo assim formado um citrato 

metálico. Esse composto então sofre poliesterificação em mistura com um álcool 

polihidróxido, sendo o etileno glicol um dos compostos mais utilizados para esta 



22 
 

finalidade. Na figura 2, é possível ver o esquema de reação entre o ácido, cátion metálico 

e etileno glicol para a formação de um polímero e água (OLIVEIRA, 2013). 

 

 Figura 2: Reações químicas características do método Pechini (OLIVEIRA, 

2013) 

 

 A mistura dos cátions metálicos, ácido cítrico e etileno glicol e levada então à 

aquecimento em agitação constante em uma temperatura entre 80 C e 110 C, para que 

ocorra a poli esterificação, onde os íons metálicos serão uniformemente distribuídos, 

enquanto solventes são evaporados, até a obtenção de uma resina polimérica viscosa, 

com aparência vítrea e na cor escura. 

 O composto é então levado à aquecimento em forno ou mufla, a temperaturas 

mais elevadas, para que ocorra a remoção do excesso de solvente, formando uma resina 

intermediária sólida de aparência esponjosa e com um acentuado aumento de volume. 

Sendo feito o preparo dessa resina sólida através do uso de um almofariz, o material é 

novamente colocado em alto aquecimento para o processo de calcinação, onde os 

resíduos orgânicos serão eliminados, resultando então no composto em pó na 

estequiometria desejada (LIMA, 2014). 
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3.5 TÉCNICAS DE CARACTERIZAÇÃO 

 

3.5.1 Difração de Raio X – DRX 

 

 O teste de difração de raio-x busca realizar uma análise estrutural da amostra, de 

maneira não destrutiva, através de um estudo da informação estrutural, como distâncias 

Inter atômicas e ângulos de ligação.  Para a realização do teste, a amostra em questão 

deve ser preparada em pó, apresentando uma quantidade de aproximadamente 0,5 g de 

material contendo apenas o material puro a ser estudado (LOYE, 2013) 

 O teste ocorre quando a incidência de raios x monocromáticos incidem sobre as 

estruturas cristalinas presentes no material. Essa interação resultará uma interferência 

construtiva (difração), observado na Figura 3, do raio propagado quando satisfazer a lei 

de Bragg (01). A Figura 4 mostra uma esquemática de como é feito o teste, mostrando 

os equipamentos, posicionamento da amostra e ilustração de resultado 

nλ=2d sin θ   (1) 

 

Figura 3: Princípio da difração de raio X (CULLITY, 1978) 
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Figura 4: Esquema do procedimento de teste de difração de raio x (Fonte: CMDITR -  

stc-mditr.org) 

 

Esta lei relaciona o comprimento de onda reemitido com a radiação 

eletromagnética característica para cada estrutura cristalina testada. A direção e 

intensidade dessa difração vai depender do tamanho, formato e arranjo da estrutura 

cristalinas presentes no material, gerando um padrão único, como uma “impressão 

digital” dos cristais presentes na amostra, podendo se assim caracterizar os elementos 

presentes através da comparação com padrões já existentes de cada elemento. A figura 

5 mostra um exemplo de resultado de uma difração de Raio X para óxidos mistos de 

Céria e Zircônia em diferentes proporções (WANG, 2014) 
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Figura 5:  Resultado de difração de Raio X para uma série de óxidos mistos Ce-Zr 

(WANG, 2014) 

3.5.2 Espectroscopia de Fluorescência de Raio X – EFRX 

 

 Outra técnica que faz uso das possibilidades do uso de rio x é a Espectroscopia de 

Fluorescência de Raio X (EFRX). Nesta técnica, fótons de alta energia excitam elétrons nas 

camadas de energia inferiores de cada elemento presente na amostra. Esse elétron ao absorver 

essa energia é rejeitado, e com isso, um elétron posicionado em uma camada de energia superior 

deslocasse para esse espaço vazio. Essa movimentação de elétron de uma camada de maior 

energia para uma camada de maior energia é responsável pelo fenômeno chamado 

fluorescência de raio X (MICHAUD, 2015). 

Essa energia é característica para cada elemento, sendo então possível definir quais elementos 

estão presentes naquela amostra. 

 Esta técnica tem seus resultados avaliados em 2 parâmetros: A característica qualitativa 

de cara emissão característica de cada elemento defini a presença deste na amostra, e a 

característica quantitativa da presença dessa emissão durante a análise define a concentração 

daquele elemento dentro da amostra (SMITH, 2013) 

 Esta técnica é utilizada tanto na ciência de materiais, como também possui aplicações 

nas áreas de artes e arqueologia, geologia, estudos forenses, entre outros. Está técnica tem 

como característica a sua propriedade não destrutiva, e a capacidade de fazer uma análise 

seletiva dos materiais, utilizado amplamente para a verificação de pequenas porções de um 

determinado elemento, como por exemplo no estudo de contaminações e resíduos (MARTINEZ-

CRIADO, 2011). A figura 6 mostra um exemplo de um resultado deste tipo de teste, onde a 

presença de cada elemento químico apresenta sua determinada energia, e a contagem da 

presença desta energia apresenta a proporção daquele elemento na amostra. 
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Figura 6: Resultado de Espectroscopia de Fluorescência de Raio X (Goldstein, 2003) 

3.5.3 Análises Térmicas 

 

Análises térmicas são técnicas utilizadas para verificar características físicas e 

químicas de uma reação, ou substância, em um ambiente controlado de temperatura ao 

longo de um período de tempo.  Oficialmente definido pela ICTAC (International 

Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry), estas análises buscam o estudo 

da relação entre as propriedades da amostra e sua temperatura enquanto a amostra é 

aquecida ou resfriada de forma controlada.  Diferentes técnicas são empregadas, para 

que pudesse obter informações referentes ao comportamento da amostra, como por 

exemplo: estabilidade térmica, pureza, ponto de fusão, capacidade calorífera, 

transformação de fase, entre outros (IONASHIRO, 2004) 

 Dentre as técnicas de análises térmicas mais utilizadas então: Termogravimetria 

(Thermogravimetric analysis - TGA) e a Análise térmica diferencial (Differential Thermal 

Analysis - DTA). 

 

3.5.3.1 Termogravimetria 

 

 A TGA faz o estudo da propriedade da massa da amostra estudada. Nesta 

técnica, é observada a variação da massa enquanto submetida a uma controlada 

variação de temperatura controlada. Seu resultado normalmente é dado em um gráfico 

de porcentagem de variação de massa por temperatura. O gráfico gerado dessa técnica 

apresenta uma variação não linear da massa da amostra, apresentando variações 
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diferenciadas para diferentes faixas de temperatura, como pode ser visto na figura 7. 

Estes comportamentos diferenciados em variadas faixas de temperatura indicam 

diferentes processos que envolvem a variação da massa, como perda de resíduos ou 

eliminação de humidade. Quando se é feito esse tipo de estudo, deve-se observar a 

influência de alguns fatores em relação ao resultado obtido, como a natureza da amostra, 

sua quantidade, a razão de aquecimento do forno entre outros (DENARI, 2012) 

 

 

 

3.5.3.2 Análise Térmica Diferencial 

 

 Na DTA, o comportamento da curva de temperatura do material da amostra em 

relação a um material de referência termicamente inerte. Ambos os componentes são 

submetidos as mesmas condições, com a temperatura sendo verificada separadamente. 

Ao longo da variação de temperatura, a relação da temperatura da amostra e do material 

de referência se mantém constante enquanto nenhuma alteração física ou química 

ocorra no material da amostra. 

Técnicas de análises térmicas podem ainda ser aplicadas simultaneamente em 

uma mesma amostra, dando o nome da técnica de Técnicas simultâneas, como TG-DTA 

simultâneas por exemplo. Se ainda, os instrumentos envolvidos apresentarem uma 

interface em comum, dá-se o nome de técnicas simultâneas acopladas (IONASHIRO, 

1980).  

O gráfico da figura 7 mostra o comportamento do resultado da DTA, onde os picos 

e deslocamentos registrados indicam mudanças ocorridas na amostra. O objetivo de ser 

verificado essas mudanças, podendo elas ser uma fusão dentro da amostra, ou 

simplesmente uma variação na capacidade calorífica, é verificar a temperatura de início 

de determinados processos térmicos, e qualifica-los entre processos exotérmicos e 

endotérmicos (PEREIRA, 2013) 
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Figura 7: Curvas TG-DTA para precursor de gel de citrato (CAFFARENA, 2008) 

3.5.4 Microscopia Eletrônica de Varredura – MEV 

 

 A microscopia eletrônica de Varredura (MEV) é uma importante análise quanto a 

caracterização da superfície durante o processo de fabricação de um material. Esta 

análise permite a visualização em três dimensões da topografia do material analisado. 

Acabamento superficial, desgastes e fraturas são facilmente observados com um 

elevado indicie de detalhamento. Este método é amplamente utilizado para a verificação 

de falhas e desgastes de materiais, estudos na área de geociência, e estudos gerais 

principalmente em metais, cerâmicos e polímeros. 

   Esta análise se dá através da incidência de um feixe de elétrons sobre a 

superfície da amostra em estudo. Essa incidência focalizada de elétrons promoverá a 

dispersão de elétrons secundários vindos do material, e esse perfil de dispersão que que 

caracterizará com uma elevada resolução as estruturas presentes na superfície. Esta 

observação torna-se importante para a obtenção das características superficiais da 

amostra, indicando um perfil superficial adquirido após o devido processo de preparação. 

Apesar do processo bastante complicado para o desenvolvimento da técnica, está gera 

uma imagem de fácil interpretação. As elucidações da estrutura superficial obtida por 

este método seriam incapazes através de microscópios óticos, por exemplo, pois 

apresentam uma ampliação de até 300 mil vezes (DUARTE et al, 2003). 
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 No caso de matérias cerâmicos, deve-se ser feita uma preparação para a amostra 

ser testada, afim de que haja interação do feixe eletrônico com a amostra, e para isso é 

utilizada a técnica de metalização através da técnica de sputtering. Nela, ocorre um 

recobrimento da superfície da amostra por uma deposição de íons. Esta se dá 

normalmente por precipitação à vácuo de íons metálicos, normalmente feito com ouro ou 

platina (DEDAVID, 2007) 

 

3.5.5 Espectroscopia de Impedância 

 

 A espectroscopia eletrônica de impedância busca fazer uma observação das 

características condutivas de uma amostra. Esta busca observar a resistência elétrica de 

um material através de um estimulo elétrico controlado, caracterizando a resistência 

observada em uma equivalência em circuito elétrico, e destacando as diferentes 

contribuições para essa resistência observada. Esta observação da resposta da amostra 

a estímulos elétricos pode também se dar em ambiente de variáveis controladas, como 

temperatura e pressão parcial de oxigênio (BARSOUKOV, 2005) 

 O teste de dá da seguinte forma: 2 eletrodos são colocados em contato com a 

amostra a ser testada. É então aplicado um estímulo elétrico conhecido e controlado 

através destes eletrodos (normalmente utilizado uma tensão alternada, de forma 

senoidal), e então é observado a resposta por parte da amostra para esse estimulo. Essa 

resposta é usada para medir as artes reais e imaginárias da impedância complexa do 

material em um espectro da frequência. Estas respostas dependentes da variação da 

frequência do estimulo utilizado são principalmente consequentes de duas 

características: a) do material em si (condutividade, mobilidade de carga, constante 

dielétrica, etc.); b) Interface entre os eletrodos e a amostra (coeficiente de fusão, acumulo 

de carga, etc.) (CHINAGLIA, 2008) 

 O resultado deste teste pode relacionar complicadas variáveis do material de 

teste, como propriedades dielétricas, influência da composição na condutividade em 

sólidos, etc. Na questão da condutividade, este teste pode tanto determinar a 

resistividade total, quanto também pode separar as diferentes contribuições de diferentes 

características da amostra nessa resistividade. A figura 8 mostra um exemplo de um 
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resultado deste teste para uma amostra de óxido de zircônio estabilizado com 8% de 

óxido de ítrio. 

 

Figura 8: espectroscopia de impedância de amostra de ZrO2:8% mol Y2O3 (FLORIO, 

1998) 

 

 A possibilidade de separação das diferentes contribuições individuais para a 

impedância se dá pelas diferentes respostas do material em um determinado domínio da 

frequência. Pode ser observado na Figura 8 estas diferentes contribuições: Para 

estímulos em frequências mais baixas, é possível observar a contribuição devido a 

polarização dos eletrodos (aparência reta da série de pontos à direita). Já o semicírculo 

apresentado na faixa de valores intermediários da frequência – 105 Hz - é referente a 

contribuição dada pela resistência elétrica resultante dos contornos de grão da amostra. 

Por fim, o semicírculo presente na região de alta frequência é referente a resistência 

elétrica dos grãos em si (FLORIO, 1998). É de se observar que, quanto maior o grão, 

menor será a quantidade de contornos, ou seja, menor será a densidade de contornos 

de grãos, consequentemente menor será a resistência dada por estes. 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Precursores 

 

 Este trabalho propõe inicialmente a obtenção de uma amostra de 50% em peso 

de óxido baseado em cério e 50% em peso de óxido baseado em zircônio. O óxido de 
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cério proposto é dopado com gadolínio e codopado com samário nas seguintes 

proporções: 80% de cério, 18% gadolínio e 2% samário. Já o óxido proposto baseado 

em zircônio apresenta uma proporção de 90% de óxido de zircônio e 10% de óxido de 

ítrio (ZrO2(90%)Y2O3(10%)). A fim de se preparar os óxidos, e fazer sua mistura através 

do método Pechini proposto, precursores de cada um dos elementos foram utilizados, e 

são estes que serão adicionados nas etapas do método proposto para a obtenção final 

do eletrólito. Os precursores utilizados são apresentados na tabela 1. 

 

 

 

 

 

Tabela 1: Precursores utilizados na obtenção dos óxidos propostos 

Elemento Composição do óxido Composição do 
precursor 

Cério CeO2 Ce(NO3)3 . 6H2O 

Gadolínio Gd2O3 Gd(NO3)3 . 6H2O 

Samário Sm2O3 Sm(NO3)3 . 6H2O 

Zircônio ZrO2 Zr[O(CH2)3 CH3]4 

Itrio Y2O3 Y2(CO3)3 

Fonte: Autor 

4.2 Medição da densidade 

 

 Com o intuito de observar a influência da pressão de conformação do pó cerâmico 

nas características dos eletrólitos, medições de densidade geométrica do material foram 

feitas. Além da observação da variação da densidade a verde em comparação com a 

força utilizada durante o processo de prensagem uniaxial, busca-se observar as 

consequências dessa variação também ao fim de todo o processo de sinterização da 

peça, buscando observar se essa variação causará consequências durante o processo 

de sinterização.  

A densidade final da peça, após o processo de sinterização, será feita através da 

técnica de medição de densidade de Arquimedes, que busca a obtenção da densidade 

de um monólito poroso através da medição do peso deste monólito poroso quando seco, 
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quando úmido, e quando úmido imerso no líquido, e também a densidade do líquido 

utilizado, como apresentado na equação 02 (MAZALI, 2010): 

 

𝑑𝑚𝑜𝑛ó𝑙𝑖𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠𝑜 =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑠𝑒𝑐𝑜

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎ú𝑚𝑖𝑑𝑜− 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎ú𝑚𝑖𝑑𝑜 𝑖𝑚𝑒𝑟𝑠𝑜
∗ 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜   (2) 

 

 Estas medições se dão em uma balança. A amostra é pesada inicialmente seca, 

posteriormente ela é submersa em água aquecida por um período de tempo, para que o 

líquido possa preencher os poros da peça, e então pesada para obtenção do peso úmido. 

Finalmente, tarando-se a balança com a presença de um recipiente preenchido de água 

com um porta amostra imerso, é feito a medição do peso da amostra quando imersa na 

água. A figura 11 mostra o recipiente preenchido de água e o porta amostra utilizado. O 

porta amostra deve ser suspendido, para evitar contato desse com o recipiente de água 

.  

Figura 9: Aparato para a medição do peso da amostra úmida imersa (Fonte: Autor) 

  

4.3 Manejo do pó cerâmico  

 

 Após o preparo do pó cerâmico, este será moído e conformado através do 

método de prensagem uniaxial a frio. A moagem, através de um moinho de atrição 

busca a quebra de aglomerados formados pelo pó. A prensagem uniaxial a frio é 

utilizada pela sua simplicidade, facilidade e baixo custo. A conformação do pó se dá 
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através da deposição deste em uma matriz, onde através de uma pressão exercida por 

uma prensa hidráulica, o material de compactará formando uma amostra em formado 

de disco, onde posteriormente passará pela sinterização, para enfim obtenção final do 

eletrólito cerâmico proposto.  

 Um ponto a se destacar é o momento logo posterior à prensagem. Após a 

aplicação de carga na matriz, energia elástica acumula no material compactado. Essa 

energia é então dissipada no instante que a carga aplicada na matriz é descontinuada, 

e observada no pequeno aumento das dimensões da peça, quando comparada no 

momento de plena aplicação da carga. Esse aumento das dimensões é conhecido 

como expansão de extração, e pode causar danos na peça quando essa variação de 

dimensões for excessiva (DOS SANTOS, 2012). 

 

5. PROCEDIMENTO 

 

5.1 Preparo: Método Pechini  

 

 O processo para a obtenção do composto de Céria Zircônia através do método de 

Pechini se deu em etapas: Primeiramente a diluição dos precursores, a mistura destes 

em ácido cítrico e etileno glicol, na proporção de 1:4, onde 1 parte de ácido cítrico e 4 

partes de etileno glicol, depois a secagem da resina polimérica, e finalmente o tratamento 

térmico a fim de eliminar orgânicos. 

 No primeiro momento, busca-se uma amostra de quantidade igual em peso 

(proporção de 1:1) de óxido de céria dopado com gadolínia co-dopado com samária, e 

óxido zircônio estabilizado com ítria.  Para o preparo de cada um dos óxidos, deve ser 

feito um cálculo prévio da quantidade necessária de cada precursor. 

  Primeiramente para a obtenção da solução referente ao óxido de céria, os 

precursores de céria, gadolínia e samária, em suas corretas proporções, foram 

colocados em uma mistura de 25ml de água destilada e 25ml de etanol, e misturados 

através do uso de um agitador magnético. 
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 Já a solução referente à óxido de zircônia foi preparada através da diluição dos 

respectivos precursores em uma solução 2,6M de HNO3 (ácido nítrico), através de 

constante agitação. 

 Uma terceira recipiente foi utilizado para a mistura do ácido cítrico e do etileno 

glicol. A proporção entre eles foi de 1:4, sendo uma parte de ácido cítrico e 4 de etileno 

glicol. Cada parte foi tomada como uma fração (6,25%) da massa molar de cada 

componente. Foi tomado 1/16 (dezesseis avos) da massa molar de ácido cítrico, e 4/16 

(quatro dezesseis avos) da massa molar de etileno glicol. O uso de apenas uma fração 

da massa molar de cada se deu para se evitar desperdícios, e agilizar o processo, 

facilitando a eliminação dessas matérias nas etapas seguintes de aquecimento. Ambos 

materiais foram dissolvidos com a ajuda de um agitador magnético com um pequeno 

aumento na temperatura a fim de obter uma total diluição do ácido. 

 Tendo sido preparadas as 3 soluções, estas foram misturadas em um mesmo 

recipiente em temperatura ambiente, em constante agitação, hidróxido de amônio 

(NH4OH) foi adicionado a mistura até que esta atingisse o pH de 9. A busca por um pH 

básico no processo Pechini se dá, pois, comparado com o método convencional em meio 

ácido do método Pechini tradicional, este método básico resulta em uma amosta com um 

tamanho de grão mais refinado (KUMAR, 1992). Ao atingir este valor, a adição de 

NH4OH foi interrompida, e então a mistura foi mantida aquecida à 120 C, em constante 

agitação até que grande parte dos solventes fosse eliminada. A variação de coloração e 

volume da mistura durante esse processo pode ser observada na figura 10. 
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Figura 10: Mudanças durante o preparo da amostra (Fonte: Autor) 

 

 Ao término do aquecimento e agitação da mistura, esta foi levada ao forno à uma 

temperatura de 250 C durante 3 horas, para que se fosse feita a secagem da resina 

(quebra dos quelatos). 

 Ao sair do forno, a amostra apresenta uma aparência constantemente descrita 

com a aparência de espuma, pois tem um grande aumento de volume, mas apresenta 

grande fragilidade. Está aparência se dá pela eliminação dos gases durante o tratamento 

térmico, e também é conhecido como puff. A amostra então foi moída em um almofariz, 

e posta novamente no forno a uma temperatura de 500 C por um período de 2 horas, 

para que pudesse ser feita finalmente a eliminação completa de resíduos e orgânicos 

restantes. A figura 11 mostra o material antes e depois do tratamento térmico. 
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Figura 11: Mistura após a secagem da resina, após ser moída, e após a calcinação. 

(Fonte: Autor) 

 

5.2 Moagem: Moinho de Atrição 

 

 O processo de moagem do pó após o tratamento térmico se deu através do uso 

de um moinho de atrição. Esta técnica faz uso de um recipiente cilíndrico e pás móveis, 

onde partículas esféricas sólidas, denominadas corpo moedor, através de impacto direto, 

indireto, e por escorregamento entre as esferas, farão com que os aglomerados 

presentes no pó se rompam através dos impactos causados pela movimentação destas 

esferas sólidas. Em sua pesquisa, SURYANARAYANA (2001) apresenta um estudo 

sobre moagem, e mostra, para diferentes tipos de moagem, a influência do tempo de 

processo no tamanho médio das partículas. Como pode ser visto na imagem 12, um 

período de 1 hora de moagem significou uma redução de 60% no tamanho das 

partículas, por isso este período de tempo foi utilizado, pois apresenta uma considerável 

contribuição para o processo de moagem em um período curto de tempo. 



37 
 

 

Figura 12: Evolução do processo de moagem pelo tempo (SURYANARAYANA, 2001) 

 

Foi utilizado uma haste de polipropileno (para se evitar contaminação) como pá 

móvel, como mostrado na figura 13, e corpo moedor de zircônia, em formato esférico, de 

dimensão 2mm de diâmetro. A quantidade de zircônia foi definida através do seu peso, 

sendo 4 vezes maior do que o peso total de pó à ser moído. Todo este material foi diluído 

em uma quantidade igual em massa de etanol, e posto no recipiente de moagem. A 

moagem se deu dentro de um período de 1 hora à uma velocidade de rotação de 1000 

RPM, sendo então depositada a amostra para secagem a 100 C por um período de 18 

horas. 

 

Figura 13: Recipiente e haste utilizados no processo de moagem (Fonte: Autor) 
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5.3 Prensagem Uniaxial: Variação da pressão de conformação 

 

Um dos objetivos deste projeto é poder observar a influência da variação da 

pressão de compactação dos corpos de prova para a obtenção do eletrólito sólido, 

utilizando a técnica de compactação à frio. Foi usado uma amostra de Ce-Zr com 

proporções iguais de Cério e Zircônio (50% óxido de cério dopado com gadolínio e co-

dopado com samário, 50% de óxido de zircônio estabilizado com ítrio). Para o processo 

de compactação a frio, o material foi depositado na matriz, e compactado em diferentes 

fcargas fazendo-se uso de uma prensa hidráulica, como mostrado na figura 14. 

 

 

Figura 14: Matriz de aço e prensa hidráulica 

 

O objetivo é observar a influência desta compactação posteriormente nas 

propriedades do material durante os testes de caracterização, seus comportamentos 

durante o processo de sinterização, além de servir como um referencial, para as 

amostras testadas futuramente para uma pressão adequada para prensagem uniaxial 

para este tipo de material.  

 

 

 



39 
 

6. Resultados Parciais 

 

6.1 Densidade a verde 

 

 A prensagem foi feita utilizando-se o pó de uma mesma amostra. A cada 

prensagem, foram medidas o diâmetro, espessura e peso de cada uma das amostras. 

Com isso, foi possível fazer a observação da densidade à verde do material compactado. 

Cada medida foi tomada em triplicata, como indicado na tabela 2, e a média de cada 

medição foi utilizada para o cálculo da densidade e a obtenção do gráfico apresentado 

na figura 15. 

 A de se destacar um ocorrido durante a prensagem das amostras. A carga da 

prensagem foi aumentada a cada 0,5 ton para cada amostra, com o intuito de observar 

a tendência à uma densidade limite para a conformação do material estudado. No 

entanto, ao ser utilizado a carga de 2,5 ton, a amostra se rompeu logo após a finalização 

da aplicação da carga. Tem-se então que, com o uso de uma matriz com 10 mm de 

diâmetro, a carga de 2,5 ton é excessiva para a conformação do material. 

 

Tabela 2: Medição de diâmetro, espessura e peso para amostras compactas em 

diferentes forças de pressão (Variando de 0,5 ton até 2,0 ton) 

 0,5 ton 1 ton 1,5 ton 2 ton 

Diâmetro (mm) 10,08 10,06 10,08 10,07 

10,07 10,07 10,08 10,08 

10,06 10,07 10,06 10,06 

Espessura (mm) 2,5 2,1 1,92 1,61 

2,5 2,12 1,91 1,62 

2,48 2,09 1,91 1,6 

Peso (g) 0,343 0,344 0,342 0,298 

0,34 0,343 0,342 0,299 

0,338 0,344 0,339 0,298 

Fonte: Autor 
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Figura 15: Variação da densidade à verde em função das diferentes forças de pressão 

 

 

6.2 Densidade de sólido poroso: Arquimedes 

 

  Após a sinterização da amostra, foi realizada a medição da densidade através do 

método de Arquimedes. Os pesos das amostras à seco, úmidas e úmidas imersas são 

apresentados na Tabela 1, sendo feita 5 medições para cada amostra, e sendo a média 

dos valores utilizadas para a obtenção da densidade de Arquimedes, tomando a 

densidade da água como 0,9978 g/cm3, utilizando-se a equação (2) apresentada 

anteriormente, e apresentada em gráfico na Figura 16. 
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Tabela 3:  Medição do peso das amostras quando secas, úmidas e úmidas imersas em 

água 

 

  0,5t 1,0t 1,5t 2,0t 

Peso Seco (g) 0,3198 0,3246 0,3224 0,2822 

0,3198 0,3246 0,3224 0,2821 

0,3199 0,3246 0,3224 0,2822 

0,3198 0,3245 0,3224 0,2822 

0,3198 0,3246 0,3224 0,2823 

Peso Úmido (g) 0,3207 0,3246 0,3225 0,2832 

0,3204 0,3246 0,3233 0,2825 

0,3299 0,3247 0,3226 0,2827 

0,32 0,3249 0,3226 0,2826 

0,3202 0,3249 0,3226 0,2822 

Peso Úmido 
Imerso (g) 

0,2664 0,2682 0,2664 0,2292 

0,2676 0,2692 0,2661 0,2296 

0,2668 0,2696 0,2662 0,2301 

0,2681 0,2696 0,2658 0,23 

0,2672 0,2697 0,2666 0,2302 

Fonte: Autor 

 

 

 

Figura 16: Variação da densidade de Arquimedes em função das diferentes forças de pressão 
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 Diferentemente da situação inicial, onde amostras conformadas com maiores 

cargas apresentavam maior densidade, após o processo da sinterização essa situação 

se reverteu. Cargas menores, destacando se a amostra conformada com uma carga de 

1,0 ton, mostraram uma densidade final superior às amostras conformadas com cargas 

maiores, como pode ser observado na figura 16. FREITAS (2009) observou este fato, 

para cerâmicos conformados por prensagem à seco, em seu estudo das características 

finais em cerâmicos, mesmo quando o processo anterior à prensagem se manteve o 

mesmo para as diferentes amostras. 

 Tem-se então uma referência para a carga de prensagem uniaxial para as futuras 

amostras a serem sintetizadas. A carga de 1 ton resultou em um material mais denso ao 

fim do processo de sinterização, quando comparado com outras amostras de mesma 

composição e preparo. Com isso, este valor será utilizado como referência para as 

diferentes amostras de diferentes proporções de cério/zircônio propostas para a 

continuidade deste trabalho 
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7. CONCLUSÕES PARCIAIS 

 

O método Pechini para o preparo da amostra decorreu da maneira esperada. Foi 

possível observar a variação da aparência da amostra ao longo das etapas, de acordo 

com o que a literatura descreve, e por fim, foi possível obter uma amostra de pó bastante 

fina, que é um dos benefícios desta técnica. 

Foi observado um aumento da densidade quanto ao aumento da carga na prensagem 

uniaxial nas amostras a verde (antes da sinterização). Foi possível observar uma 

pequena tendência da densidade das amostras à um valor de 2,3 g/cm3 para a 

composição testada. Ficou destacado o fato de que o excesso de carga pode levar à um 

rompimento da amostra devido a sua excessiva expansão pós prensagem. 

Destaca-se o fato de que, para uma amostra de mesma composição, preparada nas 

mesmas condições e técnicas, a carga durante a pressão axial resultou em 

consequências após o termino de todo o processo de preparo do eletrólito. Fo possível 

observar que amostras conformadas com cargas menores apresentaram maior 

densidade ao fim do processo de sinterização. 

 

8. PROPOSTA PARA TRABALHO FUTURO 

 

Observado uma carga de pressão de conformação que obteve um melhor resultado 

após a sinterização, e tendo feito o levantamento da literatura referente ao assunto de 

eletrólitos e às características das funcionalidades do cério e do zircônio, o domínio da 

técnica de preparo através do método Pechini, assim como um entendimento das 

técnicas de caracterização e análise do material, será dedo continuidade ao objetivo 

principal, que é o estudo de soluções sólidas do misto entre cério e zircônio, a fim de se 

obter um material que apresente as vantagens de cada um de seus componentes, 

destacando-se a busca de um eletrólito para SOFC com temperatura de ativação 

inferiores, ainda que com alto rendimento em suas aplicações. Esta análise deverá ser 

dada baseada nos resultados obtidos através dos testes de caracterização propostos 

anteriormente neste trabalho. 
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ANEXO I 

 

O desenvolvimento das tecnologias de células a combustíveis levou ao uso de diferentes 

eletrólitos, utilizados para o transporte de diferentes tipos de íons, mas que buscavam 

sempre a mesma utilidade, o uso de hidrogênio para a obtenção de energia elétrica. 

Essas diferentes tecnologias envolvem diferentes reações químicas acontecendo dentro 

da célula, com diferentes temperaturas de ativação, e consequentemente diferentes 

aplicações. A seguir, através da tabela 4, é apresentado as principais características de 

cada um dos principais tipos de célula a combustível existentes.  
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Tabela 4: Características dos diferentes modelos de células a combustível 

Tipo de célula a 
combustível 

Eletrólito 
comumente utilizado 

Íon 
transferido 

Temperatura 
de operação 

Potência típica 
dos módulos 

Reação no Anodo 
Reação no 

Catodo 
Aplicaõess Vantagens Desvantagens 

Proton 
Exchange 

Membrane 
(PEM) 

Ácido perfluoro H+ 30 – 100°C <1 kW–100 kW H2 → 2H+ + 2e- 
½ O2 + 2e- + 2H+ 

→ H2O 

Energia de backup 
Energia portátil 

Geração 
distribuida 
Transporte 

Veículos especiais 

-Eletrólito sólido reduz corrosão e 
problemas de manejo  

- Baixa temperatura de ativação 
- Rápido inicio de funcionamento 

- Catalisadores caros 
- Sensível a impurezas no 

combustível 

Alkaline (AFC) 
Hidróxido de 

potássio aquoso em 
matriz porosa 

Membrana 
polimérica alcalina 

OH- 50 – 200°C 1–100 kW 
H2 + 2OH- → 
2H2O + 2e- 

H2O + ½ O2 + 2e- 
→ 2 OH- 

Bélica 
Espacial 

Energia de backup 
Transporte 

- Vasta gama de materiais estáveis 
permite componentes de menor 

custo 
- Baixa temperatura de ativação 

- Rápido inicio de funcionamento 

-Sensível a presença de CO2 tanto 
no ar quanto no combustível 

-Manejo do eletrólito (aquoso) 
-Condutividade do eletrólito 

(polimero) 

Phosphoric Acid 
(PAFC) 

Ácido fosfórico em 
matriz porosa  

Membrana 
polimérica 

H+ ~220°C 

400 kW, 
100 kW 

(eletrólito 
liquido); 
<10 kW 

(membrana 
polimérica) 

H2 → 2H+ + 2e-  
½ O2 + 2e- +2H+ 

→ H2O 
Geração 

distribuida 

- Adequado para sistemas de co-
geração 

- Aumento na tolerância de 
impurezas no combustível 

-Catalisadores caros 
-Longo período de início de 

funcionamento 
-Sensibilidade à enxofre 

Molten 
Carbonate 

(MCFC) 
Carbonato fundido 
de litio, sódio e/ou 
potássio em matriz 

porosa. 

CO3
2- ~650°C 

300 kW–3 MW, 
 

H2 + CO3
2- → H2O 

+ CO2 + 2e- 
½ O2 + CO2 + 2e- 

→ CO3
2- 

Geração 
distribuida 

- Alta eficiência 
- Flexibilidade de combustível 

- Adequado para sistemas de co-
geração 

-Alta temperatura: Corrosão e danos 
aos componentes 

-Longo período de início de 
funcionamento 

-Baixa densidade energética 

Solid Oxide 
(SOFC) Zircônio estabilizado 

com ítrio 
Cério dopado com 

terras raras. 

O2- 500 - 1000°C 1 kW–2 MW 

H2 + O2- → H2O 
+ 2e- 

Or 
CO + O2- → CO2 

+ 2e- 

½ O2 + 2e- → 
O2- 

Energia auxiliar 
Geração 

distribuida 

- Alta eficiência 
- Flexibilidade de combustível 

- Adequado para sistemas de co-
geração 

- Eletrólito sólido 

-Alta temperatura: Corrosão e danos 
aos componentes 

-Longo período de início de 
funcionamento 

-Limitado número de religamentos 

Direct Methanol 
(DMFC) 

Ácido perfluoro H+ 20 – 90°C 1 -100W 
CH3OH + H2O → 
6H+ + CO2 + 6e- 

1.5 O2 + 6H+ + 
6e- → 3H2O 

Equipamentos 
eletrônicos 
portáteis 

- Maior densidade de energia do 
que baterias 

- Rápida recarga 

-Reação muito lenta no anodo 
-Transposição de combustivel 
-Baixa densidade energética 


