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RESUMO 

__________________________________________________________________________________ 

 

Células a combustível são dispositivos eletroquímicos que convertem a energia 

química em elétrica. Em virtude do desenvolvimento de novos materiais, as células a 

combustível vêm se destacando como promissores na geração de energia de forma 

limpa. Dentre os tipos de células a combustível, classificadas de acordo com o tipo 

de eletrólito, destacam-se as de óxido sólido (SOFC), por serem as únicas 

inteiramente constituídas por sólidos. Além disso, pela sua temperatura de operação 

ser relativamente elevada (entre 500 e 1000 ºC), estas células operam com alta 

eficiência. Outro aspecto que favorece o emprego de SOFC é a sua habilidade de 

operar com diferentes combustíveis, como fontes de hidrogênio.Os materiais a base 

de CeO2 dopados com terras raras (TR+3) podem ser utilizados como alternativas 

aos tradicionais anodos de NiO-YSZ. Além de maior condutividade iônica maior e 

menores perdas ôhmicas, elas podem operar a temperaturas mais baixas (500-

800°C). Na composição do anodo, a concentração de NiO, atuando como catalisador 

confere alta condutividade elétrica e alta atividade eletroquímica das reações, 

proporcionando a reforma interna do combustível na célula. Neste trabalho 

compostos de NiO - Ce1-xEuxO2-δ (x = 0,1; 0,2 e 0,3), foram sintetizados a partir do 

método dos precursores poliméricos, Pechini, do método de combustão e, também, 

pelo método hidrotermal assistido por micro-ondas. Os materiais obtidos foram 

caracterizados através das técnicas de TG, DRX, TPR e MEV-FEG. O refinamento 

dos dados obtidos pela difração de raios X indicou que todos os pós de NiO - Ce1-

xEuxO2-δ cristalizaram-se em uma fase cúbica com estrutura fluorita, e também a 



 

presença de NiO. Todas as rotas de preparação utilizadas mostraram-se eficientes 

para a produção de pós com características adequadas para aplicação como anodos 

de SOFC, porém o método hidrotermal assistido por micro-ondas apresentou 

significativa redução do tamanho médio de grãos e melhor controle das 

composições das fases. 

 

Palavras-Chave: Síntese de pó, céria dopada, anodos catalíticos, células a 

combustível de óxido sólido 
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ABSTRACT 

__________________________________________________________________________________ 

 

Fuel cells are electrochemical devices that convert chemical energy into electricity. 

Due to the development of new materials, fuel cells are emerging as generating 

clean energy generator.  Among the types of fuel cells, categorized according to the 

electrode type, the solid oxide fuel cells (SOFC) stand out due to be the only device 

entirely made of solid particles. Beyond that, their operation temperature is relatively 

high (between 500 and 1000 °C), allowing them to operate with high efficiency. 

Another aspect that promotes the use of SOFC over other cells is their ability to 

operate with different fuels. The CeO2 based materials doped with rare earth (TR+3) 

may be used as alternatives to traditional NiO-YSZ anodes as they have higher ionic 

conductivity and smaller ohmic losses compared to YSZ, and can operate at lower 

temperatures (500-800°C). In the composition of the anode, the concentration of NiO, 

acting as a catalyst in YSZ provides high electrical conductivity and high 

electrochemical activity of reactions, providing internal reform in the cell. In this work 

compounds of NiO - Ce1-xEuxO2-δ (x = 0.1, 0.2 and 0.3) were synthesized from 

polymeric precursor, Pechini, method of combustion and also by microwave-assisted 

hydrothermal method. The materials were characterized by the techniques of TG, 

TPR, XRD and FEG-SEM. The refinement of data obtained by X-ray diffraction 

showed that all powders of NiO - Cex-1EuxO2-δ crystallized in a cubic phase with 

fluorite structure, and also the presence of Ni. Through the characterizations can be 

proved that all routes of preparation used were effective for producing ceramics with 

characteristics suitable for application as SOFC anodes, but the microwave-assisted 



 

hydrothermal method showed a significant reduction in the average grain size and 

improved control of the compositions of the phases.  

 

Keywords: Synthesis of powder, doped ceria, anode catalyst, solid oxide fuel cell 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Células a combustível são dispositivos que convertem energia química 

em energia elétrica, baseado nas propriedades eletroquímicas dos materiais 

componentes, de maneira não poluente e com alta eficiência (HANSEN et al ,2005). 

O emprego de células a combustível pode também resultar em 

benefícios econômicos em virtude de sua alta eficiência quando comparada a de 

outros dispositivos usados para as mesmas finalidades. Entretanto, é provável que a 

razão mais importante para o amplo desenvolvimento desta tecnologia seja sua 

flexibilidade de aplicações (MASON, 2007).  

De maneira geral, as células a combustível são classificadas de acordo 

com a natureza do eletrólito utilizado, espécie iônica transportada no eletrólito e 

temperatura de operação. Existem diferentes tipos de células a combustível, sendo 

que, atualmente, as células a combustível mais promissoras são baseadas ou em 

eletrólitos poliméricos ou membrana trocadora de prótons (PEM – Proton Exchange 

Membrane), que operam a baixas temperaturas (<100°C) e transportam íons H+ ou 

em eletrólitos sólidos cerâmicos (SOFC - Solid Oxide Fuel Cell), que operam a altas 

temperaturas (>500°C) e transportam  íons O2- (FLORIO et al, 2007). 

As células a combustível de óxidos sólidos (SOFC) são os dispositivos 

conhecidos por sua elevada eficiência, já que este dispositivo converte diretamente 

a energia química do combustível em energia elétrica (FLORIO et al, 

2007).Comparada com os métodos convencionais de geração de energia, e mesmo 

com outros tipos de células a combustível, as SOFC apresentam diversas vantagens 

como: alta eficiência; construção modular; potencial para co-geração de energia 

elétrica e calor; utilização de metais não-preciosos; ausência de componentes no 

estado líquido; possibilidade de reforma interna de diferentes combustíveis (MASON 

et al, 2007; STAMBOULI et al, 2002).  

Uma SOFC consiste basicamente de dois eletrodos porosos (o anodo e 

o catodo) separados por um eletrólito denso. O combustível é uma fonte de 

hidrogênio que em contato com o anodo é oxidado liberando elétrons para um 

circuito externo. O oxidante (ar ou oxigênio) em contato com o catodo é reduzido, 

capturando elétrons do circuito externo. Esse fluxo de elétrons (do anodo para o 
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catodo) através do circuito externo é a corrente elétrica gerada (MASON et al, 2007; 

STAMBOULI et al, 2002). Já no eletrólito, ocorre o transporte dos íons, devido a 

presença de defeitos puntiformes, que têm origem, principalmente através da 

formação da solução sólida (HAEMULLER et al, 1978; SKINNER et al, 2003). 

 Os eletrólitos mais utilizados em células a combustível de óxidos 

sólidos são de zircônia estabilizada com ítria (YSZ), visto que essas cerâmicas 

apresentam alta condutividade iônica (íons O2-) e estabilidade em atmosferas 

oxidantes e redutoras (MASON, 2007). Para os eletrodos, é comum o emprego de 

materiais que apresentem condução mista, iônica e eletrônica, e alta atividade 

catalítica; por exemplo, no caso do anodo, o estado da arte implica no uso de 

compósitos YSZ- Ni. Nesses, a zircônia-ítria é o condutor iônico (mesmo material do 

eletrólito), e o Ni tem a função de catalisar a reação de oxidação do combustível e 

permitir o transporte eletrônico (HANSEN et al, 2005; FLORIO et al, 2007; MASON 

2007). 

O anodo é o eletrodo do combustível e, apesar do bom desempenho 

dos anodos mais usados (os compósitos YSZ-Ni), alguns problemas ainda impedem 

a utilização de combustíveis contendo carbono em SOFC de alto desempenho e 

duráveis. A atividade catalítica do níquel promove a formação de depósitos de 

carbono sobre sua superfície. A formação progressiva de depósitos de carbono 

durante a operação da célula resulta em perdas importantes e, finalmente, na 

desativação do anodo (LI, 2007).   

Nas últimas décadas, materiais a base de céria dopada com terras 

raras (Y, Gd, Eu, Sm ,entre outros), têm sido propostos como materiais para anodos 

de SOFC, por possuírem alta condutividade  iônica a faixas de temperaturas 

relativamente baixas. A introdução do Ni em uma matriz de céria dopada pode ser 

uma maneira de adquirir condutividade eletrônica suficiente para prevenir perdas 

elétricas, além de atuar como um material catalítico na quebra do combustível.  

No processamento de materiais cerâmicos avançados são utilizados 

diversos métodos de síntese. A escolha do processamento e de suas condições 

deve ser feita  levando-se em consideração diversas  características do produto final 

(HUI et al, 2007). Pode- se afirmar que existe uma relação que entre a 

microestrutura, as propriedades e o processamento: através de um determinado 
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processamento almeja-se uma dada microestrutura que, por sua vez, é responsável 

por fornecer as propriedades desejadas ao material. 

Neste contexto, estudos envolvendo a otimização de anodos, 

permitindo o uso de combustíveis contendo carbono são fundamentais para o 

desenvolvimento de SOFC de alto desempenho e duráveis.  

Este trabalho tem como objetivo avaliar o efeito do método de síntese 

nas características de pós compósitos de NiO- Ce1-xEuxO2-δ para anodos catalíticos 

de células a combustível.  Para atingir esse objetivo geral, as seguintes metas foram 

realizadas: 

 Estudos dos parâmetros de síntese de pós compósitos de NiO- Ce1-xEuxO2-δ, 

pelo método dos precursores poliméricos, Pechini, método de combustão 

assistida por micro-ondas e pelo método hidrotermal assistido por micro-

ondas.  

 Caracterizar os pós obtidos quanto à formação de fases cristalinas, morfologia 

e distribuição de tamanhos. 

 Associar as características dos pós ao seu uso como anodos catalíticos de 

SOFC.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 CÉLULAS A COMBUSTÍVEL 

 

 

As células a combustível são equipamentos eletroquímicos os quais 

convertem a energia de uma reação química diretamente em eletricidade, com calor 

como um subproduto. Elas são em princípio similares às baterias, exceto pelo fato 

de que o combustível e oxidante são estocados externamente, possibilitando 

operação contínua enquanto o combustível e o oxidante (oxigênio ou ar) são 

fornecidos. O principio de operação da célula a combustível é baseado na reação 

eletroquímica controlada do hidrogênio com oxigênio formando água (FUEL CELLS 

HANDBOOK, 2004).  

  As células a combustível apresentam potencial para redução de 

impactos ambientais em relação aos combustíveis fósseis com emissão 

praticamente zero dos óxidos de carbono, hidrogênio, enxofre e particulados sendo, 

portanto, um suprimento alternativo para geração de energia elétrica confiável e de 

qualidade (HAILE, 2003). Em comparação a outras formas de geração de energia, 

as células a combustível são menores, mais leves, tem maior densidade de potência 

e maior vida útil (ORMERODE, 2003; KHARTON et al, 2002). 

A tecnologia das células a combustível vem sendo explorada há muitos 

anos e a reação que fundamenta essa tecnologia foi descrita pela primeira vez em 

1839 por William Grove que produziu eletricidade pela reação do hidrogênio com o 

oxigênio, utilizando um eletrodo de platina imerso em ácido nítrico e um eletrodo de 

zinco imerso em sulfato de zinco (BOSSEL, 2000). 

O desenvolvimento das células a combustível de óxido sólido se deu 

por Baur e Preis (1937), eles usaram um composto sólido que havia sido descoberto 

por Nerst (1899) que era uma mistura de zircônia e compostos de ítrio.  Em 1935, 

Walther Schottky propôs a utilização desse composto na produção estacionária de 

energia.  Apenas em 1939 foi que uma célula a combustível foi demonstrada na 

prática por Francis Thomas Bacon e desde então os grupos de pesquisas vem 
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melhorando suas tecnologias para utilização das células em aplicações industriais 

(MÖBIUS, 1997).   

As estruturas básicas das células a combustível consistem de dois 

eletrodos, separados por um eletrólito e conectados eletricamente a um circuito 

externo.  A reação se inicia em um dos eletrodos (anodo ou catodo) com a 

dissociação iônica do hidrogênio ou oxigênio passando pelo eletrólito e se 

combinando para formação de uma molécula de água no outro eletrodo, enquanto 

os elétrons percorrem o caminho do anodo para o catodo, produzindo eletricidade no 

exterior da célula, como ilustrado na Figura 2,1. Assim, a reação (1) que fundamenta 

as pilhas a combustível é de oxidação do hidrogênio, gerando água, calor e trabalho 

elétrico (GARCIA, 2007). 

 

2H2 + O2 → 2H2O + calor + t elétrico        (1) 

 

 Figura 2.1 Diagrama simplificado de uma célula a combustível individual.  

FONTE: GRUO, 2003. 

 

 

Em princípio, as células a combustível podem utilizar todos os fluidos 

possíveis de oxidação. Na prática, hidrogênio é usado quase que exclusivamente 

como o combustível em células de baixa temperatura. Isto é devido à alta atividade 

eletroquímica do hidrogênio em comparação com todos os outros combustíveis 

como hidrocarbonetos, álcool ou produtos de gaseificação do carvão. Seu 

mecanismo eletroquímico de reação é caracterizado pela simplicidade das etapas 

individuais de reação em que não surge nenhuma inibição por subprodutos. A 
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respeito disso, hidrogênio é superior aos combustíveis carbonados. Abaixo de 

uma temperatura de aproximadamente 300ºC, combustíveis carbonados não são 

somente eletroquimicamente pouco reativos, mas geralmente são também levados à 

formação de subprodutos os quais podem atuar como envenenadores catalíticos nos 

eletrodos. Economicamente, entretanto, o uso dos hidrocarbonetos como 

combustível está sendo taxado com maior significância (NEEF, 2009).  

Durante a operação as células a combustível apresentam perdas 

energéticas. Essas perdas podem ser causadas pela cinética de reações dos 

eletrodos ou são dadas pela estrutura da célula ou tipo de controle do processo. 

Nenhum destes efeitos pode ser eliminado, entretanto todos podem ser minimizados 

pela escolha apropriada de materiais, geometrias e condições de operação 

(WINKLER, 2004; FUEL CELL HANDBOOK, 2004) 

O bom desempenho de uma célula a combustível é dependente de 

seus componentes, e é fundamental que nos eletrodos sejam criadas interfaces 

entre reagentes, eletrólito e catalisador.  Os eletrodos, além de condutores 

eletrônicos, devem: ser porosos para permitir a permeação dos gases até a interface 

com o eletrólito; apresentar propriedades catalíticas para acelerar as reações 

eletroquímicas e, ser impermeáveis ao eletrólito, quando este for líquido, para que o 

eletrólito não invada o eletrodo e impeça o acesso dos gases à zona de reação. 

(SILVA et al, 2007).    

 

2.1.1 Tipos e aplicações de células a combustível 

 

As células a combustível são geralmente classificadas de acordo com o 

eletrólito utilizado, uma vez que este determina a temperatura de operação e o tipo 

de configuração da célula (AMADO et al, 2007). 

Cada célula a combustível possui características distintas dependendo 

do material utilizado, temperatura de funcionamento, eficiência, durabilidade e custo. 

Levando-se em consideração a temperatura de operação, as células a combustível 

podem ser divididas em: de baixa temperatura (T < 250 ºC), as principais são  a 

alcalina (CCA), a de membrana polimérica (CCMP), a de metanol direto (CCMD) e a 
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de ácido fosfórico (CCAF). As células a combustível de temperaturas intermediárias 

e altas são as que operam aproximadamente entre 500 e 1000 ºC as principais são: 

células a combustível de carbonato fundido (CCCF) e a célula a combustível de 

óxido sólido (CCOS) (AMADO et al, 2007).  

As potenciais aplicações das células a combustível na sociedade são 

crescentes, devido a diferentes benefícios que estes dispositivos poderiam suportar, 

além das considerações ambientais (SINGHAL, 2000; NEEF, 2009), especialmente 

em áreas urbanas onde a poluição localizada é um assunto prioritário. A 

possibilidade da combinação entre confiabilidade, baixo custo de manutenção, 

operação silenciosa e modularidade torna as células a combustível adequadas para 

geração de energia descentralizada, livre de redes de distribuição, fornecimento de 

energia ininterruptamente, e em escala menor aplicações móveis (ORMEROD, 

2002). 

A alta flexibilidade com respeito ao combustível usado abre 

possibilidades de modificação do mercado energético a longo prazo em direção à 

redução global das  emissões  de  dióxido  de  carbono  (SMITH et al,  2008).  O uso 

de hidrogênio como gás alimentador na base das energias renováveis leva a 

benefícios especiais com respeito à conservação de recursos e proteção climática, 

entretanto isto atualmente representa um prospecto de médio a longo prazo (NEEF, 

2009). Na Tabela 2.1 encontram-se as aplicações para os diversos tipos de células a 

combustível.   
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Tabela 2.1 Características de cada tipo de célula a combustível 

Fonte: BLUM et al, 2005; LARMINE et al, 2003; CROPPER, 2003 (ADAPTADO) 

 

Tipo 

 

Eletrólito 

 

Faixa de T 

(°C) 

 

Vantagens 

 

Desvantagens 

 

Aplicações 

      

Alcalina 

(CCA) 

KOH 

OH
-
 

60 - 90 - Alta eficiência 

(83% da teórica) 

- Sensível a CO2 

- Gases ultra puros, 

sem reforma do 

combustível 
 

-Espaçonaves 

- Aplicações 

militares 

 

Membrana 

(CCMP) 

Polímero 

Nafion 

OH
-
 

80 - 90 - Alta densidade 

de corrente 

- Operação 

flexível 

- Custo da 
membrana, 

Potência e Eficiência 

- Contaminação do 

catalisador com CO 

 

- Veículos 

automotores 

/catalisadores, 

espaçonaves 

- Mobilidade 

 

Ácido 

fosfórico 

(CCAF) 

H3PO4 

OH
-
 

160 - 200 - Maior 

desenvolvimento 

tecnológico 

- Controle da 
porosidade do 

eletrodo 

- Sensibilidade a CO 

- Eficiência limitada 

pela corrosão 

 

- Unidades 

estacionárias 

- Cogeração 

eletricidade/ 

calor 

 

Carbonato 

fundido 

(CCCF) 

Carbonatos 

fundidos 

CO3
- 2

 

650 - 700 - Tolerância a 

CO/CO 

- Eletrodos à base 

de Ni 

- Problema de 

materiais 

- Necessidade da 
reciclagem de CO2 

- Interface trifásica 

de difícil controle 
 

- Unidades 

estacionárias 

- Cogeração 

eletricidade/ 

calor 

 

Óxido 

Sólido 

(CCOS) 

ZrO2 

O
- 2

 

800 - 900 - Alta eficiência 

(cinética 

favorável) 

- Reforma interna 

- Problemas de 
materiais 

- Expansão térmica 

- Necessidade de 

pré- reforma 

 

- Unidades 

estacionárias 

- Cogeração 

eletricidade/ 

calor 
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2.2 CÉLULA A COMBUSTÍVEL DE ÓXIDO SÓLIDO (SOFC) 

 

 

Células a combustível de óxido sólido (Solid Oxide Fuel Cells) são os 

dispositivos ditos mais eficientes de conversão eletroquímica de combustíveis em 

energia elétrica. São constituídas essencialmente por materiais sólidos e possuem a 

maior temperatura de operação, necessária para assegurar adequada condutividade 

iônica e eletrônica dos componentes da célula, quando comparadas com os demais 

tipos de células a combustível (SINGHAL et al, 2004). 

O projeto deste tipo célula se baseia em um eletrólito condutor de íons 

oxigênio (O2-) que migram do catodo até o anodo oxidando o combustível (H2, CO, 

dentre outros). Com isto, ocorre a liberação de elétrons, dos quais são transportados 

pelo circuito externo realizando o trabalho elétrico da célula, enquanto ocorre a 

eliminação de vapor de água no anodo (FRANCO, 2005) 

As SOFC apresentam diversas vantagens em relação às demais 

tecnologias de geração de energia (como motores a diesel) e até mesmo a outros 

tipos de células. Podendo ser destacado que estes dispositivos apresentam maiores 

eficiências e menores emissões de poluentes quando comparados às outras 

tecnologias (AMADO et al, 2007). 

Com relação aos outros tipos de células, esta tem a vantagem de não 

utilizar um meio corrosivo, característico de alguns eletrólitos líquidos, pois 

empregam uma cerâmica como eletrólito e são, portanto, mais estáveis, além de 

apresentarem maior facilidade de manuseio quando comparadas com as outras 

células, das quais podem apresentar problemas de vazamento. E por operarem em 

temperaturas mais elevada tornam a cinética dos gases favorecida dispensando, 

assim, totalmente o uso de catalisadores onerosos para reforma interna de 

combustível (MURUGESAMOORTHI et al, 1993). 

Outra vantagem é que por ser totalmente sólida torna possível uma 

concepção mais simples e com maior flexibilidade no design, já que não é 

necessário um substrato para suportar o eletrólito. Uma vez que as zonas de reação 

dos gases são bifásicas (sólido-gás). Em contraste com as demais células, que 

necessitam de zonas trifásicas (sólido-líquido-gás) e isso também ocorre com as 
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células a combustível de membrana polimérica, que também possuem eletrólito 

sólido, porém, precisa estar hidratado o que caracteriza a presença de zona trifásica 

(KENDALL et al, 2003). 

Os fatores limitantes e fundamentais em projetos de empilhamento de 

SOFC dizem respeito à sobre otimização de design, modelagem da distribuição de 

temperatura, corrente de gás, carregamento mecânico, estanqueidade e o 

desenvolvimento de materiais para eletrodos, eletrólito e selantes (FERGUS, 2005). 

Porém os maiores desafios no desenvolvimento tecnológico para viabilidade de 

produção comercial estão relacionados às altas temperaturas de operação. A 

ciclagem térmica reflete em fenômenos induzidos termicamente nos materiais dos 

componentes, como envelhecimento térmico, incompatibilidade de coeficientes de 

expansão térmica, sinterização, e até mesmo a degradação em longos períodos de 

operação, motivos pelos quais se busca a redução destas temperaturas 

(YOKOKAWA et al,  2008). 

A temperatura de operação para uma SOFC está entre 500 e 1000 ºC 

(STEELE et al, 2001; ORMEROD, 2003), que é maior que em qualquer outro tipo de 

célula a combustível. As altas temperaturas são necessárias para que o eletrólito 

sólido atinja a condutividade iônica suficiente para o funcionamento da célula. Esta 

característica confere à SOFC propriedades como elevada eficiência, pois os gases 

gerados a estas temperaturas são ideias para o uso em cogeração de energia; 

eliminação do uso de metais catalíticos preciosos, reduzindo custo; e flexibilidade de 

combustível, a reforma interna flexibiliza o uso de uma variedade de combustíveis, 

tais como metano e gás natural, e reduz o custo associado com o uso  de um 

sistema de reforma adicional (SMITH et al, 2008; FLORIO et al,  2007).  

Um caminho para redução de custos é a operação a temperaturas mais 

baixas pelo uso de filmes finos de eletrólito. Usando o anodo como substrato, a 

estabilidade mecânica da célula é transferida do eletrólito para o anodo. Isto 

possibilita uma redução na espessura do eletrólito de aproximadamente 150 µm 

para 5 µm, diminuindo a resistência em mais de uma ordem de magnitude através 

do eletrólito. Para as células a combustível de óxido sólido de temperatura 

intermediária (IT SOFC - Intermediate Temperature Solid Oxide Fuel Cells), 

pesquisas têm sido realizadas para encontrar materiais que também possuam alta  
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condutividade elétrica a baixas temperaturas (de 500 a 800 ºC) (STEELE et al,  

2001; KHOLWAD, 2006).   

 

2.2.1 Componentes 

 

2.2.1.1 Catodo  

 

No catodo é onde ocorre a redução e ionização do oxigênio que se 

encontra na forma gasosa para que dessa forma o mesmo possa atravessar o 

eletrólito e combinar-se com o hidrogênio no anodo, portanto o material escolhido 

para o catodo deve ter alta condutividade eletrônica; estabilidade química e 

estrutural; expansão térmica compatível com o eletrólito; compatibilidade e 

reatividade mínima com o eletrólito e o interconector, com os quais o eletrodo fica 

em contato e, porosidade suficiente para facilitar o transporte de oxigênio para a 

fase gasosa na interface eletrodo/eletrólito iônica (WILLIANS, 2002; MINH, 2004; 

YAMAMOTO et al , 2002).  

Os materiais que possuem essas propriedades são aqueles cuja 

estrutura é perovsquita, dessa classe de materiais destacam-se as manganitas, 

cobaltitas e ferritas de latânio dopadas. A dopagem nesses materiais é feita com o 

objetivo de otimizar as propriedades de condução eletrônica e iônica, minimizar a 

reatividade com o eletrólito (geralmente ZEI) e melhorar  a compatibilidade do 

coeficiente de expansão térmico (CET)  com os outros componentes da célula  

(AMADO et al, 2007). 

Dos materiais para catodo, o que vem sendo mais estudado é a 

maganita de lantânio dopada com estrôncio La1-xSrxMnO3, onde de 10-15% de 

lantânio gera o aumento da sua estabilidade com relação a zircônia estabilizada com 

ítria, é caracterizado pela  excelente atividade eletrocatalítica para redução do 

oxigênio à temperatura elevada e boa estabilidade nas condições de operação 

[AMADO et al., 2007]. Além disso, a incorporação de partículas de zircônia, 

estabilizada com ítria (YSZ), a um eletrodo de LSM aumenta seu desempenho, uma 

vez que diminui a sobretensão no eletrodo. Este fato torna possível sua aplicação 



Capítulo 2 – Revisão da Literatura 

Amanda Lucena de Medeiros / Fevereiro 2013                                                                                            27 

também em pilhas que operam a temperaturas intermediárias (para o caso de 

temperaturas entre 650 e 800 ºC) (AMADO et al., 2007). 

 

2.2.1.2 Eletrólito  

 

Eletrólitos sólidos são materiais cristalinos ou amorfos com estrutura 

que permitem o transporte de íons, devido à formação de defeitos puntiformes 

(vacâncias ou intersticiais), que têm origem, principalmente através da formação da 

solução sólida (HAEMULLER et al, 1978; SKINNER et al, 2003). Esses apresentam 

diversas vantagens sobre os eletrólitos líquidos, tais como: maior vida útil, operação 

em altas faixas de temperaturas (principalmente os cerâmicos), permite modular 

suas propriedades através do processamento cerâmico, principalmente pela síntese 

química (AMADO et al, 2007). 

Nas células a combustível de óxido sólido o eletrólito é o componente 

que tem como função a condução dos íons oxigênio e a separação das câmeras 

gasosas. Deve atender alguns requisitos, dentre eles: rápido transporte iônico, baixa 

condução eletrônica, estabilidade termodinâmica em uma larga faixa de temperatura 

e pressão parcial de oxigênio, compatibilidade química com os materiais de 

eletrodos e de interconexão e ser completamente impermeável, com densificação 

superior a 95% da densidade teórica para não permitir a mistura entre o combustível 

e o gás oxidante (REDDY et al, 2005). 

A condutividade elétrica de eletrólitos sólidos para uso em células a 

combustível deve ser exclusivamente iônica, onde o portador de carga sendo um íon 

associado com o oxidante (O2) ou com o combustível (H2, hidrocarbonetos, etc). 

Então a escolha se reduz geralmente a eletrólitos sólidos condutores de íons O2- ou 

H+ (GOODENOUGH, 2003; FLORIO et al, 2004). Nas duas conduções o produto da 

reação é o mesmo, a água, diferenciando apenas onde este produto é formado 

(MINH, 1993; JAMSAK et al, 2007).  No caso da condução protônica a água se 

forma no catodo e no caso da condução iônica, no anodo (JAMSAK et al, 2007).  

Os materiais que apresentam condução protônica são na grande 

maioria óxidos com estrutura do tipo perovskitas, dopados com cátions de menor 
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valência. Quando óxidos com estrutura cristalina da perovskita, de fórmula geral 

ABO3, são dopados com cátions de valência menor, estes substituem parcialmente 

os cátions do sítio B, formando vacâncias de oxigênio (MATSUMOTO et al, 2006).  

Em atmosferas com presença de hidrogênio, este reage com as vacâncias para 

formar defeitos protônicos, íons hidroxilas (SCHOBER  et al, 2005). As espécies H+ 

destas hidroxilas seriam as responsáveis pela condução protônica no eletrólito.  

Entre os óxidos com estrutura perovskita o mais utilizado como eletrólito sólido 

protônico são os baseados em cerato de bário (RALPF et al, 2001). 

 

2.2.1.3 Anodo 

 

O anodo da célula a combustível é a interface entre o combustível e o 

eletrólito. As principais funções de um anodo são: prover sítios para reações 

eletroquímicas catalíticas de oxidação do gás combustível com os íons provenientes 

do eletrólito; permitir a difusão do gás combustível para os sítios reativos da 

interface eletrodo/eletrólito e a remoção dos produtos secundários; transportar para 

o interconector os elétrons que são gerados (ATKINSON et al, 2004; FLORIO et al, 

2004).  

Após estudos usando anodos de fase única, como grafites, óxido de 

ferro, metais de transição, e os problemas por eles apresentados, anodos "cermet" 

níquel- zircônia têm sido os anodos dominantes na SOFC por cerca de quarenta 

anos (ATKINSON et al, 2004).  

Atualmente os anodos de SOFC são baseados em níquel. 

Normamente materiais compósitos, "cermet", Ni e cerâmica são usados por serem 

mais estáveis do que somente Ni metálico. Anodos de NiO são ligeiramente solúveis 

em eletrólitos de YSZ mas isto estabiliza a fase cúbica do eletrólito. Um pó misto de 

NiO com YSZ, com uma resina como ligante, produz uma camada funcional de 

anodo que pode receber a deposição e sinterização do eletrólito de YSZ. Depois o 

catodo pode ser depositado nesta camada e formar a estrutura SOFC planar 

suportada no anodo. Anodos de Ni-YSZ podem também ser produzidos por plasma 

com vácuo. Para que não haja incompatibilidade entre o anodo "cermet" e o eletrólito 

é preferível que o mesmo material usado no eletrólito também seja utilizado no 
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anodo em combinação com o Ni (CARRETTE et al, 2001).  

No estado da arte atual materiais para anodo são "cermets" Ni/YSZ e 

Ni/CGO. Eles são fabricados como suportes anodos ou filmes finos no eletrólito 

usando técnicas de baixo custo como "printing screen", "tape casting" ou "paint 

spraying", seguidos por um processo de sinterização. A fabricação da microestrutura  

e propriedades microestruturais finais tem um papel chave para a degradação do 

anodo com Ni sob as condições de operação da SOFC. Partículas de níquel-níquel 

conectadas servem como condutor eletrônico. Mais adiante níquel é o catalisador na 

reação do anodo. Uma matriz cerâmica (YSZ ou CGO) normalmente é percolada ao 

redor das partículas de níquel (MUECKE  et al,  2008).  A estrutura cerâmica rígida 

ajusta o coeficiente de expansão térmica (CET) próximo do eletrólito e inibe o níquel 

de uma aglomeração rápida durante a operação da SOFC (TIETZ, 1999). Ela serve 

como um caminho para a migração do íon de oxigênio e estende a fronteira de fase 

tripla (TPB) pelo anodo. A TPB é o ponto em que o níquel, cerâmica e poros se 

encontram e onde as reações eletroquímicas acontecem (MUECKE et al, 2008). 

Uma porosidade de 30-40 vol.% é necessária para fornecer o gás para 

a reação e remover os produtos de reação. Juntos, níquel, cerâmica e poros formam 

uma rede interpenetrante (LEE et al, 2003).  

  

2.2.1.3.1 Degradação do anodo 

 

Além dos custos e desempenho, estabilidade longa é um fator 

importante para comercialização da tecnologia das SOFC. Para aplicações 

estacionárias, o tempo de vida exigido comercialmente é geralmente superior a 

40.000 h. Em comparação, mais de 20.000 h de tempo de vida, como ciclos termais 

mais frequentes, é requerido para unidades de energia auxiliares em aplicações de 

transporte. Entretanto, estes tempos de vida requeridos ainda não foram 

encontrados (CELA, 2009). 

Mecanismos de degradação originados nos componentes da célula 

incluem, por exemplo, a diminuição na condutividade elétrica intrínseca do eletrólito, 

engrossamento das partículas de níquel e deposição de carbono no anodo, 
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compatibilidade entre os materiais. A um nível de "stack", mecanismos de 

degradação incluem envenenamento do catodo por espécies de Cr gasoso 

provenientes dos interconectores metálicos e interações químicas entre selantes 

vitro-cerâmicos e interconectores de aço ferrítico. Além de que, condições cíclicas 

como ciclos térmicos, ciclo redox, e ciclo de carregamento também constituem 

impacto na estabilidade das SOFCs.  É necessário então desenvolver materiais e 

processos adequados para mitigar tais mecanismos. Recentemente, impacto de 

impurezas tem sido também reportado a nível de um stack/sistema após um longo  

período de operação (CELA, 2009).  

Mudanças microestruturais resultam de diferentes mecanismos de 

degradação. Para o anodo "cermet” com Ni, três mecanismos principais devem ser 

distinguidos: (1) mecanismos de transporte de massa, (2) mecanismos de 

desativação e passivação e (3) mecanismos termodinâmicos. Cada um destes 

mecanismos pode se tornar dominante sob certas condições de operação tais como 

modo de estado estável, o modo ciclagem redox ou térmica, ou em caso de outras 

falhas de "stack" ou sistema. Sob condições de operação reais, uma interação 

destes mecanismos de degradação podem ser observados (CELA, 2009). 

Dois fenômenos importantes de transporte de massa são (1) a 

mudança na morfologia da superfície do Ni e (2) o aumento do tamanho das 

partículas do Ni. Ambos os processos são principalmente dirigidos pela afinidade do 

níquel a se reduzir sua energia superficial livre sob condições de operação da 

SOFC. Os átomos de níquel são transportados por evaporação/condensação e 

mecanismos de difusão. Estes mecanismos são altamente dependentes das 

condições de operação especialmente temperatura e quantidade de vapor de água.  

A diminuição de uma área superficial específica correlaciona-se com o número de 

sítios catalíticos ativos além do aumento da resistência de polarização. Por outro 

lado, a aglomeração de Ni leva a uma desconexão das partículas de Ni-Ni e a 

condutividade diminui (CELA, 2009). 

A degradação dos anodos de SOFC é devido à sinterização das 

partículas metálicas. A diminuição do potencial químico é outra força motriz para o 

mecanismo de transporte de massa no anodo com Ni. Gradiente químico pode 

resultar devido a impurezas e combinação imprópria de materiais. Envenenamento 

por enxofre, coqueifação e envenenamento por outras impurezas são conhecidos 
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como mecanismos de desativação do anodo de níquel. 

Mecanismos termodinâmicos surgem das tensões residuais e levam a 

uma delaminação ou trinca no anodo. Eles são influenciados pela relação do 

material, “stack” e parâmetros de sistema e geralmente aumentam com o aumento 

do tamanho da célula (CELA, 2009). 

 

 

2.3 MATERIAIS CERÂMICOS UTILIZADOS EM ANODOS DE SOFC 

 

 

Os componentes principais, eletrodos e eletrólito, de uma SOFC são 

feitos de  cerâmica. A cerâmica convencionalmente tem baixa condutividade térmica 

e elétrica  o que não é desejado para a aplicação em células, porém tem boa 

estabilidade térmica e química, alta resistência mecânica em compressão, baixa 

densidade, que  são características desejadas. Por isso normalmente os óxidos 

sintetizado para uso  em componentes SOFC têm fases específicas estabilizadas 

por dopagem (defeitos  pontuais), para que seja obtida a condução iônica através 

das vacâncias de oxigênio, por exemplo, e ainda precisa de condutividade eletrônica 

em certos componentes que pode ser obtida por uma fase dispersa na matriz 

cerâmica. (FLORIO et al, 2004). 

Em particular, o anodo compósito envolve pelo menos dois materiais 

diferentes nos quais os constituintes podem diferir no comportamento 

de densificação. o uso de anodos baseados em nanopartículas pode permitir o 

aumento da tpb devido ao aumento do contato pontual partícula – partícula. A 

diferença nas sinterabilidades entre fases pode, entretanto, atrapalhar o 

desenvolvimento de uma microestrutura no compósito tridimensionalmente 

interconectado por causa do excesso prematuro de sinterização da fase mais 

facilmente sinterizável. Neste caso, o raio relativo dos tamanhos das partículas para 

o material compósito juntamente com a temperatura de sinterização devem ser bem 

controladas para otimização do desempenho da célula (SONG et al, 2007).  
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Um material pode ser considerado como um material para anodo se 

possuir algumas propriedades: condutividade elétrica; alta atividade catalítica; 

apresentar regiões de contato triplo distribuídas de forma homogênea no eletrodo; 

ter porosidade entre 20 e 40% facilitando os processos de transferência de massa; 

se for o suporte da célula deve ser capaz de dar sustentação mecânica ao eletrólito 

e ao catodo; ter coeficiente de expansão térmica similar aos outros componentes da 

célula; ser quimicamente compatível com os demais componentes e principalmente 

com o eletrólito; ser capaz de promover reações de reforma interna dependendo do 

combustível utilizado. Preencher estas condições é necessário para um bom 

desempenho da SOFC (DATTA et al, 2008).  

No estado da arte atual materiais para anodo são "cermets" Ni/YSZ e 

Ni/CGO. Atualmente, materiais alternativos  para utilização em células a combustível 

de óxido sólido de temperatura intermediária (500-800°C) (IT-SOFC-  Intermediate 

Temperature Solid Oxide Fuel Cells) vêm sendo pesquisados, sendo os à base de 

céria (CeO2) um dos mais promissores. As soluções sólidas de céria dopadas  com 

íons de  terras raras como  európio, gadolínio, samário apresentam valores de 

condutividade iônica a 800°C similares ao da zircônia estabilizada com ítria a 1000 

°C (σ = 0,15 S.cm-1) (SHIMONOSONO et al, 2005). 

 

2.3.1 Cério – európio 

 

Nos últimos anos vem se intensificando as pesquisas sobre as formas 

possíveis para redução da temperatura de operação das células a  combustível de 

óxido sólido,  uma delas é o desenvolvimento de materiais de maior condutividade 

iônica que  ainda  possam atender aos demais requisitos para um eletrodo. 

A condutividade iônica em óxidos à base de CeO2 é conseqüência da 

mobilidade aniônica através da estrutura cristalina.  Em cerâmicas condutoras de 

íons oxigênio, a dopagem da matriz com cátions de menor valência induz a criação 

de vacâncias de oxigênio, para efeito de compensação de carga. Quando cátions de 

valência 2+ ou 3+ são inseridos na estrutura cristalina do óxido de cério, ocorre a 

formação de vacâncias, ou seja, vazios originados pela ausência de O2- (Figura 2.2) 

(GOOL et al, 1978). 
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Figura 2.2 Representação esquemática de uma célula unitária do óxido de cério contendo 

substituições de Eu+3 com formação de uma vacância de oxigênio. 

FONTE: GOOL et al, 1978. 

  

 

 

 

 

 

 

 

A reação (2) de incorporação de íons dopantes trivalentes R2O3 (óxidos 

de terras raras) na estrutura do óxido de cério é descrita como: 

 

CeO2 + R2O3  Cex
Ce+ 2R‟Ce+ 5Ox

o + VO¨                         (2) 

 

em  que de  acordo com a notação de  Kröger e Vink,  R‟Ce  representa  a 

substituição do íon Ce+4  por um íon R+3 , Ox
o  representa o íons de oxigênio na sua 

posição normal na rede cristalina e VO¨ a vacância de oxigênio duplamente ionizada 

(KROGER et al, 1956).   

O óxido de cério apresenta estrutura cúbica do tipo fluorita, cuja célula 

unitária é formada por íons Ce+4  localizados nos vértices e nas faces do cubo. Cada 

cátion apresenta número de coordenação igual a 8, atribuído ao ânion O-2 que 

coordena-se a 4 íons metálicos.  

Os materiais baseados em cério são de interesse pontencial. Como 

uma vantagem a alta concentração de vacâncias de oxigênio e sua mobilidade no 

condutor misto de cério dopado tornam possível a extensão da zona de reação do 

contorno de fase tripla ( Triple Phase Boundary – TPB)  em toda a superfície do 
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condutor misto. Entretanto, uma contibuição com alta condutividade eletrônica e no 

anodo é necessária para evitar altas perdas elétricas. Além disso, o anodo baseado 

em cério é quase inerte a metano (ATKINSON et al, 2004).      

Os estudos voltados para céria dopada com európia (Eu+3) ainda são 

muito limitados. Shuk et.al estudou a estrutura, coeficiente de expansão térmico e 

iônico e a condutividade elétrica dos sistemas Ce1-xEuxO2-δ  (x= 0-0,50) sintetizados 

por síntese hidrotérmica, e constatou que  o sistema Ce0,85Eu0,15O1,925  teve a maior 

condutividade iônica, dentre os estudados, na ordem de σ700°C= 2,6 x 10-2S.cm-1; 

Ea= 0,66 eV. O valor de condutividade predominantemente iônica encontrado para 

este sistema é de 1-2 ordens de grandeza maior que os comumente usados em 

eletrodos estabilizados com zircônia (σ700° < 10-3 – 10-4 S.cm-1) (SHUK et al, 2000). 

 

2.3.2 NiO 

 

O NiO tem recebido uma atenção especial nos últimos anos, por causa 

de suas inúmeras propriedades, tal como: condutividade elétrica DC, onde já  foi 

comprovado que nanopartículas de NiO possui condutividade elétrica cerca de 6 a 8 

ordens de  grandezas maior do que os cristais simples e policristais de NiO 

(ICHIYANAGI et al, 2003).  

Naturalmente, o NiO  ocorre como o mineral bunsenita, de estrutura 

cúbica. Por causa de um defeito estrutural, o óxido de níquel (Ni
1-x

O) é um 

semicondutor do tipo-p, e é encontrado em duas cores diferentes: verde e preto. Há 

alguns métodos para produzir NiO, o mais utilizado é baseado na calcinação de 

algum composto com níquel em atmosfera de oxigênio, por exemplo, nitratos, 

oxalato, ou hidróxidos em temperaturas de até 1000ºC. O método de preparação e 

especialmente a temperatura, têm uma profunda influência nas propriedades do NiO 

(PALCHIK et al,1999).  
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2.3.3 NiO - Cério – európio 

 

Materiais de anodo são normalmente preparados por método de 

mistura mecânica, em que os pós são preparados separadamente e são misturados 

e sinterizados formando um "cermet", que deve conter uma fase metálica 

eletronicamente condutora e uma fase cerâmica com condutividade iônica ou mista.  

As partículas de níquel (fase metálica) no cermet devem estar 

conectadas com as partículas da matriz cerâmica e também expostas ao gás de H2 

(GIL et al, 2007). A introdução do Ni em uma matriz de cério dopado pode ser uma 

maneira de adquirir condutividade eletrônica suficiente para prevenir perdas 

elétricas, além de atuar como material catalítico na quebra do combustível, como o 

metano. (GIL et al, 2009). 

Para melhorar o desempenho do anodo é necessário desenvolver pós 

compósitos que tenham distribuição uniforme dos elementos. Vários métodos de 

sínteses são utilizados para que se possa atingir essa propriedade, porém, é difícil 

de atingir uma distribuição uniforme do anodo, que resulta em uma estrutura não 

homogênea e um desempenho ruim, gerando a futura desativação do anodo. 

 

 

2.4 MÉTODOS DE SINTESE DOS ANODOS 

 

 

No processamento de materiais cerâmicos avançados são utilizados 

diversos métodos de síntese, tais como:  método dos precursores polimérico, pirólise 

por nebulização, coprecipitação, síntese hidrotérmica e processos de combustão.   

A escolha da composição, concentração de dopantes e condições de  

processamento nas cerâmicas deve ser feita  levando-se em consideração diversas  

características do produto final, pois algumas propriedades, como condutividade 

elétrica, são influenciadas por essas características, como ilustrado na Figura 2.3 

(HUI et al, 2007). 
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Figura 2.3 Correlação entre composição, microestrutura, processamento e condutividade em 

materiais policristalinos 

FONTE: HUI et al, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em um processamento cerâmico ideal espera-se que o material obtido 

apresente: alta pureza química, homogeneidade química, alta sinterabilidade, melhor 

controle de distribuição granulométrica e de tamanho de partícula (HUI et al, 2007). 

 

2.4.1 Síntese Pechini 

    

Para o desenvolvimento de materiais avançados se faz necessário a 

utilização de métodos de síntese que aliem eficiência e baixo custo, dentre estes o 

método dos precursores poliméricos patenteado por Pechini (PECHINI, 1967) 

apresenta diversas vantagens na síntese de pós cerâmicos, tais como: 

homogeneidade, pureza química, controle estequiométrico, boa sinterabilidade e 

produção de pós com cristalitos de dimensões namométricas (ANDRADE et al, 

2003).  

O método Pechini consiste em utilizar ácidos α-hidroxicarboxílicos 

(como os ácidos cítrico, láctico e glicólico) combinando-os com álcool polihidroxílico 

(como o etileno glicol) tendo o intuito de formar uma resina por meio de reações 

decondensação. As reações básicas envolvidas no método Pechini são: (1) 

quelação do complexo entre cátions e ácido cítrico, levando a um citrato metálico; e 
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(2) poliesterificação do quelato com o glicol em uma solução ligeiramente 

acidificada, levando a formação de uma resina poliéster, como pode ser visto na 

Figura 2.4. 

 

Figura 2.4 Reações envolvidas na síntese pelo método dos precursores poliméricos. 

FONTE: PECHINI, 1967. 

 

 

A resina formada durante o processo tem a vantagem de aprisionar os 

cátions em uma rede polimérica, e conseqüentemente diminuir a mobilidade das 

ligações químicas dos cátions na cadeia e mesmo com a quebra das ligações 

químicas durante a pirólise os cátions da rede permanece na estrutura desejada, 

auxiliando na morfologia dos cristalitos/ aglomerados.  

Após a formação da resina, é necessário submetê-la a um tratamento 

térmico em torno de 300 ºC para quebra das cadeias poliméricas e queima do 

material. Posteriormente a esta etapa, ocorre a etapa de calcinação que promove a 

redução dos poros em virtude da união das partículas e promove a oxidação dos 

cátions e formação dos cristalitos dos óxidos desejados (LESSING,1989). 
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2.4.2 Síntese de combustão assistida por micro-ondas 

 

A síntese por reação de combustão, também conhecida como síntese 

auto-propagante, é uma técnica onde reações exotérmicas são usadas para produzir 

uma variedade de pós-cerâmicos. O processo é baseado no principio de que, uma 

vez iniciada por uma fonte externa, uma reação exotérmica muito rápida ocorre, 

tornando-se auto-sustentável e resultando em um produto final (óxido), dentro de um 

curto período de tempo  (JAIN et al, 1981).  

A técnica é uma maneira fácil, segura e rápida para a produção de pós-

cerâmicos, tendo como principais vantagens: requerer menos energia que os 

processos convencionais de síntese de materiais cerâmicos e tempo de 

processamento reduzido para poucos minutos.   

Podemos também destacar como grandes vantagens do método de 

combustão, características interessantes como a sua simplicidade (uma vez que não 

necessita de múltiplas etapas), custo relativamente baixo e normalmente leva a 

produtos com estrutura e composição desejadas, devido à elevada homogeneização 

favorecida pela solubilidade dos sais em água (KIMINAMI et al, 2000). 

A base da técnica de síntese através da reação de combustão deriva 

dos conceitos termodinâmicos usados na química dos propelentes e explosivos, 

envolvendo a reação de uma mistura redox, contendo os íons metálicos de interesse 

como reagentes oxidantes, e um combustível, geralmente a uréia (CO(NH2)2) como 

agente redutor   (JAIN et al, 1981).  

A autocombustão assistida por micro-ondas consiste em uma reação 

de combustão convencional, onde o calor necessário para a ignição é fornecido 

através do aquecimento gerado por moléculas polares quando submetidas à 

incidência de micro-ondas. As vantagens deste método de aquecimento em relação 

aos métodos normalmente usados na síntese por reação de combustão (placa de 

aquecimento e mufla) são: baixo tempo necessário para alcançar a temperatura de 

ignição e uniformidade da distribuição de temperatura, que neste caso é gerada 

dentro da própria solução precursora. Além disso, o aquecimento via microondas 

permite um maior controle das condições de síntese, visto que a intensidade das 

emissões de micro-ondas pode ser rapidamente interrompida, diminuída ou 
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aumentada, permitindo a obtenção de materiais com características bastante 

específicas (SOUSA et al, 1999).  

Dois importantes aspectos da reação de combustão assistida por 

micro-ondas são as características de aquecimento instantâneo e volumétrico. Desta 

forma, toda a mistura pode reagir uniformemente durante o aquecimento via micro-

ondas. O aquecimento por micro-ondas também apresenta outras vantagens. Como 

o calor é gerado dentro do próprio material, ou seja, do centro para a superfície pode 

ser criado gradientes de temperatura inversos. Isto pode levar a obtenção de 

diferentes microestruturas. O aquecimento instantâneo proporcionado pelas micro-

ondas também pode ser usado para estender a reação (JAIN et al, 1981). 

 

2.4.2 Síntese hidrotermal assistida micro-ondas 

 

Nas últimas décadas, fornos de micro-ondas tornaram-se um acessório 

comum na maioria das cozinhas. Rápidas taxas de aquecimento e economia de 

energia sobre os métodos convencionais de cozimento são os principais benefícios 

que trouxeram às cozinhas modernas. No entanto, apesar da utilização das micro-

ondas para o cozimento de alimentos ter se disseminado por toda a sociedade, a 

aplicação dessa tecnologia no processamento eficiente de materiais é um 

desenvolvimento relativamente novo. O uso de energia de micro-ondas para o 

processamento de materiais tem o potencial de oferecer vantagens similares à sua 

utilização para cozimento de alimentos, como a redução no tempo de 

processamento e economia de energia (MENEZES et al, 2007). 

Um método bastante interessante na obtenção de materiais cerâmicos 

é a síntese hidrotérmica assistida por micro-ondas. Esta rota é descrita como um 

método de obtenção rápida e com produção uniforme do material obtido em 

comparação com tratamentos hidrotermais convencionais (KOMARNENI et al, 

1999). 

A síntese hidrotérmica é um processo de formação de uma grande 

variedade de compostos naturais e sintéticos. Ela ocorre em meio aquoso, com pH 

controlado, na presença de mineralizadores, sob altas pressões, na faixa de 
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temperatura  entre 100 e 600°C. Nestas condições é possível crescer cristais com 

grande perfeição a relativamente baixa temperatura e sem a necessidade de efetuar 

tratamentos térmicos (KOMARNENI et al, 1999). 

O sistema hidrotérmico, consiste em um forno de micro-ondas 

contendo um reator de teflon no qual é inserido um copo coletor, também de teflon, 

que recebe a mistura reacional, também é composto por termopar, manômetro para 

monitoramento da pressão, válvula de segurança e um forno de micro-ondas 

doméstico adaptado a um controlador de temperatura (KOMARNENI et al, 1999). 

Em uma síntese utilizando-se hidrotermal por energia de micro-ondas, 

o aquecimento se dá no interior do óxido, e dele é transferido para as vizinhanças, 

favorecendo a redução do tensionamento térmico na amostra, o que pode levar a 

redução na fragmentação e a densidades maiores. Dessa forma o hidrotermal se 

mostra muito interessante para preparar materiais cristalinos com diferentes 

tamanhos, com reduzida contaminação e com baixa temperatura e tempo de síntese 

(KOMARNENI et al, 1999). 

Devido ao fato de o método hidrotérmico para obtenção de pós 

utilizando micro-ondas utilizar baixas temperaturas e pouquíssimo tempo de 

exposição do material às micro-ondas, esse método tem a capacidade de produzir 

pós com altas áreas superficiais. A dissolução e a taxa de reação elevam-se devido 

ao aumento do número de colisões e do decréscimo da energia livre de Gibbs (HAN 

et al, 2006). 

Neste tipo de síntese, os tipos de precursores utilizados, tempo de 

exposição às micro-ondas, potência das micro-ondas e molaridade das soluções 

precursoras são parâmetros importantes e essenciais para produção de pós com 

alta área superficial e que apresentem homogeneidade e, assim, sejam eficazes 

como catalisadores para as devidas reações desejadas às quais estes serão 

submetidos (BENITO et al, 2010)  

O aquecimento de um material por irradiação com micro-ondas se dá 

devido à interação da onda eletromagnética com o dipolo elétrico da molécula. Um 

importante atributo do aquecimento por micro-ondas é a absorção direta da energia 

pelo material a ser aquecido (WHITTAKER, 2002), ao contrário do que ocorre 

quando o aquecimento é realizado por convecção, no qual a energia é transferida 
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lentamente do recipiente de reação para a solução. Assim, o aquecimento por micro-

ondas é seletivo e dependerá, principalmente, da constante dielétrica e da 

frequência de relaxação do material (BARBOZA et al, 2001).   

Um forno de micro-ondas utiliza como gerador um magnétron com 

frequência de aproximadamente 2,45 GHz (forno comercial). Neste tipo de forno a 

dissipação de calor é realizada diretamente no interior do material e permite uma 

distribuição de temperatura bem mais regular que em um forno convencional. No 

aquecimento de materiais de forma convencional, o calor é transferido inicialmente 

sobre a superfície para então ser transferido por todo o corpo do material 

(MENEZES et al, 2007).  

As micro-ondas, tal como as ondas visíveis (luz visível), obedecem às 

leis da óptica e podem ser transmitidas, absorvidas ou refletidas dependendo do tipo 

de material. 

 

Figura 2.5 Interação das micro-ondas com materiais  

FONTE: MENEZES et al, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através da Figura 2.5 pode-se observar que existem basicamente três 

tipos de materiais com relação à forma de interação com as micro-ondas. Os 

materiais transparentes às micro-ondas permitem a total passagem das ondas 

através de si, sem perdas significativas de energia. Um exemplo dessa categoria de 

material é a alumina, em temperatura ambiente. As cerâmicas são em geral 
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transparentes às micro-ondas, no entanto, quando aquecidas acima de uma 

determinada temperatura (temperatura crítica) passam a absorver mais 

eficientemente a radiação de micro-ondas (MENEZES et al, 2007).   

Quando as micro-ondas penetram e se propagam através de um 

material, o campo elétrico interno, gerado dentro do volume afetado, induz ao 

movimento translacionadas cargas livres e ligadas (“bond charges”), como íons ou 

elétrons, e à rotação de cargas complexas, como os dipolos. A resistência a esses 

movimentos induzidos, devido à inércia elástica e forças de atrito, causa perdas e 

atenua o campo elétrico. Como consequência dessas perdas, ocorre o aquecimento 

do material (MENEZES et al, 2007). 
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3 MATERIAIS UTILIZADOS 

 

A origem e a pureza dos reagentes em cada método de síntese 

empregado estão apresentadas nas Tabelas 3.1 a 3.3, correspondente a síntese 

pelo método Pechini, combustão assistida por micro-ondas e hidrotermal assistida 

por micro-ondas, respectivamente.  

 

 

Tabela 3. 1 Reagentes utilizados para realização das sínteses pelo método dos precursores 

poliméricos (Pechini) 

Reagentes Marca Pureza (%) 

Nitrato de cério hexahidratado Sigma Aldrich 99,9 

Nitrato de európio hexahidratado Sigma Aldrich 99,9 

Nitrato de níquel hexahidratado CRQ 98 

Ácido cítrico anidro VETEC 99,5 

Etileno glicol VETEC ----- 

 

 

 

Tabela 3.2 Reagentes utilizados para realização das sínteses pelo método de combustão assistida 

por micro-ondas 

Reagentes Marca Pureza (%) 

Nitrato de cério hexahidratado Sigma Aldrich 99,9 

Nitrato de európio hexahidratado Sigma Aldrich 99,9 

Nitrato de níquel hexahidratado CRQ 98 

Uréia CRQ ----- 
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Tabela 3.3 Reagentes utilizados para realização das sínteses pelo método hidrotermal assistida por 

micro-ondas 

Reagentes Marca Pureza (%) 

Nitrato de cério hexahidratado Sigma Aldrich 99,9 

Nitrato de európio hexahidratado Sigma Aldrich 99,9 

Nitrato de níquel hexahidratado CRQ 98 

Hidróxido de amônia Sigma Aldrich ---- 

 

 

Determinou-se que todos os compósitos NiO - Ce1-xEuxO2-δ (x = 0,1; 0,2 

e 0,3) teriam 50% em massa de cada fase, logo todos os cálculos estequiométricos 

para o preparo de todas as metodologias empregadas levaram em consideração a 

obtenção final e uma quantidade de cada uma das fases desejadas. O valor de 50% 

foi escolhido, pois após a redução do NiO o compósito apresenta aproximadamente 

39% em massa de Ni metálico, ideal para aplicação como anodo de SOFC (GIL et 

al, 2009). 
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3.1 SÍNTESE PECHINI 

 

A Figura 3.1 mostra o procedimento experimental utilizado para a 

preparação das amostras obtidas pelo método dos precursores poliméricos, Pechini.  

 

Figura 3.1  Fluxograma esquemático de síntese e caracterização dos materiais obtidos pelo método 

dos precursores poliméricos (PECHINI) 
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Nas sínteses dos pós compósitos pelo método dos precursores 

poliméricos foram preparadas soluções a partir do nitrato de cério e ácido cítrico. Foi 

utilizada uma relação molar metal: ácido cítrico igual a 1:3,5. Neste processo, o 

ácido cítrico foi dissolvido em água deionizada a 70°C e mantido sob agitação 

durante aproximadamente 10 minutos, quando então, foi dissolvido o nitrato de 

cério. A solução foi mantida sob agitação e temperatura constantes durante 1 hora 

sendo, portanto, dissolvido o nitrato de európio (dopante), nas proporções 

requeridas, nas mesmas condições de temperatura e agitação. Após o tempo 1 hora 

foi acrescido o etileno glicol na solução, estabelecido estequiometricamente na 

proporção de 60:40  (ácido cítrico/etileno glicol). As soluções foram mantidas sob 

agitação de 80°C por aproximadamente 2 horas para formação das resinas 

poliméricas, por meio da evaporação da água e de vapores de NOx.  

Simultaneamente, ocorreu a síntese do NiO, na qual foi preparada uma 

solução a partir do nitrato de níquel e ácido cítrico, usando a mesma relação molar 

(1:3,5). Inicialmente o ácido cítrico foi dissolvido em água deionizada a 70°C e 

mantido sob agitação durante aproximadamente 10 minutos, então, foi dissolvido o 

nitrato de níquel na solução, a qual manteve agitação e temperatura constantes 

durante 1 hora sendo. Após esse tempo, foi adicionado o etileno glicol na solução, 

na mesma proporção estequiométrica (60:40) soluções foram mantidas sob agitação 

de 80°C por aproximadamente 2 horas Onde, por meio de evaporação da água e de 

vapores de NOx a solução passou a ficar viscosa e ocorreu a formação de uma 

resina polimerizada, da qual mantêm os metais em sua rede polimérica.  

Por fim, após a formação das duas soluções viscosas, houve a mistura 

das duas resinas, obtendo-se o compósito final. 

  

 

3.2 SÍNTESE DE COMBUSTÃO ASSISTIDA POR MICRO-ONDAS 

 

 

Na Figura 3.2 é apresentado o fluxograma do procedimento 

experimental utilizado para a preparação das amostras pelo método de combustão 

assistida por micro-ondas. 
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Figura 3.2 Fluxograma esquemático de síntese e caracterização dos materiais obtidos pelo método 

de combustão assistida por micro-ondas 
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 Para as sínteses de combustão, a uréia foi utilizada como agente 

redutor, ou seja, como combustível. A quantidade em massa de cada reagente foi 

calculada em função dos respectivos pesos molares. Inicialmente, foi preparada uma 

solução de uréia em água deionizada a 70°C sob agitação constante. Após a uréia 

ser totalmente dissolvida, foi adicionado o nitrato de cério, e a solução foi mantida 

em uma temperatura aproximada de 80°C sob agitação. Em seguida, ocorreu a 

adição do nitrato de európio (dopante), nas proporções requeridas, nas mesmas 

condições de temperatura e agitação por aproximadamente 20 minutos até a 

formação de uma solução com aparência viscosa.  

Concomitantemente, para a síntese de NiO, foi preparada uma solução 

de uréia em água deionizada a 70°C sob agitação constante. Após a uréia ser 

totalmente dissolvida, foi adicionado o nitrato de níquel, e a solução foi mantida em 

uma temperatura aproximada de 80°C sob agitação até que houvesse a formação 

de uma solução viscosa. 

Em seguida, houve a mistura das duas soluções viscosas obtidas, que 

foi mantida a 80°C sob agitação constante por aproximadamente 10 minutos para 

garantir uma boa homogeneização da mistura. Em seguida, o Becker com a mistura 

foi colocado em um forno de micro-ondas a uma potência máxima e frequência de 

2.45 GHz até a auto-ignição ocorrer (aproximadamente 4 minutos).  

 

3.3 SÍNTESE HIDROTERMAL ASSISTIDA POR MICRO-ONDAS 

 

O fluxograma do procedimento experimental utilizado nas sínteses pelo 

método hidrotermal assistida por micro-ondas é apresentado na Figura 3.3. 
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Figura 3.3 Fluxograma esquemático de síntese e caracterização dos materiais obtidos pelo método 

hidrotermal assistido por micro-ondas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A síntese hidrotérmica assistida por micro-ondas é dividida em duas 

etapas. Na primeira etapa, a solução de íons cério foi preparada adicionando-se a 

massa pesada em 100mL de água deionizada, esta solução foi colocada sob 

agitação e aquecimento a 80°C, até que o nitrato de cério fosse totalmente 
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dissolvido. Em seguida, ocorreu a adição do nitrato de európio (dopante), nas 

proporções requeridas, mantendo-se as mesmas condições de temperatura e 

agitação. Após o nitrato de európio ser dissolvido, foi adicionada a solução 5 mL de 

hidróxido de amônia. A solução foi colocada em agitação e foi feito o ajuste do pH, 

até que o mesmo ficasse básico. Feito isso, a solução passou por um tratamento 

hidrotérmico a uma temperatura de 140°C por 30 minutos de patamar e com uma 

taxa de aquecimento de 10°C/min-1. Após o tratamento hidrotérmico, aguardou-se o 

resfriamento da solução para retirada do precipitado formado.  

Já na segunda etapa, foi preparada uma solução de água deionizada 

com o precipitado formado sob agitação e aquecimento a 80°C, até que o 

precipitado fosse totalmente dissolvido. Em seguida, foi preparada uma solução 

nitrato de níquel com hidróxido de amônio, e a mesma foi adicionada na solução do 

precipitado formado, em agitação, resultando em uma nova solução. 

 Foi feito o ajuste do pH, para que este ficasse básico, e a solução foi 

submetida, novamente, a um tratamento hidrotérmico com temperatura de 140°C por 

1 hora de patamar e com taxa de aquecimento de 10°C/min-1.    

Após o novo tratamento hidrotérmico, aguardou-se o resfriamento da 

solução e logo depois o precipitado formado foi lavado com água deionizada até a 

remoção total da amônia, passando por um processo de centrifugação. Depois 

disso, o precipitado final foi colocado em um vidro relógio e levado a estufa a 60°C 

para secar durante 24h. 

 

3.4 DESAGLOMERAÇÃO E CALCINAÇÃO  

 

As resinas obtidas ao término das sínteses Pechini foram pré-

calcinadas em um forno tipo mufla a 300°C por 2 horas com razão de aquecimento 

de 5°C.min-1 para a queima e eliminação inicial da matéria orgânica. O pó resultante 

da pré-calcinação é denominado “puff”. Não foi necessária a pré-calcinação dos 

materiais obtidos pelo método de combustão assistida por micro-ondas e pelo 

método hidrotermal assistido por micro-ondas. 
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Os materiais obtidos pelas três rotas de síntese foram desagregados 

em almofariz, para então serem submetidos a um tratamento térmico em atmosfera 

de H2 da temperatura ambiente até 900°C, 5°C/min-1 por 1h com o intuito de reduzir 

o NiO para Ni metálico (ISHIHARA, 2000). 

Após a obtenção de todos os materiais, adotou-se uma nomeclatura 

para facilizar a compreensão dos procedimentos realizados, especificados a seguir, 

onde:  

 P1: compósito de NiO – Ce0,9Eu0,1O1,95  obtido pelo método dos precursores 

poliméricos (Pechini)  

 P2: compósito de NiO – Ce0,8Eu0,2O1,95  obtido pelo método dos precursores 

poliméricos (Pechini).  

 P3: compósito de NiO – Ce0,7Eu0,3O1,95  obtido pelo método dos precursores 

poliméricos (Pechini) 

 C1: compósito de NiO – Ce0,9Eu0,1O1,95  obtido pelo método de combustão 

assistida por micro-ondas  

 C2: compósito de NiO – Ce0,8Eu0,2O1,95  obtido pelo método de combustão 

assistida por micro-ondas   

 C3: compósito de NiO – Ce0,7Eu0,3O1,95  obtido pelo método de combustão 

assistida por micro-ondas 

 H1: compósito de NiO – Ce0,9Eu0,1O1,95  obtido pelo método hidrotermal 

assistido por micro-ondas  

 H2: compósito de NiO – Ce0,8Eu0,2O1,95  obtido pelo método hidrotermal 

assistido por micro-ondas    

 H3: compósito de NiO – Ce0,7Eu0,3O1,95  obtido pelo método hidrotermal 

assistido por micro-ondas 
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3.5 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS 

 

3.5.1 Análise térmica  

 

Foram realizadas análises termogravimétricas (TG/DTG) dos pós 

obtidos para verificar suas  variações  de massa e as reações envolvidas em função 

da temperatura. Os ensaios foram realizados em uma termobalança da TA 

Instruments, modelo Q600, sob um fluxo de ar de 50ml.min-1, na faixa de 

temperatura entre 25ºC e 900ºC com razão de aquecimento de 5ºC min-1, em que foi 

Platina foi empregada como material de referência.   

 

3.5.2 Redução à Temperatura Programada (TPR)  

 

A capacidade de redução dos óxidos foi estudada através da Redução 

à Temperatura Programada (TPR). Nas análises foram utilizados 50mg de amostra 

em um reator tubular de quartzo, que foi colocado em um forno programado com 

taxa de aquecimento 10°C/min com a temperatura variando de 30 a 1000°C e sob 

um fluxo de 20mL/min de uma mistura 5% H2/N2. Os perfis de redução das amostras 

foram obtidos em um equipamento CHEMBET – 3000 TPR/TPD da Quantachrome, 

no qual a variação do fluxo de hidrogênio foi medida por um detector de 

condutibilidade térmica (TCD). 

 

3.5.3 Difração de Raios X (DRX) 

 

A difração de Raios X é uma técnica que fornece informações sobre a 

estrutura e composição de sólidos cristalinos. A estrutura regular e periódica destes 

materiais difrata os Raios X, cujos comprimentos de onda apresentam valores 

próximos ao dos espaçamentos no cristal (MAHAN & MYERS, 1995).  

As amostras foram caracterizadas por difração de Raios X (DRX) em 

um equipamento da Shimadzu, modelo XRD-7000, utilizando-se uma fonte de 
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radiação de CuK  com voltagem de 30 kV. Os dados foram coletados na faixa de 2  

de 20 a 90 graus. 

3.5.3.1 Refinamento pelo Método de Rietveld 

 

Segundo SANTOS, 2009 Rietveld é um método de refinamento de 

estruturas cristalinas, a partir de dados de difração de raios X ou nêutrons. Este 

método permite obter valores refinados para os parâmetros da estrutura cristalina de 

um dado material, utilizando dados coletados na difração.  

O refinamento calcula o difratograma ponto a ponto e é feito com base 

no método dos mínimos quadrados. Uma das grandes vantagens do método 

Rietveld é que ele permite refinar simultaneamente e com grande precisão, posições 

atômicas, parâmetros de ocupação de sítio, parâmetro do retículo, parâmetro de 

alargamento dos picos (tamanho de cristalito e micro deformação), componentes 

amorfas e permite o ajuste de várias fases. 

 

3.5.4 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV - FEG) 

  

A microscopia eletrônica de varredura (MEV) é uma técnica que 

permite obter informações sobre a morfologia, o tamanho de grãos e outras 

informações sobre a amostra analisada.  

As características morfológicas dos materiais obtidos foram analisadas 

por microscopia eletrônica de varredura com canhão de elétrons por emissão de 

campo (MEV - FEG, Zeiss, modelo Supra 35) que permite obter imagens de alta 

resolução. As análises foram realizadas no Laboratório Interdisciplinar de 

Eletroquímica e Cerâmica (LIEC) da UNESP/Araraquara. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados das análises de caracterização dos pós compósitos 

obtidos pelos três métodos de síntese estão discutidos neste capítulo, mostrando as 

principais características microestruturais e morfológicas apresentadas pelos 

materiais. 

 

4.1 ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA 

 

As curvas termogravimétricas (TG) dos pós precursores tratados 

termicamente a 350ºC estão apresentadas nas  Figuras  de  4.1  a  4.3. Os pós das 

três composições em estudo, como também das três metodologias de síntese 

empregadas, tiveram comportamentos semelhantes em relação às suas 

decomposições. 

  

Figura 4.1 Curvas de TG/DTG dos materiais obtidos pelo método dos precursores poliméricos 

(PECHINI) 
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Figura 4.2 Curvas de TG/DTG dos materiais obtidos pelo método de combustão assistida por micro-

ondas 

 

 

 

Figura 4.3 Curvas de TG/DTG dos materiais obtidos pelo método hidrotermal assistido por micro-

ondas 
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Inicialmente ocorre uma de perda de massa referente à saída de água 

residual adsorvida nos sistemas (desidratação) na faixa de temperatura entre 30 e 

100 ºC. Por volta de 250°C, a perda de massa estabiliza-se, correspondendo à 

eliminação da água de hidratação e subseqüente decomposição do Ni(NO3)2, com 

formação de NiO, em concordância com outros autores (BARTHOLOMEW et al, 

1976). Entre 500 ºC e 600ºC ocorre a formação de carbonatos e por fim,  entre 790-

800ºC, a perda de massa está associada a decomposição de CO2 + CO. 

 

4.2 REDUÇÃO À TEMPERATURA PROGRAMADA 

 

 

Os perfis de TPR dos pós compósitos estão apresentados nas Figuras 

4.4 a 4.6. Pode-se observar que os materiais obtidos pelos três métodos de síntese 

apresentaram comportamentos semelhantes. Em todos os materiais são observados 

dois eventos de redução.  

 

Figura 4.4 Perfil de TPR dos materiais obtidos pelo método dos precursores poliméricos (PECHINI) 
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Figura 4.5 Perfil de TPR dos materiais obtidos pelo método de combustão assistida por micro-ondas 

 

 

 

 

 

Figura 4.6 Perfil de TPR dos materiais obtidos pelo método hidrotermal assistido por micro-ondas 
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O primeiro evento ocorre entre 345 a 450°C e pode ser atribuído à 

primeira redução do NiO, o segundo ocorre na faixa de ,aproximadamente, 500 a 

600°C e pode corresponder à segunda  redução parcial do NiO. 

Com a presença dos cátions de Ce4+, o pico máximo do TPR do NiO, 

cerca de 370°C, foi dividido em dois picos e o consumo de hidrogênio aumentou 

consideravelmente. A divisão do pico indica que a redução do NiO foi acompanhada 

pela a redução dos íons de cério ou pela interação dos íons de cério para estabilizar 

o níquel durante o processo de redução. (JEANJEAN et al, 1981). 

Segundo RODRIGUEZ et al (2001), o pico de redução máxima do NiO 

ocorre por volta de 477°C (750K). Contudo, vários autores reportam o pico de 

redução NiO em temperaturas inferiores, por volta de  317°C (590K) (LI et al,2006;  

RICHARDSON  et al, 1994). Perfis com temperaturas intermediárias também são 

reportados (MILE et al, 1988; MORI et al, 2003).  

Estas diferenças podem estar relacionadas à concentração de H2 

empregada nos experimentos de TPR, ao precursor do NiO, ao método de 

preparação entre outros fatores. Este resultado sugere que deve haver cautela ao se 

comparar perfis de TPR com os reportados na literatura, pois as condições de 

análise podem influenciar os picos de redução. O tamanho dos cristais ou a 

temperatura de calcinação do NiO puro parecem não influenciar em sua 

redutibilidade (LI et al, 1995; RICHARDSON et al, 1998).   

A facilidade do cério em ser reduzido a óxidos não estequiométricos 

está vinculada ás propriedades de sua estrutura fluorita, com óxidos de valência 

mista que se desviam da estequiometria. Esta redução costuma ocorrer em etapas, 

inicialmente ocorre a redução superficial, e em temperaturas mais elevadas ocorre a 

redução mássica. As reações de redução (3 e 4) do óxido de cério, na notação de 

Kröger e Vink , podem ser escritas como: 

 

2CeO2 → Ce2O3 + 1/2 O2                             (3) 

ou 

O0 → VO¨    + 2 e‟ + 1/2 O2                            (4) 
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onde V ¨o  representa uma vacância de oxigênio que é gerada quando um par de 

íons de Ce+4 se reduz (MUCCILLO et al, 2005).  

  

4.3 DIFRAÇÃO DE RAIOS X 

 

Os difratogramas de Raios X (DRX) foram registrados para identificar e 

acompanhar a formação das fases de acordo com o método de síntese utilizado.  

 

 

Figura 4.7 Difratogramas de raios- X dos materiais obtidos pelo método do dos precursores 

poliméricos (PECHINI) 
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Figura 4.8 Difratogramas de raios- X dos materiais obtidos pelo método de combustão assistida por 

micro-ondas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4 – Resultados e Discussões 

Amanda Lucena de Medeiros / Fevereiro 2013                                                                                            63 

Figura 4.9 Difratogramas de raios- X dos materiais obtidos pelo método hidrotermal assistido por 

micro-ondas 

 

 

As Figuras 4.7 a 4.9 mostram os difratogramas dos materiais obtidos 

pelas três rotas de processamento, com as três dopagens realizadas. Para todos os 

pós compósitos, os difratogramas indicam a presença de CeO2, com fase cúbica do 

tipo fluorita, apresentando grupo espacial Fm3m, e também a presença de NiO, com 

estrutura cúbica de face centrada. Isto acontece, pois o Ni não forma solução sólida 

com o óxido de cério ou európio, entretanto os dados na literatura não formam 

consenso sobre a solubilidade do Ni em CeO2 (DATTA et al, 2008). 
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4.3.1 Refinamento pelo método de Rietveld  

 

 

A partir dos dados obtidos pelo refinamento Rietveld, observados nas 

Tabelas de 4.1 a 4.3 pode-se constatar que a metodologia de síntese e o teor do 

dopante tem influência direta sobre os parâmetros cristalográficos dos pós obtidos.  

 

Tabela 4.1 Parâmetros cristalográficos e dados dos materiais obtidos  pelo método dos precursores 

poliméricos (Pechini) 

Fase 
a=b=c 
(Å) 

d (Å) V (Å) 
Ddrx 
(nm) 

ɛ  (%) 
% 
massa 

Rp (%) 
Rexp 

(%) 
Rwp 

(%) 
S 

Ce0,9Eu0,1 5,4237 1,7646 159,546 25,31 0,2792 51,41 10,07 11,05 14,92 1,35 

NiO 4,1761 1,6879 72,830 27,41 0,2538 48,59 10,07 11,05 14,92 1,35 

 
 

Ce0,8Eu0,2 

 
 

5,4244 

 
 

1,7649 

 
 

159,608 

 
 

26,54 

 
 

0,2854 

 
 

52,38 

 
 

9,41 

 
 

11,26 

 
 

13,21 

 
 

1,17 
 

NiO 
4,1765 1,6881 72,851 25,68 0,1741 47,62 9,41 11,26 13,21 1,17 

 
 

Ce0,7Eu0,3 

 
 

5,4251 

 
 

1,7651 

 
 

159,670 

 
 

22,27 

 
 

0,1591 

 
 

51,58 

 
 

8,32 

 
 

10,49 

 
 

11,58 

 
 

1,10 
 

NiO 
4,1778 1,6886 72,919 22,34 0,1236 48,42 8,32 10,49 11,58 1,10 

 

 

Tabela 4.2 Parâmetros cristalográficos e dados dos materiais obtidos pelo método de combustão 

assistida por micro-ondas 

Fase 
a=b=c 
(Å) 

d (Å) V (Å) 
Ddrx 
(nm) 

ɛ  (%) 
% 
massa 

Rp (%) 
Rexp 

(%) 
Rwp 

(%) 
S 

Ce0,9Eu0,1 5,4376 1,6377 160,776 28,47 0,2369 42,57 8,11 10,89 12,88 1,18 

NiO 4,1776 1,6889 72,908 25,18 0,1721 57,43 8,11 10,89 12,88 1,18 

 
 

Ce0,8Eu0,2 

 
 

5,4387 

 
 

1,6380 

 
 

160,873 

 
 

27,06 

 
 

0,1751 

 
 

39,91 

 
 

9,35 

 
 

11,45 

 
 

14,26 

 
 

1,24 

NiO 4,1781 1,6687 72,935 29,32 0,1798 60,09 9,35 11,45 14,26 1,24 

 
 

Ce0,7Eu0,3 

 
 

5,4398 

 
 

1,6384 

 
 

160,971 

 
 

24,11 

 
 

0,1529 

 
 

56,86 

 
 

10,21 

 
 

12,28 

 
 

15,39 

 
 

1,25 

NiO 4,1785 1,6890 72,956 25,07 0,1263 43,14 10,21 12,28 15,39 1,25 
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Tabela 4.3 Parâmetros cristalográficos e dados dos materiais obtidos pelo método hidrotermal 

assistido por micro-ondas 

Fase 
a=b=c 
(Å) 

d (Å) V (Å) 
Ddrx 
(nm) 

ɛ  (%) 
% 
massa 

Rp (%) 
Rexp 

(%) 
Rwp 

(%) 
S 

Ce0,9Eu0,1 5,4048 1,7628 157,884 22,93 0,3241 50,12 8,91 11,28 13,46 1,17 

NiO 4,1757 1,6879 72,809 25,90 0,1969 49,88 8,91 11,28 13,46 1,17 

 
 

Ce0,8Eu0,2 

 
 

5,4155 

 
 

1,7619 

 
 

158,823 

 
 

18,67 

 
 

0,2064 

 
 

50,39 

 
 

9,74 

 
 

11,43 

 
 

14,18 

 
 

1,24 

NiO 4,1763 1,6881 72,840 26,56 0,1306 49,61 9,74 11,43 14,18 1,24 

 
 

Ce0,7Eu0,3 

 
 

5,4232 

 
 

1,7613 

 
 

159,502 

 
 

13,48 

 
 

0,1260 

 
 

50,47 

 
 

10,23 

 
 

11,15 

 
 

15,21 

 
 

1,21 

NiO 4,1772 1,6892 72,888 18,83 0,1575 49,53 10,23 11,15 15,21 1,21 

 

 

De início, percebe-se que o aumento do dopante provoca uma redução 

no tamanho de cristalito, e isto ocorre para todas as metodologias de síntese 

empregadas. Os dados decrescentes de microdeformação, proporcional ao aumento 

na concentração de dopante indicam que o elemento dopante entrou na rede 

cristalina do óxido hospedeiro formando a solução sólida.  

A metodologia empregada influencia tanto no tamanho de cristalito, 

quanto no controle das composições das fases em massa. No refinamento dos 

materiais obtidos pelo método dos precursores poliméricos, Pechini, constata-se que 

o uso do precursores orgânicos proporcionou ao material um intermediário tamanho 

de cristalito e controle das composições das fases, quando comparado aos métodos 

de combustão e hidrotermal. Os precursores orgânicos não atuam somente como 

formadores da resina, mas também fornecem calor de combustão nas etapas de 

calcinação (GROSSIN et al, 2004; MUCCILLO et al, 1999; YAN et al, 2002). Se for 

utilizado muito material orgânico, pode ocorrer um efeito negativo, pelo aumento da 

temperatura durante o processo de calcinação.  A matéria orgânica excessiva 

normalmente provoca uma reação fortemente exotérmica, o que resulta em 

aglomerados parcialmente sinterizados. Entretanto, resultados encontrados na 

literatura reportam o método Pechini como um método simples e eficaz, pois além 

dos materiais obtidos pelo mesmo apresentarem satisfatórias características 

microestruturais, a rapidez do processo, devido a poucas etapas de processamento, 
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é relatada como uma grande vantagem do método.  

Observa-se que para as sínteses realizadas pelo método de 

combustão assistida por micro-ondas, os pós apresentam maior tamanho de 

cristalito e menor controle das composições 50-50% das fases em massa. Isto 

ocorre porque, a temperatura da chama produzida pela combustão depende da força 

redutora disponível e da quantidade de gases que se formam durante o processo, 

condições estas que influenciam as características do pó produzido. Temperaturas 

elevadas favorecem a cristalização e sinterização do pó e quanto maior a 

quantidade de gases gerados maior será a dissipação de energia, ou seja, menor 

será a quantidade de energia disponível para a sinterização e cristalização (FUMO, 

1997). Temperaturas elevadas também influenciam no aumento do tamanho de 

cristalito devido a alta energia cinética envolvida na reação, que favorece a formação 

de pós aglomerados. 

Por fim, no refinamento dos pós obtidos pelo método hidrotermal 

assistido por micro-ondas, pode-se notar a presença de menor tamanho de cristalito 

e melhor controle das composições das fases apresentadas nos difratogramas. 

Essas características são consequências do aquecimento e processamento direto e 

homogêneo que a irradiação de micro-ondas proporciona ao sistema, ou seja, a 

solução. A associação do processo hidrotermal com a irradiação de micro-ondas, faz 

com que o gradiente térmico quase não exista, tendo-se assim uma nucleação 

homogênea, crescimento de partículas uniforme e, consequentemente, a distribuição 

uniforme no tamanho das partículas. Assim, a síntese hidrotermal assistida por 

micro-ondas proporciona rápido tratamento térmico que envolve mecanismo de 

polarização iônica e dipolar e efeito não-térmico resultante da variação do campo 

eletromagnético, que oscila na frequência de 2,45 GHz (VOLANTI, 2007).  Então, a 

técnica hidrotermal assistida por micro-ondas doméstico e, portanto, extremamente 

interessante não só por causa do tempo de processamento e temperatura reduzidos, 

mas também pela possibilidade obtenção de pós com propriedades controladas. 
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4.4 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV/FEG) 

 

Nas Figuras 4.10 a 4.18 estão apresentadas as micrografias referentes 

aos resultados da caracterização morfológica realizada por microscopia eletrônica 

de varredura nas amostras obtidas pelo método dos precursores poliméricos 

(Pechini), combustão assistida por micro-ondas e hidrotermal assistida por micro-

ondas, respectivamente.   

 

Figura 4.10 MEV-FEG do compósito NiO- Ce0.9Eu0.1O1.95 obtido através do método dos precursores 

poliméricos (Pechini) 
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Figura 4.11 MEV-FEG do compósito NiO- Ce0.8Eu0.2O1.95 obtido através do método dos precursores 

poliméricos (Pechini)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.12 MEV-FEG do compósito NiO- Ce0.7Eu0.3O1.95 obtido através do método dos precursores 

poliméricos (Pechini) 
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Figura 4.13 MEV-FEG do compósito NiO- Ce0.9Eu0.1O1.95 obtido através do método de combustão 

assistida por  micro-ondas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14 MEV-FEG do compósito NiO- Ce0.8Eu0.2O1.95 obtido através do método de combustão 

assistida por  micro-ondas 
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Figura 4.15 MEV-FEG do compósito NiO- Ce0.7Eu0.3O1.95 obtido através do método de combustão 

assistida por  microondas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.16 MEV-FEG do compósito NiO- Ce0.9Eu0.1O1.95 obtido através do método hidrotermal 

assistido por  micro-ondas 
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Figura 4.17 MEV-FEG do compósito NiO- Ce0.8Eu0.2O1.95 obtido através do método hidrotermal 

assistido por  micro-ondas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18 MEV-FEG do compósito NiO- Ce0.7Eu0.3O1.95 obtido através do método hidrotermal 

assistido por  micro-ondas 
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A análise de microscopia eletronica de varredura (MEV-FEG) mostrou 

que os três métodos de síntese são eficientes para a obtenção de pós nanométricos. 

Para todos os métodos de síntese, as nanopartículas obtidas apresentam uma 

tendência a um estado de aglomeração entre si. Este processo de aglomeração está 

atribuido a pequenas partículas ligadas por forças de Van de Waals. Ainda nesta 

análise morfológica, foi possível verificar que a  morfologia e o tamanho das 

partículas dos pós compositos dependem fundamentalmente do método de síntese 

utilizado. 

Para as micrografias dos pós compósitos sintetizados pelo método 

Pechini, observa-se a obtenção de um material compósito com presença de 

agregados com partículas de formato esférico de tamanho homogêneo. Ressalta-se 

que o uso de matéria orgânica em excesso pode provocar uma reação fortemente 

exotérmica, o que resulta em aglomerados parcialmente sinterizados. 

Através da síntese realizada pelo método de combustão assistida por 

micro-ondas pode-se constatar a presença de pós com forte tendência ao estado de 

agregação das partículas, organizadas em camadas, com partículas menores 

depositadas na superfície. 

Por fim, através das microscopias apresentadas pelo método 

hidrotermal assistido por micro-ondas, foi possível observar a presença de uma 

estrutura com grande quantidade de vazios entre as partículas, conferindo uma 

característica porosa ao material. Pode-se observar também a presença de 

agregados de partículas de formato e tamanho homogêneo.  
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5 CONCLUSÕES 

 

 

Com base nos resultados obtidos com este trabalho, podemos chegar às 

seguintes conclusões: 

 

 Todos os métodos de síntese mostraram-se aplicáveis para a obtenção de     

pós nanométricos com grande potencial.  

 

   Pelos dados de difração  de raios X  foi possível observar a formação da 

solução sólida de céria-európia com presença de Ni para todos os materiais 

obtidos pelos diferentes métodos de síntese. 

 

  Os parâmetros cristalográficos apresentaram pequenas alterações quando 

houve o aumento no teor de dopante como visto nos parâmetros obtidos por 

refinamento Rietveld.   

 

   O refinamento pelo método de Rietveld comprovou que através da síntese 

hidrotermal assistido por micro-ondas pode-se obter a presença de menor 

tamanho de cristalito e melhor controle das composições das fases 

apresentadas, tornando-se uma síntese bastante promissora para obtenção 

de materiais cerâmicos. 

 

 Através dos resultados das microscopias eletrônicas de varredura foi possível 

observar que as nanopartículas obtidas apresentam uma tendência a um 

estado de aglomeração entre si, e também que a  morfologia e o tamanho das 

partículas dos pós compósitos dependem fundamentalmente do método de 

síntese utilizado.  



 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referências 

 

 

 

 

 



Referências 

Amanda Lucena de Medeiros / Fevereiro 2013                                                                                            76 

REFERÊNCIAS 

 
 

AMADO, R. S.; MALTA, L. F. B.; GARRIDO, F. M. S., MEDEIROS, M. E. Pilhas a 

combustível de óxido sólido: materiais, componentes e configurações.  Química 

Nova, v. 30, n. 1, p. 189-197, 2007.  

 

 

ANDRADE, I.M., NASAR, M.C., NASAR, R.S. Caracterização físico-química do pó 

de zircônia estabilizadas com o uso do Método Pechini (2003).  

 

 

ATKINSON,  A.; BARNETT, S.; GORTE, R.J; MCEVOY, A.J.; MOGESEN, M.;  

SINGHAL, S.C; VOHS, J.; Nature Mater. 2004, 3, 17; Jiang  S.P.; Chan, S.H.; J.  

Mater. Sci. 2004, 39, 4405.  

 

 

ATKINSON, A., et al, "Advanced anodes for high-temperature fuel cells", Nature 

Materials, v. 3, Jan., 2004.  

 

 

BARBOZA, A. C. R. N.; CRUZ, C. V. M. S.; GRAZIANI, M. B.; LORENZETTI, M. C. 

F.; SABADINI, E. Química Nova, v. 24, p. 901,  2001. 

 

 

BARTHOLOMEW, C. H. e FARRAUTO, R., 1976, “Chemistry of nickel-alumina  

catalysts”, Journal of Catalysis, Volume 45, p. 41-53. 

 

 

BENITO, P., HERRERO, M., LABAJOS, F. M., RIVES, V., Effect of post-synthesis 

microwave-hydrotermal treatment on the properties of layered Double hydroxides 

and related materials, v. 48, p. 218-227, 2010.  

 

 

BLUM L., et al., "Overview of the development of solid oxide fuel cells at 

Forschungszentrum Juelich". SOFC-IX, Electrochem. Soc., pp. 39-47, 2005.  

 

 

BOSSEL, U., “The birth of the Fuel Cell”, European Fuel Cell Forum: Oberrohrdorf, 

2000. 

 

 

CARRETTE,L., FRIEDRICH, K. A., STIMMING, U., "Fuel Cells - Fundamentals and 



Referências 

Amanda Lucena de Medeiros / Fevereiro 2013                                                                                            77 

Applications", Fuel Cells, v. 1, n. 1, pp. 5-39, 2001.  

 

CELA, B. Síntese e caracterização de Ni-CGO para anodo de células a combustível 

de óxido sólido. 2009. Dissertação (Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais) 

– Programa de Pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2009. 

 

 

CROPPER, M.: Fuel Cell Market Survey: Portable Applications, Fuel Cell Today, 2 

July 2003.  

 

 

DATTA, P., MAJEWSKI, P., ALDINGER, F., "Synthesis and reactivity study of 

gadolinia doped ceria- nickel: A potential anode material for solid oxide fuel cell", 

Journal of Alloys and Compounds, n. 455, pp. 454-460, 2008.  

 

 

DÚRAN, P. et al., “Cerium (IV) Oxide Synthesis and Sinterable Powders prepared by  

the Polimeric Organic Complex Solution Method”, Journal of the European Ceramic  

Society, v. 22, n. 9-10, pp 1711-1721, Sep. 2002  

 

  

FLORIO D. Z., VARELA J. A, FONSECA, F. C., MUCCILLO, E. N. S. MUCCILLO, R.: 

Direcionamentos da tecnologia industrial de células a combustível de óxidos sólidos. 

Química Nova, v. 30, n. 5, p. 1339-1346, 2007. 

 

 

FLORIO, et al., "Materiais cerâmicos para células a combustível", Cerâmica, v. 50, 

pp. 275-290, 2004. 

 

  

FRANCO, E.G. Células a combustível. Lavras, S.P.: UFLA/FAEPE, 2005. 

 

 

FUEL CELL HANDBOOK (seventh Edition). Science applications International 

Corporation, By Eg & Services. November, 2004.  

 

 

FUMO, D. A. Cimentos em betões refratários LCC e ULCC: Síntese mecanismos de 

hidratação e interação com os microenchedores. Aveiro, Portugal, 1997. 157p. 

 

 



Referências 

Amanda Lucena de Medeiros / Fevereiro 2013                                                                                            78 

GARCIA, R.H.L. Síntese e processamento de Zircônia-Alumina para aplicação como 

eletrólito sólido em célula a combustível de óxido sólido. Dissertação de mestrado-

IPEN, São Paulo, 2007. 

 

 

GIL,  V.,  MOURE,  C.,TARTAJ,  J.,  "Sinterability,  microstructures  and  electrical 

properties  of  Ni/Gd- doped ceria cermets used as anode materials for SOFCs", 

Journal of the European Ceramic Society, n. 27, pp. 4205-4209, 2007.  

 

 

GIL,  V.,  MOURE,  C.,TARTAJ,  J.,"Chemical  and  thermomechanical  compatibility  

between  Ni-GDC anode and electrolytes based on ceria", Ceramics International, v. 

35, pp. 839-846, 2009. 

 

 

GOODENOUGH, J. B.,  “Oxide-ion electrolytes”, Annual Review of Materials 

Research, August 2003, Vol. 33, Pages 91-128. 

 

 

GOOL, W.V.; HANMGEMULER, P. “Solid Eletrolytes- General Principles, 

characterization  materials, applications”, Ed.,  Academic press New York, 1978.  

 

 

GROSSIN, D.,  NOUDEM,  J.  G.,  "Synthesis  of  fine  La0.8Sr 0.2MnO3 powder  by  

different  ways",  Solid State Sciences, v. 6, . 9, pp. 939-944  2004.  

 

 

GRUO, X. Roles of Alumina in Zirconia for Functional Applications. J.Am. Ceram. 

Soc., v.86, p.1867-1863, 2003.  

 

 

HAILE, S. M. "Fuel cell materials and components", Acta Materialia v. 51, pp. 5981 

6000, 2003. 

 

  

HAMULLER, P., GOOL, W. VAN, Eds., Solid Electrolytes: General Principles,  

Characterization, Materials, Applications, Academic Press (1978)  

 

 

HAN, J. K., SONG, H. Y., SAITO, F., LEE, B. T, Synthesis of high purity nano-sized 

powder by microwavehydrotermal method, Materials Chemistry and Physics, v.99, p. 

235-239, 2006.  

 



Referências 

Amanda Lucena de Medeiros / Fevereiro 2013                                                                                            79 

 

HANSEN, J.; NAZARENKO, L.; UEDEY, R.; SATO, M.; WILLS, J.; GENNIO, A; 

KOCH, D., LACIS, A.; LO, K.; MENDON, S.; NOVAKOV, T., PERLWITZ, J; RUSSEL, 

G.; SHIMIT, G.A.; TAUSNEV, N. Earths‟s Energy Imabalance: Confirmation and 

implications. Science, v.308, p.1431-1435, 2005. 

 

HERNANDEZ, T. and BAUSTISTA, M. C., The Role of the Synthesis Route to Obtain  

Densified TiO2- Doped Alumina Ceramics, Journal of the European Ceramic Society,  

V.25, n. 5, PP. 663-672, Feb.20. 

 

 

HUI, S.R., ROLLER, J., YICK, S., ZHANG, X., DECÈS-PETIT, C., XIE, Y., MARIC,R., 

GOSH, D. A brief review of the ionic conductivity enhacement fo selected oxide 

electrolytes. Journal of Power Sources, 172, 2007, 493-502. 

 

 

ICHIYANAGI, Y. et al., "Magnetic properties of NiO nanoparticles",Physica B: 

Condensed Matter, v. 329-333, Part 2, pp. 862-863, 2003.  

 

 

ISHIHARA,  T.,  et  al.,  "Nickel-Gd-doped  CeO 2  cermet  anode  for  intermediate   

temperature  operating solid oxide fuel cells using LaGaO 3-based perovskite 

electrolyte", Solid State Ionics, n. 132, pp. 209-216, 2000.  

 

 

J. JEANJEAN, S. DJEMEL, M.F. GUILLEUX AND D. DELAFOSSE, J. Phys. Chem., 

85 (1981)  4145. 

 

 

JAIN, S. R.; ADIGA, K. C.; PAI VERNEKER, V.; A new approach to thermo chemical 

calculations of condensed fuel – oxidizer mixture. Combustion and Flame, v. 40, p. 

71-79, 1981.  

 

 

JAMSAK, W.; ASSABUMURUGRAT, S.; DOUGLAS, P.L.; LAOSIRIPOJANA, N.;  

SUWANWARANGKUL, R.; CHAROJROCHKUL, S.; CROISET, E. Performance of  

ethanol-fulled solid oxide fuel cells: Proton and oxygen ion conductors. Chemical  

Engineering Journal, v. 133, p. 187-194, 2007.  

 

 

 



Referências 

Amanda Lucena de Medeiros / Fevereiro 2013                                                                                            80 

KENDALL, K.; MINH, N.; SINGHAL, S.C. Cell and Stack Designs. In: SINGHAL, S.C; 

KENDALL, K. (Eds). High temperature solid oxide fuel cells: fundamentals, design 

and applications. New York, NY: Elsevier, 2003.p. 197-229. 

 

 

KHARTON, V.V., MARQUES, F.M.B., Mixed ionic-electronic conductors: effects of  

ceramic microestruture on tranporte properties. Currente Opinion in Solid State and  

Material Science, 6, 2002, 261-269 

 

 

KHOLWAD, T. Electrical and Electrochemical Characterization of Vacuum Plasma 

Sprayed Functional Layer  in  Solid  Oxide  Fuel  Cells.  2006.  Dissertação-  

University  of  Applied  Sciences  in Offenburg    in    association    with    German    

Aerospace    Center    Institute    for    Technical Thermodynamics. Stuttgart, 

Germany.  

 

 

KIMINAMI, R. H. G. A.; FOLZ D. C. and CLARCK, D. E., Microwave synthesis of 

alumina powders. Ceramic Bulletin, v. 70, n. 3, p. 63-67, 2000.  

 

 

KOMARNENI S, RAJHA R., Journal Materials  Chemistry and  Physics. 61 (1999) 50. 

 

 

KRÖGER, F.A., VINK, H.J., In: F. Seitz and D. Turnbull, Editors, Solid State Physics 

vol. 3, Academic Press, New York, pp. 307, 1956. 

 

 

LARMINIE, J., DICKS, A. "Fuel Cell Systems Explained", Second Edition, Wiley, 

2003.  

 

 

LEE, J. H.  et  al.,  "The  impact  of  anode  microstructure  on  the  power  generating  

characteristics  of SOFC", Solid State Ionics v. 158, n. 3-4, pp. 225-232, 2003.  

 

 

LESSING, P.A. American Ceramic Society Bulletin 68 [5] (1989) 1002-1007. 

 

 

LI, C. e CHEN, Y. W., 1995, “Temperature-programmed-reduction studies of nickel  

methane decomposition to hydrogen and carbon nanofibers”, Journal of Catalysis, 

Volume 238, p. 412-424.  

 



Referências 

Amanda Lucena de Medeiros / Fevereiro 2013                                                                                            81 

 

LI, X. Principles of fuel cells. New York, N.Y.: Taylor & Francis, 2007. 

 

 

LI, Y., ZHANG, B., XIE, X., LIU, J., XU, Y. e SHEN, W., 2006, “Novel Ni catalysts for  

MAHAN, B. M.; MYERS, R. J. Química um curso universitário, 4ª. Ed. Edgard 

BlücherLtda, São Paulo, 1995. 

 

 

MASON, J.E. World energy analysis: H2 now or later? Energ. Policity, v.35, p. 1315-

1329, 2007. 

 

 

MATSUMOTO, Hiroshige; SHIMURA, Tetsuo; IWAHARA, Hiroyasu; Higuchi, 

TOHRU;  Yashiro, KEIJI; Kaimai, ATSUSHI; Kawada, TATSUYA; MISUZAKI, 

Junichirio.  Hydrogen  separation using proton-conducting perovskites.  Journal of 

Alloys and Compounds,v. 408-412, p. 456-462, 2006.  

 

 

MENEZES, R.R.; SOUTO, P.M.; KIMINAMI, R.H.G.A.  Sinterização de cerâmicas em 

microondas. Parte I: Aspectos fundamentais. Cerâmica, v. 53, p. 1-10, 2007. 

 

 

MILE, B., STIRLING, D., ZAMMITT, M. A., LOVI, A. e WEBB,. M., 1988, “ The 

location of nickel oxide and nickel in silica-supported catalysts: Two forms of „NiO‟ 

and the assignment of temperature-programed reduction profiles”,  Journal of 

Catalysis, Volume 114, p. 217-229. 

 

 

MINH, N. Q.; J. Am. Ceram. Soc. 1993, 76, 563; McIntosh, S.; Gorte, R.J.; Chem. 

Ver. 2004, 104, 4845. 

 

 

MINH, N.Q. Solid oxide fuel cell technology- features and applications. Solid State 

Ion., v. 174, p. 271-277, 2004.  

 

 

MÖBIUS, H.H.,“On the History of Solid Electrolyte Fuel Cells”, J. State 

Electrochemistry, v. 1, pp. 2-16, 1997. 

 

 

MOGENSEN, M.; LYBYE, D.; BONANOS, N.; HENDRIKSEN, P.V.; POULSEN, F.W. 

Factors controlling the oxide ion conductivity of fluorite and perovskite structure  



Referências 

Amanda Lucena de Medeiros / Fevereiro 2013                                                                                            82 

oxides. Solid State Ionics, 174, 2004, 279-286.  

 

  

MORI, H. WEN, C., OTOMO, J., EGUCHI, K. e TAKAHASHI, H., 2003, “Investigation 

of interaction between NiO and yttria-stabilized zirconia (YSZ) in the NiO/YSZ 

composite by temperature programmed reduction technique”, Applied Catalysis A: 

General, Volume 245, p. 79-85. 

 

 

MUCCILLO, R. e MUCCILLO,  E.  N. S..  "Pesquisa e desenvolvimento em 

cerâmicas eletro- eletrônicas no IPEN", Cerâmica, vol.45, n.294, pp. 13-19, 1999.  

 

 

MUCCILLO, E.N.S., PORFÍRIO, T.C., TADOKORO, S. K., REY, J.F.Q., ROCHA, 

R.A., STEIL, M. C., MUCCILLO, R., “Propriedades físicas do óxido de cério 

preparado por técnica de solução e a condutividade elétrica em função da pressão 

parcial de oxigênio em cerâmicas sinterizadas” Cerâmica, vol.51, pp. 157-162, 2005. 

 

 

MUECKE, U. P. et al., "Microstructure and electrical conductivity of nanocrystalline 

nickel- and nickel oxide/gadolinia-doped ceria thin films.", Acta Materialia v. 56, pp. 

677-687, 2008.  

 

 

MURUGESAMOORTHI, K.A.; SRINNIVASAN, S.; APPLEBY, A.J. Research, 

Devemlopment, and Demosntration of Solid Oxide Fuel Cell Systems. Is: BLOMEN, 

L.J.M.J., MUGERWA, M.N. (Eds). Fuel Cell Systems. New York, N.Y.: Plenum,1993. 

p.465-492. 

 

 

NEEF, H.-J., "International overview of hydrogen and fuel cell research", Energy v. 

34 pp. 327-333, 2009.  

 

 

ORMEROD, R. M., "Solid Oxide Fuel Cell", Chem. Soc. Rev., v. 32,  pp. 17-28, 2003.  

oxide/alumina catalysts: effect of the preparation method”, Thermochimica Acta, 

Volume 256, p. 457. 

 

 

PALCHIK, O.  et  al.,  "  Preparation  and  characterization  of  Ni/NiO  composite  

using  microwave irradiation and sonication", Nanostructured Materials v. 11, n. 3, 

pp. 415-420,1999.  

 



Referências 

Amanda Lucena de Medeiros / Fevereiro 2013                                                                                            83 

 

PECHINI,  M.P.,  "Method  of  preparing  lead  and  alkaline  earth  titanates  and  

niobates  and  coating method using the same to form a capacitor", US Patent 

3,330,697, 1967.  

 

 

RALPH, J.M.; SCHOELLER, A. C.; KRUMPELT, M. Materials for lower temperature  

solid oxide fuel cells. J.Matter. Sci., v.36, p.1161-1172, 2001. 

 

 

REDDY, K.R; KARAN, K.  Sinterability, mechanical, microstructural and electrical  

properties of gadolinium- doped ceria electrolyte for low-temperature solid state oxide  

fuel cells. Journal of Electroceramics, 15, 2005, 45-56.  

  

 

RICHARDSON, J. T., e TWIGG, M. V.,  1998, “Reduction of impregnated Ni/α-Al2O3 

associated of Al3+ ions with NiO”, Applied Catalysis A: General, Volume 167, p. 57-

64.  

 

 

RODRIGUEZ, J. A., HANSON, J. C., FRENKEL, A. I., KIM, J. Y.e PEREZ, M., 2001, 

“Experimental and theoretical studies on the reaction of H2 with NiO: Role of O 

vacancies and mechanism for oxide reduction”, Jacs Articles.  

 

 

SANTOS, C. O. P. Aplicações do Método Rietveld e Potencialidades do método de 

Scarlett-Madsen. Instituto de Química – UNESP, 2009. 

 

 

SHIMONOSONO, T. HIRATA, Y. SAMESHINA, S. HORITA, T. Electronic 

conductivity of La-doped Ceria ceramics. Journal of the Ametican Ceramic Society, 

88, 2005, 2114-2120. 

 

 

SHUK,P. GREENBLAT, M. CROFT, M.  Hydrothermal synthesis and properties of  

Ce1-xEuxO2-g solid solutions. Journal of Alloys and Compounds, 303-304 (2000), 

465-471.  

 

 

SILVA, M. A., ALENCAR, M. G. F., FIUZA, R. P., BOAVENTURA, J. S. Preparação e  

Avaliação de Célula a Combustível do Tipo PaCOS Unitária com Anodo a base de  

Níquel e Cobalto. Materia, vol. 12, n. 1, pp. 72 – 85, 2007. 

 



Referências 

Amanda Lucena de Medeiros / Fevereiro 2013                                                                                            84 

 

SINGHAL, S. C., "Advances in solid oxide fuel cell technology", Solid State Ionics, v. 

135, pp. 305- 313, 2000.  

 

 

SINGHAL, S. C.; KENDALL, K.; High-temperature Solid Oxide Fuel Cells: 

Fundamentals, Design and Applications, 1st ed., Elsevier: New York, 2004; Singh, 

P.; Minh, N. Q.; Int. J. Appl. Ceram. Technol. 2004, 1, 5. 

 

 

SKINNER, S. J., KILNER, J. A. Oxygen Ion Conductors, Mater. Today 6 (2003) 30.  

 

 

SMITH, T. R., WOOD, A., BIRSS, V. I., "Effect of hydrogen sulfide on the direct 

internal reforming of methane     in     solid     oxide     fuel     cells."     Applied     

Catalysis  A: General,     2008. doi:10.1016/j.apcata.2008.10.055  

 

 

SONG, H. S. et al., "Effect of starting particulate materials on microstructure and 

cathodic performance of nanoporous LSM-YSZ composite cathodes", Journal of 

Power Sources, v. 167, pp. 258- 264, 2007.  

 

 

SOUSA, V. C. et al. Combustion synthesized ZnO powders for varistor ceramics. 

International Journal of Inorganic Materials, v. 1, p. 235-241, 1999. 

 

 

STAMBOULI, A.B.; TRAVERSA, E. Solid oxide fuel cells (SOFCs): a review of an 

environmentally clean and efficien source of energy. Renew. Sust. Energ. Rev., v.6, 

p. 433-455, 2002. 

 

 

STEELE, B. C. H., HEINZEL, A., "Materials for fuel-cell technologies", Nature, v. 414, 

Nov. 2001.  

 

 

TIETZ, F., "Thermal Expansion of SOFC Materials", Ionics v. 5, pp. 129-140, 1999. 

 

 

VOLANTE, D. P; LONGO, E.; VARELA, J. A. Materiais nanoestruturados obtidos por 

síntese hidrotermal assistida por micro-ondas. In: Metalúrgia e Materiais, 63., Vitória, 

2007, p. 352-357. 

 



Referências 

Amanda Lucena de Medeiros / Fevereiro 2013                                                                                            85 

 

WHITTAKER, A. G., Educ. Chem. 2002, Sep., 134. 

 

  

WILLIANS, M.C. Fuel Cell Handbook, 6th ed., U. S. Department of Energy: West 

Virginia, EG&G Technical Services, Inc.; 2002.  

 

 

WINHKLER, W., Thermodynamics, in High Temperature Solid Oxide Fuel Cells: 

Fundamentals,Design  and Applications, S.C.  Singhal and K. Kendall, Editors. 2003, 

Elsevier Ltd.: Oxford, UK. p. 53 – 82. 

  

 

YAMAMOTO, O.; Electrochim. Acta 2000, 45, 2423; Steele, B. C. H.; Solid State 

Ionics 2000, 134, 3; Singhal, S. C.; Solid State Ionics 2000, 135, 305; Carrete, L.; 

Friedrich, K. A.; Stimming, U.; Fuel Cells 2001, 1, 5; Steele, B. C. H.; J. Mater. Sci. 

2001, 36, 1053; Tiffée, E. I.; Weber, A.; Herbstritt,  D.;  J. Eur. Ceram. Soc.  2001, 21, 

1805; Huijsmans, J. P. P.; Curr. Opin. Solid State Mater. Sci. 2001, 5, 317; Singhal, 

S.C.; Solid State Ionics  2002,  152-153, 405; Minh, N. Q.;  Solid State Ionics  2004,  

174, 271.  

 

 

YAN, C., SUN, L., CHENG, F. Sol-Gel Processing, In: Handbook of Nanophase and 

nanostructured Materials Volume 1 - Synthesis, Tsinghua University Press, WANG, 

Z. L., LIU, Y., ZHANG, Z., China, pp. 72-101, 2002.  

 

 

YOKOKAWA, H., et al. "Fundamental mechanisms limiting solid oxide fuel cell 

durability", Journal of Power Sources, v. 182, pp. 400-412, 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


