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RESUMO 
 

 
A célula combustível é um dispositivo que transforma diretamente energia química, 
resultante de uma reação de oxidação de um combustível, em energia elétrica, 
sendo assim considerada fonte de energia limpa. As técnicas de construção e 
materiais para os diversos tipos de células a combustível estão em crescente 
estudo, porém têm sido técnicas com altos custos. O objetivo deste trabalho é 
estudar e aplicar uma nova metodologia de baixo custo para deposição do ânodo 
nas células a combustível de óxido sólido. A metodologia proposta consiste na 
deposição do ânodo por prensagem uniaxial de maneira que haja boa aderência 
entre o eletrólito e o eletrodo. Foram construídas células simétricas com o eletrólito 
no centro e o suporte para o ânodo depositado em ambos os lados. O material em 
forma de pó foi depositado na seguinte ordem: o composto para suporte do ânodo 
(YSZ-11 + formador de poros), após o composto do eletrólito (YSZ-11), e novamente 
o composto para suporte do ânodo. Para todas as amostras estudadas foram 
depositadas 0,300 g para constituir o eletrólito, e para ter um controle de como se 
comporta a espessura do ânodo após a prensagem e sinterização, foram 
construídas amostras com variação da massa do suporte do ânodo. A aderência 
entre estes componentes é garantida pois tanto o eletrólito quanto o eletrodo têm a 
mesma composição,  zircônia dopada com óxidos mistos de terras raras. Depois 
deste procedimento se procede a sinterização com o primeiro aquecimento a 900ºC 
em uma taxa de aquecimento de 5ºC/min com patamar de 5 minutos nesta 
temperatura, segundo aquecimento até 1500 ºC a uma taxa de 2ºC/min por duas 
horas e resfriamento a uma taxa de de 10ºC/min até 40 ºC. O material catalítico, o 
óxido de níquel, será adicionado depois de completado este processo, assim se 
garante que fique na superfície da célula.  A síntese do material particulado foi 
realizada pelo método dos precursores poliméricos (Pechini) e caracterizada por 
difração de raios X (DRX), analise térmica diferencial/termogravimétrica (ATD/TG), 
microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de impedância. A 
zircônia foi dopada com 11% em mol de óxidos mistos de terras raras, pois análise 
previa mostraram que esta amostra foi a mais condutora à temperatura de 385ºC 
com 9,94 10-6Ω-1cm-1 comparada com a dopada com 9% mol de óxidos mistos de 
terras raras.  
 
Palavras chave: zircônia dopada, células a combustível, eletrólitos sólido, terras 
raras, eletrodos. 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

   

ABSTRACT 

 

 

 

he fuel cell is a device that directly transforms chemical energy, resulting from an 
oxidation reaction of a fuel, into electrical energy, and is thus considered a source of 
clean energy. The construction techniques and materials for the various types of fuel 
cells are in increasing study, but they have been techniques with high costs. The 
objective of this work is to study and apply a new low cost methodology for anode 
deposition in solid oxide fuel cells. The proposed methodology consists in the 
deposition of the anode by uniaxial pressing so that there is good adhesion between 
the electrolyte and the electrode. Symmetric cells were constructed with the 
electrolyte in the center and the support for the anode deposited on both sides. The 
powdered material was deposited in the following order: the anode support 
compound (YSZ-11 + pore former), after the electrolyte compound (YSZ-11), and 
again the anode support compound. For all the samples studied, 0.300 g were 
deposited to form the electrolyte, and to have a control of how the anode thickness 
behaves after pressing and sintering, samples were constructed with varying the 
mass of the anode support. The adhesion between these components is guaranteed 
since both the electrolyte and the electrode have the same composition, zirconia 
doped with mixed rare earth oxides. After this procedure sintering is carried out with 
the first heating at 900 ° C at a heating rate of 5 ° C / min with a 5 minute step at this 
temperature, heating to 1500 ° C at a rate of 2 ° C / min for two hours and cooling at 
a rate From 10 ° C / min to 40 ° C. The catalytic material, nickel oxide, will be added 
once this process is completed, thus ensuring that it remains on the surface of the 
cell. The synthesis of the particulate material was performed by the polymer 
precursors method (Pechini) and characterized by X-ray diffraction (XRD), differential 
thermal / thermogravimetric analysis (DTA / TG), scanning electron microscopy 
(SEM) and impedance spectroscopy. The zirconia was doped with 11 mole% of rare 
earth mixed oxides, since prior analysis showed that this sample was the most 
conductive at the temperature of 385 ° C with 9.94 10-6Ω-1cm-1 compared to doped 
with 9% mol Of rare earth mixed oxides. 
 
Keywords: Zirconia doped, fuel cells, solid electrolytes, rare earths, electrodes. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento de fontes de energia alternativas que possam substituir 

com eficiência similar as em uso está em crescente interesse. Essas fontes devem 

desempenhar suas funções com diferenciais principalmente sobre a sustentabilidade 

comparada as já existentes, além de serem viáveis. No setor elétrico a demanda por 

energia tem aumentado e está diretamente ligada ao progresso da humanidade, 

porém as maiores fontes de uso convencionais como as hidrelétricas trazem 

prejuízos relacionados ao meio ambiente (Villulas, 2002).  

As células a combustíveis são dispositivos são capazes de converter energia 

química em energia elétrica e pode ser uma fonte alternativa de geração de energia. 

Além de possuírem alta eficiência possuem baixíssimas emissões ao meio ambiente 

(Maeland et. al, 2009).  

A tecnologia da célula a combustível está em crescente estudo, sendo que as 

principais desvantagens estão relacionadas ao custo ainda elevado de materiais e 

técnicas de construção (Santos, 2003). Existem diversos tipos de células a 

combustível e para este trabalho será estudada a célula a combustível de óxido 

sólido. 

Os elementos principais que compõe uma célula combustível de óxido sólido 

(SOFC) é o eletrólito sólido denso situado entre dois eletrodos porosos, o ânodo e 

catodo. Existem, diversas técnicas físicas e químicas que podem ser realizadas para 

a deposição dos eletrodos na célula, porém possuem custo significativo (Maeland, 

2009; Stöver, 2005).  Como problema agregado aos métodos de deposição do 

ânodo em SOFC está a deposição do material catalítico que se espalha pelo 

eletrodo dificultando o transporte dos gases na célula, e que deveria está presente 

na superfície do eletrodo que é onde ocorre a reação (Esposito, 2005). Neste 

contexto de métodos de deposição de eletrodos em células a combustível de óxido 

sólido, este trabalho realiza um estudo estudar e aplicação de uma nova 

metodologia de baixo custo para deposição do ânodo nas células a combustível de 

óxido sólido.  
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1.1. OBJETIVO GERAL 

 

Estudar e aplicar uma nova metodologia de baixo custo para deposição do 

suporte dos eletrodos nas células a combustível de óxido sólido por prensagem 

uniaxial de maneira que haja boa aderência entre o eletrólito e o eletrodo, aumente a 

concentração do catalisador na superfície da célula para melhorar a eficiência das 

reações químicas que ocorrem nesta parte. 

 

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Os objetivos específicos são: 

 Sintetizar pelo método dos precursores poliméricos (Pechini) zircônia dopada 

com percentagens de 11% mol de óxido misto de terras raras; 

 Depositar o suporte do eletrodo nas células a combustível de óxido sólido; 

 Aplicar a metodologia proposta controlando a espessura do ânodo com 

variação de massa do suporte do ânodo (YSZ-11 + formador de poros); 

 Caracterizar os corpos de prova resultantes da aplicação da nova 

metodologia por microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia de 

impedância. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A seguir são descritas a revisão bibliográfica de interesse para o estudo 

desenvolvido neste trabalho  

 

2.1 CÉLULAS A COMBUSTÍVEL 

A célula a combustível é um dispositivo eletroquímico que transforma 

diretamente energia química, resultante de uma reação de oxidação de um 

combustível, em energia elétrica (Han et. al, 2007). O combustível usual é o 

hidrogênio ou algum composto que o tenha em sua composição, o oxidante é o 

oxigênio. Os elementos principais que compõem uma célula a combustível é um 

eletrólito que separa um cátodo e um ânodo (eletrodos) (Minh et. al, 1993; Singhal, 

et. al 2000). As células possuem funcionamento silencioso e apresentam baixas 

emissões de poluentes, e ainda seu funcionamento gera calor que pode ser utilizado 

para diversos usos em cogeração, elevando a eficiência da célula (Maeland et. al, 

2009; Pimenta, 1997).  

O eletrólito atua como condutor iônico transportando carga elétrica no interior 

do sistema e separa o combustível do oxidante. O ânodo atua como agente oxidante 

e o cátodo como agente redutor, ambos estão ligados eletricamente em um circuito 

externo que alimenta o consumidor de energia (Minh et. al, 1993; Singhal, et. al 

2000). 

As células a combustível podem ser classificadas de acordo com o eletrólito 

que utilizam e pela temperatura de operação que dão origem as reações 

eletroquímicas. As principais de baixa temperatura são Alcalina (AFC), Membrana 

Polimérica (PEMFC), Ácido fosfórico (PAFC). As de alta temperatura são: 

Carbonatos Fundidos (MCFC) e Óxido Sólido (SOFC) (Villullas et. al , 2002). 

As células do tipo alcalinas têm custo elevado para sua produção sendo sem 

muitas aplicações terrestres e comuns, pois usam hidrogênio e oxigênio ultra puros 

Usa solução de KOH (30-50% m/m) como eletrólito, opera a temperaturas entre 60 e 

90°C e possui alta eficiência. As desvantagens são a sensibilidade a CO2 que 

quando reage com o eletrólito forma carbonato e como os gases são ultrapuros não 

há reforma do combustível (Wendt et. al, 1999). 
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As células do tipo membrana polimérica utilizam como eletrólito uma 

membrana de polímero sólido e eletrodos em grafite para proporcionar corrente 

elétrica, opera a temperaturas entre 80 a 110°C. São de fáceis fabricação, longa 

vida e alta densidade. Suas desvantagens são elevado custo da membrana e 

intolerância ao monóxido de carbono causando contaminação do catalisador 

(Burani, 2010). 

As células do tipo ácido fosfórico tem seu eletrólito de ácido fosfórico 

concentrado. Esses tipos de células operam em temperaturas entre 160ºC e 220ºC, 

e possuem boa estabilidade térmica, química e eletroquímica, e tem como principal 

vantagem a tolerância ao envenenamento por CO2 comparado à outras células 

(Villullas et. al , 2002). 

As células do tipo carbonatos fundidos tem seu eletrólito com uma mistura de 

carbonatos de sódio, de lítio e potássio. Esses tipos de células operam entre 600ºC 

e 800ºC.  

As células do tipo óxido sólido será objeto de estudo deste trabalho. Esse tipo 

de célula tem um o eletrólito formado de um óxido condutor de íons e opera à 

temperaturas entre 800ºC a 1000ºC. São células que possuem versatilidade à 

escolha do combustível e dispensam catalisadores caros por funcionarem em altas 

temperaturas. (Carrette, 2000). 

A Figura (1) mostra um esquema de montagem dos tipos células citados 

anteriormente com suas respectivas espécies iônicas conduzidas pelo eletrólito 

(Chiba, 2010). 

‘  

Figura 1: Principais tipos de células a combustível. 
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A Tabela (1) mostra os tipos de células e suas respectivas possíveis 

aplicações. 

 

Tabela 1: Tipos de células a combustível e aplicações 

Tipo Aplicação 

Alcalina (AFC)  > Espaçonaves                  

> Aplicações militares 

Membrana Polimérica 

(PEMFC) 

> Veículos automotores e catalisador                          

> Espaçonaves                 

 > Mobilidade 

Ácido Fosfórico (PAFC) > Unidades estacionárias (100kW a 

alguns MW)                     

> Cogeração de eletricidade/calor 

Carbonatos Fundidos 

(MCFC) 

> Unidades estacionárias (algumas 

centenas de kW)                                      

> Cogeração de eletricidade/calor 

Óxido Sólido (SOFC) > Unidades estacionárias (de 10 a 

algumas centenas de kW)                                  

> Cogeração de eletricidade/calor 

Fonte: Wendt et. al, 1999, adaptado. 
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2.2 CÉLULAS COMBUSTIVEIS DE ÓXIDO SÓLIDO 

 

Os elementos principais que compõe uma célula combustível de óxido sólido 

(SOFC) é o eletrólito sólido denso situado entre dois eletrodos porosos, o ânodo e 

catodo. A geração de energia elétrica se dá pela reação de oxidação do 

combustível, que ocorre no anodo, gerando elétrons que são utilizados na reação de 

redução do agente oxidante, reação que ocorre no catodo. A reação de oxidação do 

combustível no anodo ocorre consumindo íons oxigênio gerados no catodo, que 

chegam ao anodo por difusão através do eletrólito. O subproduto desse processo de 

geração de energia é o vapor de água (Maeland, 2009). A Figura (2) mostra o 

esquema de funcionamento de uma célula a combustível de óxido sólido e suas 

respectivas reações. 

 

Figura 2: Esquema de funcionamento de uma SOFC. 

 

A geração de energia com a utilização destes dispositivos apresenta grandes 

vantagens: baixa contaminação alem alto rendimento energético e a utilização de 

combustíveis alternativos ao petróleo como são o hidrogeno, hidrocarbonetos (gás 

natural) o biocombustíveis (etanol) (Muñoz, 2013). 

Nas SOFC seus componentes podem ser constituídos por materiais 

cerâmicos, metálicos ou vitrocerâmicos, onde os mesmos têm que possuir 

comportamento de expansão térmica ajustado, compatibilidade química e ser estável 

em atmosfera redutora e oxidante (Nascimento, 2009). 
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2.2.1 Eletrólito 

 

O eletrólito é responsável pela condução iônica de oxigênio que migra entre 

os eletrodos da célula que reage com o combustível e gera corrente elétrica. O 

eletrólito deve ser denso e impermeável aos gases que são difundidos nos eletrodos 

impedindo que haja mistura dos mesmos, apresentar condutividade iônica, 

resistência mecânica, compatibilidade e pouca reatividade com os eletrodos e ser 

estável em atmosferas oxidantes e redutoras na temperatura de operação da célula.  

(Badwal & Foger, 1997; Han, 2007).  

Os eletrólitos podem ser fabricados principalmente por zircônia estabilizada 

com ítria (YSZ), céria dopada com gadolínio (GDC) e o galato de lantânio dopado 

com estrôncio e magnésio (LSGM) (Florio, 2004).  

O uso zircônia estabilizada com ítria têm trazido resultados satisfatórios e será 

utilizada para aplicação prática neste trabalho. O óxido de ítria estabiliza a estrutura 

cúbica da zircônia formando vacâncias de oxigênio trazendo boa condutividade ao 

eletrólito e apresenta boa estabilidade química em relação ao outros componentes 

da célula (Cuenca, 2002). 

 

2.2.2 Ânodo 

 

 No ânodo ocorre a reação de oxidação catalítica do gás combustível com os 

íons de oxigênio provenientes do cátodo. O ânodo da célula de óxido sólido deve 

apresentar condutividade elétrica, ser estável em atmosfera redutora, alta atividade 

eletrocatalítica, ser poroso (20 a 40%), ter coeficiente de expansão térmica 

compatível com os demais componentes da célula. Os materiais mais utilizados para 

fabricação de ânodos são os compósitos cerâmico-metal sendo os mais comuns à 

base de níquel, cobre e do lantânio, mas também podem ser com óxidos de cério e 

titânio (Wang, 2004). A Tabela (2) mostra relações dos compósitos cerâmico-metal 

para fabricação de anodo.  
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Tabela 2: Tipos de ânodos 

Materiais à 

base de 

níquel 

  

Fórmulas 

químicas 

representativas 

Materiais à base 

de cobre 

Materiais à base 

de latânio 

Outros tipos 

de materiais 

NiO/YSZ YSZ 
(ZrO2)1-x(Y2O3)x 

(x~0.08-0,1) 
CuO2/CeO2/YSZ La1-xSrxCrO3 CeO2/GDC 

NiO/SSZ SSZ 
(ZrO2)x(Sc2O3)1-

x (x~0,8) 
CuO2/YSZ 

La1-xSrxCr1-

yM*yO3 
TiO2/YSZ 

NiO/GDC GDC 
CexGd1-xOy 

(x~0,8/y~1,8) 
CuO2/CeO2/SDC 

  

NiO/SDC SDC 
CexSm1-xOy 

(X~0,8/y~1,9)    

NiO/YDC YDC 
CexY1-xOy 

(X~0,8/y~1,96) 
      

M*= Mn, Fe, Co, Ni, Fonte: Nascimento, 2009 

 

O ânodo fabricado por NiO/YSZ são mais utilizado por apresentar os bons 

resultados, possui baixo custo, estabilidade em atmosfera redutora em altas 

temperaturas coeficiente de expansão térmica compatível com os outros 

componentes da SOFC e será objeto de estudo neste trabalho . O níquel atua como 

catalisador na reação de oxidação eletroquímica do combustível, além de ser 

responsável pela condutividade elétrica no ânodo (Yan, 2002) 

No ânodo de NiO/YSZ a YSZ atua como elemento estrutural onde o níquel é 

disperso impedindo que as partículas de níquel se aglomerem durante o 

funcionamento da célula e  contribui para diminuir a diferença dos coeficientes de 

expansão térmica do níquel e do eletrólito. O composto de NiO/YSZ não são reativos 

em faixas amplas de temperatura e não se mistura, portanto permitem que a sua 

sinterização seja realizada por processos convencionais (Zhu, 2003).  

A composição do ânodo através de NiO/YSZ não fornece a porosidade 

necessária para este componente, comumente são utilizados componentes 

formadores de poros como o grafite e amido de milho, para este trabalho o grafite 

será utilizado no estudo para atuar com essa funcionalidade. Os formadores de 

poros são evaporados durante a sinterização do composto ficando os poros 

presentes no ânodo (Lee et al, 2003). 
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Na Figura (3) é possível visualizar a representação da interface 

ânodo/eletrólito, sendo possível visualizar a região de contato triplo que compreende 

a interação entre a YSZ, o níquel e o combustível que possibilita a reação de 

oxidação do combustível (Nascimento, 2009). 

 

Figura 3: Região trifásica do ânodo 

 

2.2.3 Cátodo 

No cátodo ocorre a reação de redução do oxigênio puro ou do ar à íons de O2. 

O cátodo da célula de óxido sólido deve apresentar compatibilidade com os 

coeficientes de expansão térmica dos outros componentes da célula, estabilidade 

química e microestrutural durante a operação da célula, alta condutividade eletrônica 

e iônica, estrututra porosa durante a operação da célula e alta atividade 

eletrocatalítica reduzir o oxigênio e ser estável em atmosferas altamente oxidantes 

(Badwal, 1997). 

Os materiais comumente usados para fabricação de cátodos são a manganita 

de lantânio dopada com estrôncio (LSM), a ferrita de lantânio dopada com estrôncio 

(LSF) e a cobaltita de samário dopada com estrôncio (SSC). Para células que 

operam em altas temperaturas a manganita de lantânio dopada com estrôncio é a 

mais utilizada devido possuir alta estabilidade e alta atividade catalítica, além de 

possuir coeficiente de expansão compatível com o material do eletrólito mais comum 

que geralmente é a YSZ (Wincewicz, 2005).  
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2.3 CONFIGURAÇÂO DE MONTAGEM DE CÉLULAS DE ÓXIDO SÓLIDO 

 

As células à combustível de óxido sólido têm seus componentes na forma 

sólida, sendo possível diversos meios de configuração de montagem da célula. As 

mais comuns são as com geometria tubular e as com geometria planar (Souza, 

2011). 

As células com configuração de geometria tubular possuem vantagens de 

diminuir as diferenças dos coeficientes de expansão térmica dos componentes da 

célula, porém apresenta maior resistividade pelo caminho percorrido pela corrente 

elétrica diminuindo assim a eficiência da mesma (Souza, 2011) 

As células com a configuração de geometria planar será objeto do estudo 

desse trabalho, possui um design mais eficiente e barato comparado ao da tubular, o 

caminho percorrido pela corrente elétrica é menor e tem a facilidade de 

empilhamento dos componentes (Carrette, 2000).  

As células montadas com as configuração planar podem ter suporte pelo 

eletrólito ou pelo ânodo. A forma de suporte deve garantir resistência mecânica da 

célula em seu funcionamento e sua manipulação. A célula suportada pelo eletrólito 

proporciona ótima estabilidade mecânica à célula, mas pelo fato do eletrólito ser 

denso há aumento da resistividade elétrica e da temperatura de operação, por outro 

lado a célula suportada pelo ânodo responde bem a estabilidade mecânica e não há 

aumento na resistividade elétrica por ser bom condutor eletrônico (Mekhilef, 2012). 

Para esse trabalho a configuração planar será montada com suporte pelo 

eletrólito visto que a metodologia suporte de eletrodos em eletrólitos de óxido sólido 

por prensagem uniaxial é uma experimentação, o eletrólito por ser denso atende 

como suporte com propriedades mecânicas adequadas para essa experimentação. 

A Figura (4) mostra a configuração de montagem suportada pelo eletrólito e 

suportada pelo ânodo (Almeida, 2014). 

 

Figura 4: Esquema de suporte de SOFC  
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2.4 PROPRIEDADES DA ZIRCÔNIA ESTABILIZADA COM ÓXIDO MISTOS DE  

TERRAS RARAS 

A zircônia, em sua forma pura, tem uma condutividade iônica é baixa e possui 

estrutura cristalina monoclínica. A fase cúbica da zircônia é a de interesse para 

aplicação principalmente em eletrólitos de óxido sólido por ter condutividade iônica 

maior comparada com as zircônias tetragonal ou monoclínica (Boivi, 1998; Stevens 

1986). 

A zircônia muda sua estrutura para a forma tetragonal acima de 1170 ºC e 

para a estrutura cúbica acima de 2370 ºC, mas com adição de 26,27. de óxidos 

como de magnésio (MgO), de cálcio (CaO), ítria e céria (CeO2), essa fase pode 

permanecer estável a temperaturas inferiores, sendo assim presente em 

temperaturas de operação de uma SOFC (Tekeli, 2004). 

Os elementos estabilizantes da zircônia apresenta criação de vacâncias de 

oxigênio que aumenta a mobilidade dos íons, porém se houver concentração muito 

alta dessas vacâncias provoca diminuição nessa mobilidade (Stevens, 1986).  

O óxido de ítria é o mais utilizado e será objeto de aplicação neste trabalho 

com função de estabilizar a zircônia e criar vacâncias de oxigênio, trazendo aumento 

nas suas propriedades elétricas e mecânicas, estabilidade em ambas atmosferas, 

oxidante e redutora, quando comparado com a zircônia pura (Tekeli, 2004). 

A estabilização da zircônia com a ítria pode ser descrita por uma reação de 

defeitos pela notação de Kröger-Vink, onde para cada mol de óxido de ítria é criada 

uma vacância de oxigênio duplamente ionizada. (Nascimento, 2009). 

 

Y2O3                2YZr′ + 3Oo
x + Vo

•• 

 

Neste trabalho foi utilizado o carbonato de terras taras Re2(CO3)3 utilizado 

neste caracterizado em trabalhos anteriores (Hwang, 2006; Meneses, 2010), onde o 

elemento majoritário é o óxido de ítria. A Tabela (3) mostra a composição porcentual 

em massa de cada componente da terra rara. 
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Tabela 3: Composição do carbonato de terras raras 

Composto 

químico 

Quantidade (% 

massa) 

Y2O3 75,88 

Dy2O3 12,1 

Er2O3 4,04 

Ho2O3 1,94 

Tb4O7 1,32 

Yb2O3 0,97 

Gd2O3 0,86 

Ce2O3 0,46 

Tm2O3 0,32 

 

Utilizando a notação de Kröger-Vink aplicada ao carbonato de terras raras 

(Munoz), onde ReZr′ representa os cátions substituindo o zircônio gerando 

desbalanceamento de carga e Vo
•• representa um vazio de oxigênio introduzido para 

efeito de compensação de carga: (Munoz, 2013), 

 

Re2O3                2ReZr′ + 3Oo
x + Vo

•• 

 

Pela Figura (5) é possível ver a aplicação da notação de defeitos de Kröger-

Vink aplicada ao Re2O3 

 

Figura5: Defeitos e/ou vazios de oxigênio 
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2.5 MÉTODO DE SÍNTESE E OBTENÇÃO DA YSZ  

Existem diversos métodos de síntese empregados para obtenção de óxidos, 

os mais comuns são pela precipitação controlada, combustão, sol-gel e precursor 

polimétrico (Pechini) (Rodriguez-Páez, 2013). Neste trabalho a síntese da YSZ foi 

realizada pelo método pelo método dos precursores poliméricos (Pechini). 

O método da precipitação controlada consiste na obtenção do material de 

interesse através de uma solução homogênea ácida ou em água deionizada com o 

sal solúvel do cátion de interesse, após a formação da solução é adicionado um 

reagente precipitante de maneira controlada sob constante agitação. (Narváez et al., 

2007). O método da combustão é realizado através de reações exotérmicas, redox, 

entre nitratos metálicos e um combustível orgânico Através do método sol-gel o 

óxido de interesse é obtido através de reações de polimerização inorgânica (Paiva et 

al., 2006). 

 

 

2.5.1 Método Dos Precursores Poliméricos (Pechini) 

 

O método dos precursores poliméricos ou método de Pechini consiste na 

formação de um quelato através da adição de sais com os cátions de interesse à 

uma solução de algum ácido orgânico e etileno glicol sob constante agitação. O 

ácido atua como quelante unindo os cátions dissolvidos na forma de sais na forma 

de cloretos, carbonatos, hidróxidos e nitratos (Brito, 2009). 

O quelato formado é sujeito à poliesterificação com um poliácido (etilenoglicol) 

ao ser aquecido. O composto final deve ser levado para calcinação para obtenção 

do óxido desejado entre 500 °C e 900 °C, resultando em um pó escuro.   

(Venceslau, 2012; Brito, 2010). O pó resultante da calcinação possui material 

orgânico em sua composição, sendo necessário um tratamento térmico em torno dos 

600ºC para remoção dos orgânicos da composição do óxido. (Ries et al., 2003; 

Muñoz, 2013).  

O método de Pechini apresenta vantagens como a possibilidade de obtenção 

de pós nanométricos, síntese a baixas temperaturas e baixa contaminação, e 

desvantagens como o alto custo de alguns reagentes e formação de pós 

aglomerados sendo necessário passar por um processo de moagem posterior (Brito, 

2009). 
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2.6 TÉCNICAS DE OBTENÇÃO DE ELETRODOS EM CÉLULAS DE ÓXIDO 

SÓLIDO 

Os métodos de deposição dos eletrodos em células de óxido sólido podem 

ser físicos e químicos. Dentre eles os principais são as técnicas de deposição 

química/eletroquímica de vapor, deposição por plasma (sputtering), colagem de fita 

(tapecasting), calandragem de fita (tape calendering), impressão sobre tela (screen 

printing), recobrimento por imersão (dip coating), recobrimento por nebulização 

(spray coating), eletroforese e nebulização a úmido (wet spray) (Badwal, 1997; 

Stöver, 2005). 

As deposições pelos métodos químicos apresentam vantagens como menor 

custo, rapidez e possibilidade de recobrimento de grandes áreas com fácil controle 

estequiométrico (Kuo, 1990). 

Para este trabalho será estudada o comportamento da técnica de deposição 

física do ânodo através de prensagem uniaxial do eletrólito e do ânodo seguida de 

sinterização. Essa técnica reduz os custos significativamente da fabricação da célula 

e é simples e reprodutível. Em muitos trabalhos são utilizados a combinação da 

prensagem com outros métodos, como por exemplo, a prensagem do eletrólito e 

deposição dos eletrodos pelos métodos já citados anteriormente.  
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3. MÉTODOS E PROCEDIMENTOS EXPERIMENTAIS 

 

Para este trabalho foi realizada a síntese de zircônia dopada com 11% mol de 

óxido de ítria, nomeada como YSZ-11, na forma de carbonato de terras raras já 

caracterizado anteriormente. A matérias prima resultante da síntese da amostra foi 

caracterizada por análise térmica diferencial e termogravimétrica (ATD/TG) e 

difração de raio x (DRX), após passaram por processamento cerâmico através de 

moagem, compactação e sinterização dando origem a amostras na forma de 

eletrólitos sólidos para caracterização com microscopia eletrônica de varredura 

(MEV), tamanho de grão, densidade aparente e espectroscopia de impedância, 

caracterização essas para conhecimento estrutural e elétrico das amostras.  

 

3.1 SÍNTESE DA AMOSTRA PELO MÉTODO DE PECHINI 

 

A amostra YSZ-11 foi sintetizada utilizando o método dos precursores 

poliméricos (Pechini). Foram utilizados o tetra Butóxido de zircônio (TBZ) e o 

carbonato de terras raras como precursores das amostras. O carbonato de terras 

raras Re2(CO3)3  utilizado para dopar a zircônia, já foi caracterizado em trabalhos 

anteriores e descrito nesse trabalho (Muñoz, 2013; Hwang, 2006). 

Foram preparadas três soluções: 

1- Ácido cítrico na forma sólida foi dissolvido com etileno glicol na relação de 1:4 em 

um béquer sob agitação constante num agitador magnético com aquecimento de 70 

°C; 

2- Tetra butóxido de zircônio (TBZ) dissolvido numa solução 2,6 molar de ácido 

nítrico para fácil hidrolise sob agitação constante; 

3- Carbonato de ítrio foi dissolvido numa solução 0,3 molar de ácido nítrico sob 

agitação constante.  

Após a completa dissolução das três soluções, a segunda e a terceira foram 

adicionadas à primeira solução. Após a homogeneização de todos os componentes, 

foi adicionado hidróxido de amônio para diminuir a acidez da solução, devido a 

adição de ácido nítrico, tendo leitura controlada por um pH-metro até atingir um pH 9 

(Fig. 6).  
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Figura 6: Controle do pH da solução 

 

A fim de eliminar o solvente e favores as reações de polimerização a solução 

foi colada em uma chapa de aquecimento com constante agitação à 120 °C, criando 

uma resina viscosa que foi levada ao forno para secagem com temperatura de 250 

°C por aproximadamente 18 horas. Após passar pelo forno as amostras resultaram 

em pós escuros e homogêneos posteriormente desagregados em almofariz (Fig.7). 

 

 

 

Figura 7: Pó calcinado resultante da resina polimérica 
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3.2 CARACTERIZAÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA 

 

Os pós foram caracterizados por análise térmica diferencial e 

termogravimétrica (ATD/TG) e difração de raios X (DRX).  

A análise térmica diferencial e termogravimétrica (ATD/TG) foi realizada para 

identificar a temperatura de transição de fase do óxido e a decomposição mássica 

das amostras. As analises das amostras foram realizadas no laboratório de análises 

instrumentais do Campus Gama da Universidade de Brasília no equipamento de 

modelo Tx SDT Q600. Utilizaram-se cadinhos de platina com taxa de aquecimento 

de 10 °C/min até 800°C. 

Os pós foram pré-calcinados à 550°C para evaporação de resíduos orgânicos 

e então realizada a difração de raios X (DRX) para identificar as fases cristalinas 

estabilizadas considerando o teor de aditivo utilizado e as temperaturas de pré-

calcinação. As analises foram realizadas no laboratório de difração de raio-x do 

Instituto de Geociências da Universidade de Brasília, utilizando o equipamento de 

modelo Rigaku Ultima IV. As condições foram com os parâmetros de faixa 02 a 80 

graus, passo de 0,05 graus e velocidade de 5°/min. Os resultados da difração foram 

tornando comparados com as bases de dados existentes utilizando o programa 

crystallographic Search-Match. 
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3.3 PROCESSAMENTO CERÂMICO: MOAGEM, COMPACTAÇÃO E 

SINTERIZAÇÃO   

 Para confecção do corpo de prova e análise foram necessários 

procedimentos de moagem, compactação e sinterização. 

Com objetivo de romper os aglomerados, foi realizada a moagem mecânica 

em um moinho de atrito do laboratório de materiais do Campus Gama da 

Universidade de Brasília, onde a moagem do pó foi realizada com álcool isopropílico 

e bolas de zircônia sinterizadas (aproximadamente 2 mm de diâmetro) em uma 

relação mássica de 1:4, ou seja, para cada grama de pó foram adicionados  4 

gramas dos agentes utilizados na moagem. O moinho ficou em constante agitação 

por 1 hora com velocidade de 1000 rpm. A mistura foi seca em uma chapa de 

aquecimento para evaporação da parte líquida. Foram retiradas as bolas de zircônia 

e desagregado o pó em almofariz de ágata que seguiu para o peneiramento em uma 

peneira de 0,045 mm de abertura da malha resultando em pós finos.  

Os pós foram compactados por prensagem uniaxial a frio do laboratório de 

materiais da Universidade de Brasília Campus Gama em matriz cilíndrica de 

aproximadamente 10 mm de diâmetro. Foi utilizado aproximadamente 0,15g de pó e 

a pressão para a compactação utilizada foi 187 MPa durante 30 segundos. 

O corpo de prova resultante da compactação foram sintetizados no forno de 

modelo NABERTTHERM LHT407GN6 da Universidade de Brasília, onde as 

amostras foram aquecidas 900ºC em uma taxa de aquecimento de 5ºC/min com 

patamar de 5 minutos nesta temperatura. Após o primeiro aquecimento foi realizado 

o segundo aquecimento até 1500 ºC a uma taxa de 2ºC/min por duas horas, figura 1. 

A taxa de resfriamento após o processo foi de 10ºC/min até 40 ºC. O cronograma de 

sinterização (Fig. 8) seguido foi visto em literatura e reproduzida neste ensaio 

(Muñoz, 2013).    

 

Figura 8: Cronograma de sinterização 
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3.4 CARACTERIZAÇÃO DO CORPO DE PROVA 

 

O corpo de prova foi caracterizado por Microscopia Eletrônica de Varredura 

(MEV), Tamanho de Grão, Densidade Aparente e Espectroscopia de Impedância. 

A amostra foi metalizadas com uma fina camada de ouro para que possa 

haver a condução eletrônica dentro do microscópio (Arakaki, 2010) para realizar a 

MEV, permitindo observar e analisar o comportamento dos aglomerados do material 

e o tamanho grão que permitiu traçar linhas sobre as imagens interceptando os 

grãos nas imagens adquiridas no MEV para que então fossem tiradas as médias de 

quantidades de grãos em uma linha com dimensão pré-determinada e então foi 

realizado cálculo entre a razão do tamanho da linha de intersecção e a média da 

quantidade de grãos encontrados (método do intercepto). A MEV foi realizada por 

um microscópio eletrônico de varredura de modelo JEOL JED-2300 do laboratório de 

engenharia mecânica da Universidade de Brasília.  

As amostras então foram submetidas ao Principio de Arquimedes para realizar os 

cálculos da densidade aparente, onde foi pesada a massa seca (Ms) de cada 

amostra, e então os corpos de prova foram imergidos em água destilada por 24h, 

retirados e realizada a pesagem da massa úmida (Mu), e por fim, foi pesada em uma 

balança hidrostática a massa imersa (Mi). De acordo com o princípio de Arquimedes 

foi possível calcular a densidade do corpo (Dc) de acordo com a equação a seguir 

(Villas-Bôas, 2013):  

 

Onde, ρL é a densidade da água destilada (g/cm³). 

 

Após a realização da técnica de medição da densidade aparente, as amostras 

foram secas em um agitador magnético para realizar a espectroscopia de 

impedância. Para conhecer o comportamento elétrico das amostras, foi realizada a 

espectroscopia de impedância na Universidade de São Carlos (UFSCAR) onde o 

corpo de prova foi lixado, polido, coberto com pasta de platina em suas faces e 

realizado a cura da pasta a 900ºC por 20 minutos, formando assim os contatos 

elétricos. Foram realizadas medições com variações de faixas de temperatura de 

235ºC até 385ºC com variações de 25 em 25ºC.  
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3.5 APLICAÇÃO DA NOVA METODOLOGIA PARA FABRICAÇÃO DE ELETRODOS 

NAS CÉLULAS DE ÓXIDO SÓLIDO E CARACTERIZAÇÃO 

 

A metodologia para disposição do suporte de eletrodos, no caso para suporte 

do ânodo em eletrólitos de célula a combustível, consiste em prensagem uniaxial 

dos componentes em uma matriz cilíndrica de aproximadamente 10 mm de 

diâmetro, com pressão de 1,5 toneladas (187 MPa) durante 30 segundos.  

Todas amostras foram utilizados para construção do eletrólito 

aproximadamente 0,300g da amostra de YSZ-11, diferenciando apenas a forma do 

material do ânodo e a quantidade.  

Foram construídas células simétricas com o eletrólito no centro e o suporte 

para o ânodo depositado em ambos os lados. O material em forma de pó foi 

depositado na seguinte ordem: o composto para suporte do ânodo (YSZ-11 + 

formador de poros), após o composto do eletrólito (YSZ-11), e novamente o 

composto para suporte do ânodo. A Figura (9) mostra o esquema de prensagem das 

amostras.  

 

 

Figura 9: Esquema de prensagem das amostras 
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Foram realizadas as seguintes amostras para o estudo: 

 

 A amostra 1: deposição na matriz de 0,100g de YSZ-11 na forma de pré 

calcinado, com presença de compostos orgânicos (após a síntese) 

compreendo o ânodo, posterior deposição 0,300g do pó de YSZ-11 

compreendendo o eletrólito e  mais 0,100g  de YSZ-11 na forma de pré 

calcinado com presença de compostos orgânicos, compactação de todos 

componentes de maneira conjunta; 

 Amostra 2: deposição na matriz de 0,063g de YSZ-11 com grafite 

compreendendo como formador de poros, posterior deposição 0,300g do pó 

de YSZ-11 compreendendo o eletrólito e  mais deposição na matriz de 0,63g 

de YSZ-11 com grafite compreendendo o ânodo, compactação de todos 

componentes de maneira conjunta; 

 Amostra 3: deposição na matriz de 0,100g de YSZ-11 com grafite 

compreendendo o ânodo, posterior deposição 0,300g do pó de YSZ-11 

compreendendo o eletrólito e  mais deposição na matriz de 0,100g de YSZ-11 

com grafite compreendendo o ânodo, compactação de todos componentes de 

maneira conjunta;  

 Amostra 4: deposição na matriz de 0,040g de YSZ-11 com grafite 

compreendendo o ânodo, posterior deposição 0,300g do pó de YSZ-11 

compreendendo o eletrólito e  mais deposição na matriz de 0,040g de YSZ-11 

com grafite compreendendo o ânodo, compactação de todos componentes de 

maneira conjunta. 

 

As amostras que contem o composto de YSZ-11 com grafite estão em relação 

mássica de 80% de YSZ e 20% de grafite. Todas as amostras possuem a mesma 

quantidade de YSZ-11 para construção do eletrólito e está na forma de pó com 

tratamento térmico após síntese, livre de compostos orgânicos e passada pelo 

processo de moagem, e a massa do suporte do ânodo variou com objetivo de 

controlar a espessura do ânodo pós compactação e sinterização.  Foi construída a 

Tabela (4) para distinguir as amostras por nomenclaturas específicas de acordo com 

o estado da YSZ-11 e a quantidade em massa. 
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Tabela 4: Nomenclatura das amostras compactadas 

Amostra Nomenclatura 

1 YSZ-ST-0,100 

2 YSZ-CT-0,063 

3 YSZ-CT-0,100 

4 YSZ-CT-0,040 

 

 

O primeiro termo YSZ já foi definido anteriormente significando a zircônia 

estabilizada com 11% mol de óxido de ítria. O segundo termo faz referência à forma 

da YSZ onde ST é a YSZ sem tratamento térmico adicional após a síntese pelo 

método de Pechini, ou seja ainda está na forma de pó escuro (pré calcinado) com 

compostos orgânicos em sua composição; o termo CT é a YSZ com tratamento 

térmico pós síntese, livre de compostos orgânicos e passada pelo processo de 

moagem. O terceiro termo em numero faz referencia à quantidade em massa do 

ânodo depositado em ambas superfícies do eletrólito (superior e inferior).  

Após a construção dos corpos de provas serão sinterizados. As amostras 

serão caracterizadas por microscopia eletrônica de varredura, espectroscopia de 

impedância. As amostras são sinterizadas sem o material catalítico (óxido de níquel) 

que será depositado posteriormente em ambas as faces da amostra para obter 

melhores resultados já que é onde, de fato, ocorrem as reações de redução do 

combustível. 
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4. RESULTADOS 

 

Os resultados são divididos da seguinte maneira: análise da matéria prima da 

YSZ-11, análise dos corpos de prova de YSZ-11, análise da aplicação da 

metodologia de suporte de eletrodos em células de óxido sólido. 

 

4.1 ANÁLISE DA MATÉRIA PRIMA DA YSZ-11 

 

As curvas ATD/TG são mostradas na Figura (10). 
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Figura 10: Análise térmica da amostra YSZ-11 

 

É visto um processo endotérmico a 70°C, referente à vaporização da água 

residual. Outro pico, este exotérmico é observado iniciando ao redor dos 300 °C 

sugerindo o início da degradação da resina polimérica, decorrente da decomposição 

térmica das ligações simples do polímero (Prabhakaran, 2007), processo que 

termina em 441°C, compreendendo a mudança de fase de sólido amorfo para sólido 
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cristalino. É descartado inicio da transformação de fase antes dos 400 °C devido à 

ausência de picos de difração na análise, onde a amostra compreende a uma fase 

totalmente amorfa.  Em torno 600 °C se dá o início de uma segunda transformação 

fase. Após a temperatura de 740ºC todo material orgânico, nitratos e compostos 

indesejados são eliminados e a sinterização deve ocorrer acima desta temperatura 

(Martinez, 2013).  

A amostra foi submetida a tratamento térmico em diferentes temperaturas 

sendo elas à 550 e 800 ºC com objetivo de mostras a evolução da fase cristalina em 

função do aumento da temperatura de calcinação. A Figura (11) mostra os 

difratograma com as diferentes temperaturas a que foram submetidas no tratamento 

térmico. 
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Figura 11: Difração de raio x da YSZ-11 
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Na amostra submetida ao tratamento térmico à 550 °C, tornando como 

comparação bases de dados existentes (Lamas, 2000), são evidenciados vários 

picos de difração, referentes às fases da zircônia tetragonal e/ou cúbica, presentes 

em forma sobreposta. Pelo difratograma e análise térmica é possível verificar que 

antes de 400ºC é evidente o caráter amorfo do material, impossibilitando sua 

identificação, que também foi comprovado em literatura (Muñoz, 2013).  Os picos de 

difração são dados em aproximadamente 30º, onde está localizado o pico mais 

intenso da fase tetragonal e cúbica da zircônia, e 35, 50, 60, 62.5 e 73,5° (2θ), e são 

comprovados pela fórmula a presença de ZrO2 dopado com Y2O3 (figura 3).  

Para ambas as amostras submetidas ao tratamento térmico à 800°C, os picos 

são melhores definidos referentes a incidência de 100% de formação de zircônia 

cúbica, porém os picos de difração da fase tetragonal metaestável poderiam estar 

sobrepostos, com possível superposição das reflexões próximas a 30° (2θ), 

dificultando sua identificação (Castro, 2007). É evidenciado que com o aumento da 

temperatura, a intensidade dos picos aumenta e as larguras diminuem sendo 

possível melhor identificação das fases presentes.  
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4.2 ANÁLISE DO CORPO DA YSZ-11 

 

O corpo de prova foi submetido à microscopia eletrônica de varredura (MEV), 

onde foi analisada a superfície das amostras. As micrografias da amostra estão 

representadas nas Figura (12). 

 

  

Figura 12: Micrografias obtidas por MEV da superfície dos corpos de prova 

sintetizados: ampliação de 1500X e 3000X, respectivamente. 

 

Os resultados da MEV mostram que YSZ-11 possui estrutura cúbica, 

caracterizada por grãos grandes quando comparados com a zircônia tetragonal, e 

uniformidade em toda extensão superficial.  É observado a presença de poros 

intergranular e intragranular. A presença de porosidade tanto intragranular, quanto 

intergranular bloqueia os portadores de carga, sendo assim opositora ao fluxo de 

carga (Muñoz, 2013).  

A MEV possibilita também a visualização do mapa de distribuição de cada 

elemento nas amostras (Fig. (13)). 

 

Figura 13: Mapa de distribuição dos elementos da amostra  
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Através do mapa é possível a visualização da homogeneização dos dopantes 

presentes na terra rara na solução sólida do material, não sendo identificada 

nenhuma área com uma maior aglutinação de elementos. Em verde está 

representada a distribuição do ítrio, em roxo a do disprósio, em vermelho a érbio, em 

laranja a do oxigênio, em amarelo a da zircônia, e em azul a do hólmio.  

Através da MEV foi possível obter o tamanho médio de grão da amostra, 

calculado pelo método do intercepto com o auxílio do software ImageJ, onde foi 

calculado o tamanho médio 5,26μm. Quanto menor quantidade de contornos de grão 

na amostra a resistividade será menor, contribuindo assim para o aumento da 

condutividade (Muñoz, 2013).  

Pelo método de Arquimedes foi calculada a densidade dos corpo de prova  e 

comparada à densidade teórica, descritas na Tabela (5). 

 

Tabela 5: Densidade Aparente  

AMOSTRA 

DENSIDADE 

APARENTE 

(g/cm³) 

DENSIDADE 

TEÓRICA 

(g/cm³) 

DENSIDADE 

RELATIVA 

(%) 

YSZ-11 5,3926 5,86 92,025 

 

Os eletrólitos sólidos de SOFC devem possuir alta densidade para evitar 

passagem de gases pelo seu interior, assim sendo aproximadamente 92% da 

densidade teórica (Muñoz, 2013). A YSZ-11 obteve densidade relativa a teórica 

maior.  

Para estudar o estudar o comportamento elétrico de YSZ-11 em função da 

temperatura foi realizada a espectroscopia de impedância, sendo feitas medidas de 

impedância a 235, 260, 285, 310, 335, 360 e 385ºC para que fosse conduzido o 

cálculo das resistividades, condutividade e finalmente as energias de ativação. Para 

encontrar a resistividade foi utilizada a equação ρ = R.A / L (KΩcm-1), em que A 

(cm²) é a área, L (cm) a espessura do corpo de prova e R (kΩ) a resistência obtida 

através dos semicírculos de Nyquist (Cajas, 2012), para cada amostra. A Figura (14) 

apresenta os diagramas de impedância para temperaturas de 310ºC e 335ºC para 

os corpos de prova sintetizados. 
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Figura 14: Espectro da amostra YSZ-11 à 310ºC e 335ºC 

 

Nos diagramas de impedância nas temperaturas são diferenciados 

claramente dois semicírculos, onde, o primeiro semicírculo de representa o aporte do 

resistivo do grão, e segundo representa o aporte resistivo do contorno do grão 

(IRVINE, 1990). É notada a presença dos dois semicírculos bem definidos 

(contribuição resistiva do grão e do contorno de grão), onde os semicírculos 

atribuídos às componentes resistivas do grão são levemente maiores que as do 

contorno do grão. A Tabela (6) mostra os valores de resistividade da amostra 

tomados pelo diagrama de impedância.  

 

Tabela 6: Valores de resistividade 

AMOSTRA Resistividade 

310ºC 335ºC 

Grão Contorno de 

Grão 

Grão Contorno de 

Grão 

YSZ-11 45,483 KΩ 77,255 KΩ 17,566 KΩ 29,774 KΩ 

 

 

É observado pelos resultados apresentados um comportamento de 

diminuição da resistência à medida do aumento de temperatura. Pela Tabela (5), 

através dos valores de resistividade obtidos para cada temperatura de ensaio, foi 
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possível calcular a condutividade através do seu inverso e traçada a curva de 

condutividade, demonstrada na Figura (15). 
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Figura 15: Condutividade da amostra do Grão, Contorno de Grão e Total 

 

Através dos valores obtidos de condutividade foram construídos os gráficos 

de Arrhenius (LogσT Vs. 1000/T), sendo possível obter a energia de ativação para o 
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processo de condução, (Figura 16) A energia de ativação representa a energia 

mínima necessária para iniciar o processo de condução. (Peters, 2007). 

 

 

 

Figura 16: Gráficos de Arrhenius do Grão, Contorno de Grão e Total 
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Os gráficos demonstram que as amostra não apresentam desvios no 

comportamento do tipo Arrhenius, é visto um comportamento linear da amostra em 

todos os gráficos. Da inclinação destas retas hipotéticas foram obtidas as energias 

de ativação do grão, contorno de grão e total, sendo apresentas na Tabela (7). 

 

Tabela 7: Energia de ativação das amostras 

AMOSTRA 
Energia de Ativação 

Grão Contorno de Grão Total 

YSZ-11 1,1515 1,15148 1,15147 

 

Os valores são similares aos encontrados em trabalhos anteriores, para 

condutores de oxigênio à base de óxido de zircônio que estão na faixa de 1 a 1.2 eV 

(Mucillo, 2008; Muñoz, 2013).  

O método de Pechini é traz uma homogeneidade dos componentes de 

dopagem da zircônia e uma conformação boa dos corpos de prova.  A difração de 

raios-X confirmou que ocorreu a perfeita dopagem da zircônia com o composto de 

terras raras. A microscopia eletrônica de varredura feita no corpo de prova mostrou 

de forma qualitativa a porosidade. As amostra YSZ-11 possui densidade relativa a 

teórica maior que 92%, sendo considerado um resultado satisfatório para aplicação 

com eletrólitos. A análise da espectroscopia evidenciou menor resistência da 

amostra e aumento significativo de condutividade a partir da faixa de temperatura de 

385ºC com 9,94 10-6Ω-1cm-1. Foi demonstrado que a energia de ativação das 

amostras está de acordo com o definido em literatura. 
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4.3 METODOLOGIA DE SUPORTE DO ÂNODO AO ELETRÓLITO 

 

As amostras foram compactadas de maneira já descritas anteriormente. A 

Figura (17) mostra o aspecto da amostra YSZ-ST-0,100 após a prensagem de 

maneira similar às demais.  

 

Figura 17: Amostras compactadas 

 

Após a compactação das amostras YSZ-ST-0,100 e YSZ-CT-0,063 as 

mesmas foram levadas para o forno para sinterização. A Figura (18) mostra o 

resultado o aspecto da amostra YSZ-ST-0,100 após a sinterização e a Figura (19) 

mostra o aspecto da amostra YSZ-CT-0,063.  

 

 

Imagem 18: Amostra YSZ-ST-0,100 após a sinterização 
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Imagem 19: Amostra YSZ-CT-0,063 após a sinterização 

A aplicação da metodologia com a amostra YSZ-ST-0,100 não atendeu as 

expectativas do objetivo do trabalho. Era esperado que o composto de YSZ com 

material orgânico quando submetido à sinterização iria ocorrer a evaporação dos 

orgânicos restando a YSZ na forma porosa.  

Pela Figura (19) é possível visualizar a olho nu na YSZ-CT-0,063 que divisão 

entre o eletrólito denso e o ânodo poroso, onde ao passar pela caracterização trará 

resultados se atendeu à expectativas propostas pelo trabalho.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho tem como proposta estudar e aplicar uma nova metodologia 

através de prensagem uniaxial de suporte nos eletrodos nas células a combustível 

de óxido sólido, trazendo como vantagem diminuição de custo da fabricação de uma 

célula e aumentar a concentração de catalisador na superfície do eletrodo que é 

onde ocorrem as reações. O eletrólito e o ânodo têm a mesma constituição, portanto 

a aderência entre estes componentes é garantida. A amostra YSZ-ST não obteve 

um bom desempenho para o objetivo da aplicação da metodologia proposta, sendo 

descartada a construção de outras amostras dessa categoria com o objetivo de 

controlar a espessura do ânodo.  As amostras YSZ-CT mostraram resultados que 

aparentemente atende o objetivo da aplicação da metodologia proposta, porém 

serão comprovadas posteriormente com os métodos de caracterização. A variação 

da massa do suporte do ânodo das amostras YSZ-CT se deu com objetivo de 

controlar a espessura do ânodo. 

Para as próximas etapas deste trabalho serão realizados as atividades 

descritas no cronograma apresentado na Tabela (XXX). Espera-se que os resultados 

sejam satisfatórios considerando o custo-benefício da fabricação de uma célula em 

comparação com os métodos usuais.  

 

Tabela (XXX): Cronograma de atividades 

Atividade Agosto Setembro Outubro Novembro 

Síntese de matéria prima x    

Fabricação dos corpos de prova x    

Caracterização dos corpos de prova  x   

Análise dos resultados  x x  

Conclusão do Trabalho    x 
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