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RESUMO 

 

Pesquisas voltadas para formas alternativas e não poluentes de geração de energia que 

vêm se intensificando. Entre essas, destacam-se as células a combustível de óxido 

sólido de temperatura intermediária (IT-SOFC). Para aplicação como catodo deste tipo 

de dispositivo, os óxidos cerâmicos Ba0,5Sr0,5C0,8Fe0,2O3-δ dopadas com íons de terras 

raras (Nd, Sm) têm se mostrado bastante promissores pelo fato de possuírem boa 

condutividade iônica e operarem em temperaturas relativamente baixas (500-800ºC). 

Neste trabalho, Ba0,5Sr0,5C0,8Fe0,2O3-δ (BSCF), (BaSr)0,5Sm0,5C0,8Fe0,2O3-δ (BSSCF) e 

(BaSr)0,5 Nd0,5C0,8Fe0,2O3-δ  (BSNCF) foram obtidos pelo método Pechini modificado, 

fazendo uso de gelatina que atua como agente polimerizante e coordenante.  Os pós 

obtidos foram caracterizados por Difração de Raios X (DRX), Redução à Temperatura 

Programada (RTP) e Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Microscopia 

Eletrônica de Transmissão (MET). A fase perovsquita foi evidenciada em todos os 

difratogramas de raios X nos óxidos Ba0,5Sr0,5C0,8Fe0,2O3-δ dopados com íons de terras 

raras (Nd, Sm). As imagens de MEV evidenciaram que o pó obtido é poroso, o que 

favorece seu uso como cátodos.  Posteriormente, foram preparadas células assimétricas 

por “screen-pritting” para estudos de microestrutura e de espectroscopia de impedância, 

a fim de avaliar a cinética de cátodo da reação de redução do oxigênio no cátodo. A 

melhor resistência à área específica foi encontrada para o cátodo BSSCF sinterizado a 

1050 ºC durante 4 horas com 0,15 Ω.cm
2
 na temperatura de 750ºC, bem como os 

cátodos BSNCF e BSCF obtiveram resistências à área específica de 0,20 e 0,73 Ω.cm
2
 , 

respectivamente, para as mesmas condições. As curvas de polarização demonstraram 

comportamentos semelhantes aos melhores cátodos BSSCF e BSNCF, sendo assim, 

adequados para aplicação como material catódico nas SOFC. 

Palavras-chave: Células as combustível, cátodos, perovsquita, microestrutura, 

espectroscopia de impedância. 
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ABSTRACT 

  

Alternative and clean energy generation research has been intensified in last decades. 

Among the alternatives, fuel cells are one of the most important. There are different 

types of fuel cells, among which stands out intermediate temperature solid oxide fuel 

cell (IT-SOFC) matter of the present work. For application as cathode on this type of 

devices, the ceramic Ba0.5Sr0.5C0.8Fe0.2O3-δ doped with rare earth ions (Nd, Sm) have 

been quite promising because they show good ionic conductivity and operate at 

relatively low temperatures (500 - 800°C). In this work, Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ, 

(BaSr)0.5Sm0.5Co0.8Fe0.2O3-δ and (BaSr)0.5Nd0.5C0.8Fe0.2O3-δ were obtained by modified 

Pechini method, making use of gelatin as polymerizing agent. The powders were 

characterized by X-Ray Diffraction (XRD), Temperature Programmed Reduction (TPR) 

and Scanning Electron Microscopy (SEM). The perovskite phase was observed in all X-

ray patterns for the materials Ba0.5Sr0.5C0.8Fe0.2O3-δ doped with rare earth ions (Nd, Sm). 

The SEM images showed that the materials have a characteristics porous, with very 

uniform pore distribution, which are favorable for application as cathodes. 

Subsequently, screen-printed assymmetrical cells were studied by impedance 

spectroscopy, to assess the kinetics of the cathode for the reduction reaction of oxygen. 

The best resistance to the specific area was found for the cathode BSSCF sintered at 

1050 °C for 4 hours with around 0.15 Ω.cm
2
 at 750 °C as well as cathodes BSNCF and 

BSCF obtained resistances specific area of 0.2 and 0.73 Ω.cm
2
, respectively, for the 

same conditions. The polarization curves showed similar behavior to the best cathodes 

BSSCF and BSNCF, such combination of properties indicates that the film potentially 

depict good performance as IT-SOFC cathodes. 

Keywords: Fuel cell, cathode materials, perovskites, microstructure, impedance 

spectroscopy. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

 

O aumento da poluição e as limitações das reservas de combustíveis fósseis são 

preocupações que assustam cada vez mais a humanidade pela necessidade de manter a 

economia dos países e pela geração de novas fontes alternativas de energia. Por esses 

motivos, faz-se necessário a investigação e o desenvolvimento de energias "limpas", 

menos poluidoras, que reduzam a emissão de gases causadores do efeito estufa. Nesse 

contexto, pesquisas visando à melhoria no desempenho de células a combustível podem 

contribuir para a produção de energia com essas características. 

 

A célula a combustível é um dispositivo eletroquímico, que realiza a conversão 

de energia gerada por uma reação eletroquímica em energia elétrica, sendo um 

dispositivo altamente eficiente de geração de eletricidade e, em alguns casos, de calor. 

O combustível mais utilizado é o hidrogênio, gerado a partir de reações de reforma do 

gás natural, de hidrocarbonetos, do metanol e do biogás (AMADO et al, 2007). 

 

As células a combustível possuem diversas finalidades, como, por exemplo, em 

aplicações móveis (automóveis, ônibus, caminhões, entre outros), em substituição às 

baterias convencionais (telefones celulares, note books, câmeras digitais e outros 

equipamentos portáteis), como também em sistemas estacionários de geração de energia 

(hospitais, escolas, bancos e residências de modo geral), (LINARDI, 2002; 

RODRIGUES, 2007). 

 

Existem diversos tipos de células a combustível e, atualmente, muito se há um 

avança no processo de preparação para o desenvolvimento desses dispositivos, que 

envolvem o cátodo, o ânodo e o eletrólito. Dentre os tipos de células a combustível, a de 

óxido sólido (SOFC) destaca-se como promissora, pois permite a geração de elevada 

potência elétrica, bom rendimento e a possibilidade de ter como combustível o próprio 

gás natural produzido nas plataformas de petróleo (SINGHAL, 2000; MINH, 2005). 

Uma das principais áreas de aplicação das células no Brasil é na produção de energia 

elétrica de 5 a 200 kW para atender os casos de cargas essenciais, isto é, consumidores 
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que necessitam de suprimento de energia elétrica com alto grau de confiabilidade, como 

em hospitais, bancos, centros de pesquisa, aeroportos, indústrias, etc. 

As principais desvantagens das células de óxido sólido estão relacionadas à alta 

temperatura de operação (800 – 1000 ºC), que limita a escolha dos materiais 

empregados a um pequeno universo de cerâmicas avançadas e ligas especiais.  Os 

principais materiais utilizados como eletrodos/eletrólitos da SOFC são basicamente 

feitos de materiais cerâmicos. 

O cátodo de uma SOFC é a interface entre o ar (ou oxigênio), eletrólito e o 

interconector. As principais funções do cátodo são catalisar a reação de redução do 

oxigênio e conduzir os elétrons do circuito externo até o sítio da reação de redução. 

Como os demais materiais utilizados em SOFC, os cátodos devem obedecer alguns 

critérios gerais (SINGHAL et al., 2003): 

- Baixo custo e facilidade de fabricação; 

- Estabilidade de fase e estabilidade microestrutural durante a operação da célula; 

- Compatibilidade com os outros componentes da célula, com os quais mantêm contato, 

durante a sua fabricação e operação; 

- Alta atividade catalítica para reduzir o oxigênio e ser estável em atmosferas  altamente 

oxidante; 

- Diferenças mínimas entre os coeficientes de expansão térmica dos diversos 

componentes da célula; 

- Estabilidade química; 

- Alta condutividade elétrica. 

 

O estudo da constituição da célula a combustível é feito com objetivo de 

investigar os materiais que podem ser usados como cátodos, ânodos, eletrólitos e 

interconectores.  

 

Muitos pesquisadores estudam o desenvolvimento de condutores mistos com 

estrutura do tipo da perovsquita, principalmente por sua capacidade para acomodar 

diferentes dopantes em ambos os sítios catiônicos. Exemplos de tais materiais são Sm1-

xSrxCoO3, La1-xSrxCoO3 ou La1-xSrxMnO3. Recentemente foi encontrado um o 

Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ(BSCF), novo material com propriedades promissoras para 

cátodo.  
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O crescente interesse nos componentes das células a combustível, que usa o 

cátodo BSCF, se deve à elevada condutividade iônica de oxigênio e sua excelente 

estabilidade em ambientes oxidantes e redutores. Neste sentido insere-se a contribuição 

deste trabalho de doutorado, que estudou o pré-processamento e desenvolvimento de 

cátodos Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ (BSCF), (BaSr)0,5Nd0,5Co0.8Fe0.2O3-δ (BSNCF) e  

(BaSr)0,5Sm0,5Co0.8Fe0.2O3-δ (BSSCF). 

 
Para realizar este estudo foi preciso: 

 

1. Viabilização de uma rota de síntese de cátodos, com estrutura perovsquitas que 

sejam economicamente viáveis para aplicação industrial; 

2. Verificação da eficiência do método de preparação, considerando tamanho de 

cristalito, área superficial e microestrutura e verificação da influência dos 

resultados na espectroscopia de impedância; 

3. Caracterização dos materiais de cátodo na forma de pós e filmes depositados 

pelas técnicas de serigrafia, a fim de verificar as propriedades microestruturais e 

elétricas; 

4. Caracterização dos materiais obtidos pelas técnicas de TG, DRX, MEV e MET, 

TPR;  

5. Espectroscopia de impedância verificando o comportamento do cátodo quanto 

ao desempenho elétrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

REVISÃO DA LITERATURA 

CAPÍTULO 2 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 HISTÓRICO 

 

Célula a combustível é um dispositivo capaz de converter a energia química em 

energia elétrica. Os primeiros passos do conhecimento dessa célula foram dados no 

século XIX por Sir William Robert Grove que construiu um dispositivo que combinaria 

hidrogênio e oxigênio para produzir eletricidade. Verificou-se na ocasião que elétrons 

passavam por um circuito externo acoplado à célula a combustível, ou seja, a energia 

química era transformada em energia elétrica. A célula produzida utilizava uma solução 

diluída de ácido sulfúrico como eletrólito, oxigênio como agente oxidante e hidrogênio 

como combustível.  

 

Entretanto, as correntes obtidas pela célula de Grove eram tão reduzidas, a sua 

realização não teve importância prática. Esforços multilaterais foram desenvolvidos 

posteriormente por Ostwald (1894), Nernst, Haber e, sobretudo Baur (1933, 1938), mas 

nenhum estudou as células com interesse econômico.  

 

Em 1939, Francis Bacon construiu a primeira planta baseada em células a 

combustível alcalinas (AFC - Alcaline Fuel Cell). A partir daí, especialmente depois da 

Segunda Guerra Mundial, diversas pesquisas foram feitas para otimização e melhorias 

de desempenho dessas tecnologias para a sua utilização industrial. 

 

Em 1960, a NASA investiu na construção de células a combustível como fonte 

de energia e água para os tripulantes de missões espaciais. Essas células a combustível 

foram utilizadas nos programas Gemini (célula a combustível de membrana polimérica) 

e Apollo (célula a combustível alcalina) (STAMBOULI  et al.,  2002).  Na década de 

80, as células a combustível foram utilizadas em protótipos de veículos. O grande 

crescimento nas pesquisas sobre células a combustível aconteceu na década de 90, com 

especial atenção para as do tipo PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cell). 

Pesquisas foram direcionadas para o desenvolvimento de novas membranas 

poliméricas, com o interesse de substituir o NAFION® ou aumentar a vida útil de 

operação (BLOMEN et al., 1993). 
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Nos dias de hoje, as células a combustível são largamente utilizadas, seja para 

aplicações portáteis (em substituição as baterias convencionais), seja para aplicações 

móveis (propulsão de veículos ou como unidades de potência auxiliares para veículos), 

ou ainda estacionárias (plantas para geração distributiva de energia, sistemas híbridos ou 

pequenas plantas de energia). 

 

2.2 COMPONENTES E FUNCIONAMENTO DA CÉLULA A COMBUSTÍVEL 

 

As células a combustível podem ser constituídas por componentes cerâmicos 

como dois eletrodos (cátodo e ânodo), o eletrólito e o interconector. Cada um deles têm 

funções e características específicas, que determinarão o tipo de material a ser utilizado. 

Estes componentes são conectados eletricamente a um circuito externo, conforme pode 

ser observado na Figura 1.  

 

Figura 1 - Desenho esquemático de uma célula a combustível de hidrogênio/oxigênio. 

Fonte: (HOFFMANN, E, 2005). 

 

 

Os eletrodos contêm materiais catalíticos que possuem como funções principais 

catalisar as reações de oxidação e redução dos reagentes, conduzirem os elétrons 

liberados nas reações e servir de barreira para que os gases não migrem de um lado para 

outro antes de ocorrer à reação. No pólo negativo, também chamado de ânodo, o gás 
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hidrogênio passa por canais de fluxo desenhados na placa do eletrodo, participando da 

oxidação do hidrogênio através da reação: 

 

H2  →  2H
+  

+
  
2e

-
               Equação 1 

 

No pólo positivo, também chamado de cátodo, o gás oxigênio passa por canais 

de fluxo desenhados na placa do eletrodo, participando da redução de oxigênio através 

da reação: 

 

½ O2  +  2e
-
  →  O

2-         
      Equação 2 

 

O eletrólito é o meio onde ocorre a condução dos íons carreadores de um 

eletrodo a outro. Ele é o responsável pelo transporte de reagentes dissolvidos e cargas 

iônicas entre os eletrodos, além de vedar a passagem das correntes gasosas de oxidante 

e combustível, evitando um contato direto. O eletrólito utilizado na montagem 

determinará o tipo de célula com que se está trabalhando, que pode ser líquido ou 

sólido.  

 

Já o interconector possui a função de ser o contato elétrico entre os eletrodos de 

células adjacentes, além de servir como uma barreira protetora, impedindo que o 

ambiente de um dos eletrodos entre em contato com o outro eletrodo, provocando assim 

a sua degradação. Para isso, uma das principais características dos materiais para esse 

fim seria a sua estabilidade tanto em ambientes redutores quanto oxidantes (SINGHAL  

et al., 2000) 

 

O catalisador, acelera as reações eletroquímicas e quebra as moléculas de 

hidrogênio. Exemplos de catalisadores são a platina e níquel, que ficam distribuídos por 

toda a superfície do eletrodo, resultando em uma grande área de superfície. Quando a 

molécula de H2 entra em contato com o catalisador, ela se separa em dois íons (H
+
) e 

dois elétrons.  

 

H2  →   2H
+  

+
   
2e

-
                Equação 3 
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Os gases H2 que não são quebrados não passam pelo eletrólito, mas são 

realimentados até serem quebrados pelo catalisador. 

Do outro lado da célula, no cátodo, o gás O2 é forçado a passar por canais de 

fluxo até atingir o catalisador. Uma vez no catalisador, a molécula de O2 combina-se 

com H
+
 para formar a molécula da H2O. Nessa reação, certa quantidade de calor é 

liberada na forma de vapor de água. 

 

O2  + 4H
+
  →   2H2O               Equação 4 

 

 A ligação química entre o catalisador e o átomo de H ou O não pode ser muito 

forte nem muito fraca. A Pt é o único material que tem essa excelente característica, no 

entanto é muito caro. O importante é diminuir ao máximo a quantidade de Pt sem perder 

a eficiência da célula (HOFFMANN, E., 2005) 

 

O princípio da célula a combustível é baseado na conversão direta da energia 

química do combustível em eletricidade através de reações de oxidação e redução, sem 

que ocorra combustão. Esse processo, inverso ao da eletrólise da água, obedece à reação 

química global, apresentada pela Equação 5 e representada esquematicamente pela 

Figura 2. 

  

Reação Global: 2H2 + O2 → 2H2O + calor + t elétrico          Equação 5 

 

Figura 2 - Diagrama simplificado de uma célula a combustível. 

 

 

O funcionamento pode ser descrito da seguinte forma: o gás hidrogênio é 

oxidado no ânodo com o auxílio de um catalisador, gerando prótons e elétrons.  Os 

elétrons são transportados, através de um circuito externo, até o cátodo, onde participará 

da redução do O2 (também catalisada) com produção de água, como subproduto 

liberado para o ambiente.  Exceto nas células a combustível de óxido sólido  (onde o íon 
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oxigênio migra do cátodo para reagir com o hidrogênio) e nas células de carbonato 

fundido (onde é íon migrador é o CO3
-2

), o íon H
+
 migra através do eletrólito até chegar 

ao cátodo, dando origem a uma corrente elétrica ao final do processo. A Figura 3(a, b, c, 

d) mostra de forma esquemática:  

 

Figura 3 ( a, b, c, d) – Reações que ocorrem em uma célula a combustível (H2, O2). 

Fonte: (HOFFMANN, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                               (a)                                                                (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       (c)                                                                      (d) 

 

O H2 pode ser inserido puro na célula, ou obtido em reformadores à base de 

metanol, etanol, gás natural ou gasolina, acoplados à mesma, ou ainda através de 

biomassa ou biogás (ATKINSON et. al., 2004; MINH et al., 1993; COORS et al., 

2003).  
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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 classificadas em: de baixa temperatura (T < 250 ºC). As principais são a 

alcalina (AFC), a de membrana polimérica (PEMFC), e a de ácido fosfórico (PAFC). 

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 (MCFC) e a célula a combustível de óxido sólido (SOFC). A Tabela 

1 exemplifica as principais características das células a combustível (AMADO et al., 

2007). 

 

Tabela 1- Principais tipos de células a combustível com seus respectivos eletrólitos e 

aplicações. 
 

Tipos de Células a  

Combustível 

Temperatura 

de Operação 

(ºC) 

Aplicação Íon 

Transportado 

Eletrólito 

    

Alcalina 

(AFC) 

65 – 220  Aplicações espaciais e 

sistemas estacionários 

OH
- 

 

 

Membrana de troca de 

Prótons 

(PEMFC) 

 

60 - 120 Veículos e portáteis H
+
 

Ácido Fosfórico 

(PAFC) 

 

205 Sistemas estacionários e 

Cogeração 

eletricidade/calor. 

 

H
+ 

 

Carbonato Fundido 

(MCFC) 

 

650 Sistemas estacionários CO3
2- 

 

Óxido Sólido 

(SOFC) 

 

600 - 1000 Transportes e Sistemas 

estacionários 

O
2-

 

 

2.3 CÉLULAS A COMBUSTÍVEL DE ÓXIDO SÓLIDO (SOFC) 

 

2.3.1 PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DAS SOFC 

 

As células a combustível de óxido sólido são os dispositivos mais eficientes de 

conversão de energia química em energia elétrica, dentre todos os sistemas existentes. 
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São constituídas por materiais sólidos e possuem as mais elevadas temperaturas de 

operação quando comparadas com os outros tipos de células a combustível (SINGHAL, 

2003). 

 

O projeto de células a combustível com eletrólito de óxido sólido se baseia no 

conceito de um eletrólito condutor de íons de oxigênio através do qual os íons O
2-

 

migram do cátodo até o ânodo, reagindo com o combustível (H2, CO, CH4, etc.) e 

gerando uma tensão (corrente) elétrica. As equações abaixo mostram as reações no 

cátodo e ânodo: 

 Ânodo:     H2(g)   +   O
2-  

 →   H2O(l)   +   2 e
-     

     Equação 6 

Cátodo:   1/2 O2(g)   +   2 e
-   

→   O
2- 

                      Equação 7 

     CO + O
2-

 → CO2 + 2e-             Equação 8  

 

    CH4 + 4O2- → 2H2O + CO2 + 8 e
-
                     Equação 9 

 

Figura 4 – Princípio de funcionamento de uma célula a combustível de óxido sólido. 

Fonte: http://celulasdecombustivel.planetaclix.pt/tipos.html 

 

A alta temperatura da SOFCs, no entanto, coloca rigorosos requisitos em relação 

aos seus componentes. O desenvolvimento adequado de materiais de baixo custo e de 

estruturas cerâmicas são atualmente os principais desafios técnicos da SOFCs 

(YAMAMOTO, 2000; WILLIANS, 2002). O funcionamento de uma SOFCs consiste 

em:  

1. Dissociação dos átomos do gás oxigênio no cátodo;  

2. Transporte dos íons pelo eletrólito;  
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3. Dissociação dos átomos de hidrogênio do combustível no ânodo e recombinação dos 

íons oxigênio e hidrogênio no ânodo.  

 

2.3.2 VANTAGENS E DESVANTAGENS DAS SOFC  

 

 

Células a combustível do tipo óxido sólido apresentam a vantagem de não 

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

empregam um óxido sólido como eletrólito e são, assim, mais estáveis e apresentam 

maior facilidade de manuseio e utilizam metais não preciosos como catalisadores 

(AMADO et al., 2007). Outras vantagens da SOFCs são (WENDT et. al., 2000):  

 

- Maior eficiência (45-65%);  

- Tempo de vida previsto superior a 40.000-80.000 h de operação;  

- A alta temperatura de operação promove uma cinética rápida com materiais não 

preciosos, não sendo necessária a utilização de metais nobres no ânodo e/ou cátodo;  

- Produção de calor de alta qualidade para co-geração e utilização em turbinas a gás, 

aumentando a eficiência global para mais de 80%;  

- Apresentam maior flexibilidade de combustíveis, permitindo realizar a reforma do 

combustível internamente;  

- Maior tolerância aos contaminantes em geral, com exceção do enxofre.  

 As desvantagens são:  

- Elevado custo dos materiais utilizados comparados a outras fontes de energia 

convencional; 

- Os interesses econômicos voltados às indústrias de combustíveis fósseis.  

 

2.3.3 CONFIGURAÇÕES DAS SOFC 

 

Para alcançar um rendimento de energia viável, células a combustível simples 

são combinadas em série e paralelo para formar unidade de várias células. Numerosas 

configurações de empilhamento conforme a Figura 5 tem sido projetada, diferenciando 

na geometria, densidade de corrente e selagem, onde o tipo de configuração, 

frequentemente, influencia a escolha dos materiais e determina os métodos de 

fabricação (BADWALL, 1997).  
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Figura 5 – Esquema de um empilhamento (a) Representativo (b) Real. 

Fonte: (HOFFMANN, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (b) 

 

O fato de todos os componentes da SOFC serem inteiramente no estado sólido 

permite a este tipo de célula diferentes configurações geométricas. As configurações da 

SOFCS diferem apenas na geometria, pois consistem das seguintes partes comuns: 

ânodo, eletrólito, cátodo e interconector, para formar uma célula unitária (Figura 7) 

(BADWALL, 1997; MINH, 2004). Quanto ao tipo de configuração das células a 

combustível de óxido sólido, pode ser destacada dentre os diferentes formatos 

desenvolvidos nos últimos anos, as configurações tubular, monolítica e planar (Figura 

6): 
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1 - Configuração Tubular: A célula consiste de um tubo cerâmico, o cátodo o qual 

fornece uma estrutura mecanicamente resistente para os outros componentes finos da 

célula. Estes tubos são conformados, prensados e sinterizados. 

2 - Configuração Monolítica: A célula é baseada, geralmente, na sustentação do 

eletrólito. Esta célula consiste de dois tipos de estruturas laminadas, cada um composto 

de três elementos: ânodo/eletrólito/cátodo e ânodo/interconector/cátodo. O composto 

ânodo/eletrólito/cátodo é ondulado e empilhado alternadamente entre os compostos 

lisos do ânodo/interconector/cátodo. 

3 – Configuração Planar: Uma única célula é configurada como placas lisas que são 

conectadas eletricamente em série. O cátodo, ânodo e eletrólito são colocados entre os 

interconectores, que fornecem o ar e o combustível e fazem à conexão elétrica entre o 

ânodo e o cátodo de células adjacentes. A forma comum da placa é retangular ou 

circular. 

 

Figura 6 - Tipos de configurações de células a combustível de óxido sólido. a) planar 

(retangular), b) monolítica (fluxo paralelo), c) tubular. 

 

 

Figura 7 – Configurações reais de células unitárias de SOFC. 

Adaptada: https://www.fuelcellmaterials.com 
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2.4 COMPONENTES DA CÉLULA A COMBUSTÍVEL DE ÓXIDO SÓLIDO 

 

2.4.1 ELETRÓLITOS 

 

Segundo Florio e colaboradores (2004), os eletrólitos sólidos são compostos nos 

quais ocorre condução iônica em uma faixa de temperatura e de pressão parcial dos 

elementos que os contém. O eletrólito sólido é, além de um condutor iônico, um isolante 

eletrônico. Este material tem a função de separar os reagentes químicos; bloquear toda a 

corrente eletrônica para que não flua internamente, sendo forçada a fluir pelo circuito 

externo e; promover a condução de portadores de carga iônicos, fornecendo uma 

corrente interna que deve balancear a corrente eletrônica do circuito externo. 

A condutividade elétrica do eletrólito sólido deve ser exclusivamente iônica, o 

portador de carga sendo um íon associado com o oxidante (O2) ou com o combustível 

(H2, hidrocarbonetos, entre outros). O eletrólito deve ser denso, bom condutor iônico, 

ter boa estabilidade térmica e química e espessura fina, de forma a minimizar as perdas 

ôhmicas. O requisito econômico é bastante relevante (FLORIO et al., 2004). 

 

A condução iônica ocorre por meio da migração de vacância de oxigênio. Uma 

concentração moderada dessa vacância possibilita um aumento na mobilidade dos íons 

óxidos na rede, enquanto que uma concentração maior provoca uma diminuição na 

mobilidade (SINGHAL, 2000; FLORIO et al., 2004; AMADO et al., 2007). 

 

A condutividade dos eletrólitos usados em pilhas a combustível deve ser 

exclusivamente iônica e devem apresentar as seguintes propriedades por trabalharem em 

altas temperaturas: 
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- alta condutividade iônica (maior que 0,1 S.cm
-1 

a 900ºC); 

- estabilidade de fase desde a temperatura ambiente até aproximadamente 1100 ºC 

(temperatura de funcionamento da pilha); 

- expansão térmica compatível com os demais componentes da célula; 

- compatibilidade química com materiais de eletrodos e de interconexão, e com o 

oxigênio e o material combustível; 

- impermeabilidade a gases; 

- mecanicamente resistentes. 

Na Tabela 2 estão exemplificados os eletrólitos sólidos mais pesquisados e suas 

respectivas condutividades iônicas. 

 

Tabela 2 - Famílias mais importantes, composição e condutividade iônica de eletrólitos 

sólidos. 

Fonte: Amado et al, 2007. 

Família Composição Condutividade iônica 

(S/cm) 

ZrO2 Zr1-xYxO2- δ com 

x= 0,08-0,10 

σ = 1,0 x 10
-1

 (1000°C) 

CeO2 Ce1-xM2-xO2-x  

onde M= Ga
+3

, Eu
+3

, 

Gd
+3

, Sm
+3

, La
+3

, Ba
+2

, 

Sr
+2

 e Ca
+2

 

M= Gd
+3

 σ= 3,7 x 10
-2

 (700°C) 

BIMEVOX Bi2V1-xMxO5,5-1,5y  

onde M = Co
+2

, Sb
+5

, 

Cu
+2

, Fe
+2

, Fe
+3

, Nb
+5

, 

Mn
+3

, Mn
+2

, Ba
+2

, Ca
+2

, 

Ti
+4

. 

x=0,1; M=Co
+2

 

M= Sb
+5

 

M= Cu
+2

 

M= Fe
+3

 

σ=1,0X10
-3

 (300°C) 

σ= 3,0x10
-3

 (300°C) 

σ= 1,0x10
-2

 (350°C) 

σ= 1,0x10
-3

 (300°C) 

LSGM La1-xSrxGa1-yMgyO3-δ x=0,2; y= 0,17 σ = 1,7x10
-1

 (800°C) 

LAMOX La2-xMxMo2-yNyO9-δ 

onde N=Re, W, Cr, V e 

M=Sr
+2

, Ba
+3

, K
+1

, Bi
+3

, 

Gd
+3

 

x=0,0; y= 0,0 σ= 3x10
-2

 (720°C) 
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Zircônia estabilizada com ítria (YSZ) é um material geralmente usado como 

eletrólito sólido em SOFCs. Apesar de não ter uma condutividade iônica elevada em 

comparação a outros óxidos como céria dopada e galato de lantânio dopado, YSZ é um 

eletrólito preferido devido sua combinação eletroquímica ótima, estabilidade química e 

térmica, e propriedades mecânicas (YANG et al., 2007; ZHANG et al., 2007). 

 

Os eletrólitos à base de céria (CeO2) estão sendo pesquisados com o objetivo de 

substituição da zircônia estabilizada. Esses eletrólitos têm se mostrado bastante 

promissores, uma vez que seu uso permitiria uma diminuição na temperatura de 

operação da célula (INABA et al., 1996). Na literatura há varias descrições a respeito da 

céria dopada geralmente com íons de terras raras (Gd
+3

,  Sm
+3

, etc.); tais dopagens 

visam obter um material com maior condutividade iônica em temperatura mais baixa 

(AMADO et al., 2007). 

 

2.4.2 CÁTODOS 

 

Florio e colaboradores (2004) conceituaram o cátodo de uma célula a 

combustível como a interface entre o ar (ou o oxigênio) e o eletrólito. O cátodo tem 

como principais funções catalisar a reação de redução do oxigênio e conduzir os 

elétrons do circuito externo até o sítio da reação de redução. 

 

Os cátodos devem obedecer alguns requisitos para sua utilização em células a 

combustível tais como: alta condutividade elétrica mista, iônica e eletrônica; 

estabilidade química e estrutural; diferenças mínimas entre os coeficientes de expansão 

térmica dos diversos componentes da célula; baixo custo e facilidade de fabricação. 

Além disso, devem ser compatíveis com os outros componentes da célula; devem ter 

porosidade suficiente para facilitar o transporte de oxigênio para a fase gasosa na 

interface eletrodo/eletrólito; e alta atividade catalítica para reduzir o oxigênio e ser 

estável em atmosferas altamente oxidantes (SINGHAL, 2000; FLORIO et al, 2004; 

AMADO et al, 2007). 

 

Um mecanismo detalhado da reação para a redução do oxigênio pode ser muito 

complexo, que é frequentemente caracterizado pela formação de vacância de íon 
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oxigênio (CHEN et al., 2004; CHOI et al., 2007). A reação global para a redução do 

oxigênio no cátodo é descrita como (FLORIO et al., 2004; MINH, 2005): 

 

O2+  2Vö +  4e
-
  →  2 O0

x       
      Equação 4 

 

Há um consenso de que esta reação de redução do oxigênio é provavelmente 

controlada por processos de superfície, como: difusão gasosa (externa ao eletrodo ou em 

seus poros); adsorção ou dissociação do oxigênio na superfície do eletrodo ou eletrólito; 

difusão do oxigênio adsorvido sobre o eletrodo, sobre o eletrólito até o CFT (contorno 

da fase tripla), que é a interface entre os poros do material de eletrodo, preenchido pelo 

gás (ar ou oxigênio), e o eletrólito, ou na interface eletrodo/eletrólito; transferência de 

carga através da interface eletrodo/eletrólito. 

 

Os materiais mais utilizados como cátodos em células a combustível de óxido 

sólido são as perovsquitas (ABO3), sendo os materiais estudados e investigados devido 

a sua alta estabilidade e atividade eletrocatalítica para a redução do O2 em altas 

temperaturas (JIANG, 2003). A dopagem nesses materiais é realizada com o intuito de 

aperfeiçoar as propriedades de condutividade eletrônica e iônica, minimizar a 

reatividade com o eletrólito e melhorar a compatibilidade do coeficiente de expansão 

térmico (CET) com outros componentes da célula (AMADO, et al., 2007). 

 

A estrutura perovsquita apresenta cátion do sítio A que possui coordenação com 

12 íons oxigênio, enquanto que, para o cátion do sítio B com 6 íons oxigênio. Ambos os 

sítios A e B podem ser substituídos por outros cátions. Os cátions com raio iônico 

relativamente grande (Sr
+2

, por exemplo) substituem os cátions do sítio A e os cátions 

com raio pequeno (Co, Fe, Ni, Mn e Cr) substituem os cátions dos sítios B. A estrutura 

cristalina está relacionada com a composição (substituição dos sitos A e B) e 

estequiometria do oxigênio, a qual é influenciada pela temperatura e pressão parcial do 

oxigênio. As manganitas de lantânio, com substituição parcial do lantânio por estrôncio 

são romboédricas à temperatura ambiente, enquanto que a estrutura cristalina do 

LaMnO3 é ortorrômbica.Todavia, a transição da estrutura romboédrica para a estrutura 

tetragonal e até mesmo cúbica pode ocorrer, dependendo das quantidades de 

substituições nos sítios A e da temperatura (quanto maior a concentração de Sr, menor a 
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temperatura de transição) (FLORIO et al., 2004). A Figura 8 mostra um esquema de 

estrutura cristalina tipo perovsquita. 

Figura 8 – Estrutura cristalina da perovsquita cúbica do tipo ABO3 

 

O desenvolvimento de materiais para cátodo com melhores características 

catalítica e eletroquímica é, portanto, de grande importância no desenvolvimento das 

SOFC. Vários óxidos perovsquita com condutividade mista iônica e eletrônica (MIEC) 

têm sido estudados nos últimos anos para aplicação em cátodo (PATRA et al., 2011).  

 

Entre os vários MIECs desenvolvidos, o Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ (BSCF) tem 

atraído muita atenção nos últimos anos, especialmente devido à sua alta atividade 

catalítica para a redução de oxigênio, permeabilidade de íons de oxigênio e excelente 

desempenho em eletrólitos a base de céria . A influência do teor de ferro no sítio B e de 

bário no sítio A na estrutura BaxSr1-xCo1-yFeyO3-δ perovsquita, apresenta condutividade 

elétrica e comportamento de expansão térmica da estrutura (PATRA et al., 2011). 

 

Atualmente, muitos pesquisadores se centram principalmente em alguns 

aspectos no desenvolvimento da perovsquita do tipo condutores mistos. Para a estrutura 

perovsquita do tipo A
3+

B
3+

O
+3

, íons metálicos de baixa valência são introduzidos nos 

sítios A para a produção de vacâncias de oxigênio, que dão origem de condutividade 

iônica de oxigênio. Introduzir pelo menos um tipo de íons metálicos multivalentes nos 

sítios B de perovsquita, onde há passagens dos elétrons entre os íons metálicos. Este 

tipo de condutores mistos pode ser designado por Ax
3+

A1-x
2+

By
3+

B1-y
3+

O3-δ, onde se pode 

ter os íons metálicos no sítio A (La, Pr, Nd, Sm, Gd, Y),  A' (Ca, Sr, Ba) e B, B' metal 

(Co, Fe, Ni, Cu, Mn, Cr, Ga, etc), vários tipos de mistura com variação da 

permeabilidade oxigênio e estabilidades estruturais podem ser obtido (XIONG et al., 

2001). 

 

               Sítios A 

               Sítios B        
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Com o objetivo de aumentar a condutividade elétrica do composto 

Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ(BSCF), é possível dopar esse material com terras raras ( LI et 

al., 2006; 2007). Estudos mostram que compostos dopado com Sm, (Ba0.5Sr0.5)1-

xSmxCo0.8Fe0.2O3-δ (BSSCF) exibem maior condutividade elétrica e menor resistência de 

polarização do que BSCF ( Li et al., 2006; 2007).  Entre os compostos de perovsquita 

LnxSr1-xCoyFe1-yO3-δ (Ln=La, Pr, Nd, Sm), aquele com Ln = Nd exibiu a maior 

condutividade elétrica e melhor atividade catalítica para redução de oxigênio (LI et al., 

2006; 2007).  

 

Assim, uma combinação de Ba, Sr, Sm ou Nd para um site A e Fe e Co para o 

sítio B, sendo os compostos (BaSr)1-xSmxCo0.8Fe0.2O3-δ (BSSCF) e (BaSr)1-

xNdxCo0.8Fe0.2O3-δ(BSNCF), deverá promover trazer maior condutividade elétrica, bem 

como melhores propriedades eletroquímicas em baixas temperaturas (LIANG et al., 

2003; HAIHUI,  et al., 2003). 

 

2.4.3 ÂNODOS 

 

O ânodo permite a difusão do combustível para os sítios reativos da interface 

eletrodo/eletrólito e a remoção dos produtos secundários; provêm sítios para reações 

eletroquímicas catalíticas de oxidação do gás combustível com os íons provenientes do 

eletrólito e; transportar para o circuito externo os elétrons que são gerados (FLORIO, et 

al., 2004). 

 

O material para ser usado como ânodo deve possuir características tais como: 

estabilidade em ambientes redutores, condutividade eletrônica alta, atividade 

eletrocatalítica suficiente para as reações de oxidação do combustível, estabilidade 

química e termicamente compatível com outros componentes da célula, porosidade 

suficiente para permitir o transporte do combustível até a interface eletrólito/eletrodo e o 

transporte dos produtos da oxidação do combustível para fora do eletrodo (AMADO et 

al., 2007; JIANG, 2004). 

   

Devido às exigências de operação em ambientes redutores e alta condutividade 

eletrônica, eletrodos metálicos porosos puros, a princípio, podem ser usados como 
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ânodos. Diversos metais tais como Ni, Pt e Ru têm sido estudados como material para o 

ânodo (JIANG, 2004). 

Compósitos cerâmica-metal, à base de Níquel, têm sido normalmente utilizados. 

Entre eles, o compósito ZrO2 / 8 mols% Y2O3-Ni (ZEI-Ni) é o material convencional 

das células a combustível que utilizam há 40 anos a zircônia estabilizada com ítria como 

eletrólito (FLORIO et al., 2004; MINH, 2005). O níquel é utilizado porque além do 

baixo custo possui boas propriedades elétricas, mecânicas e catalíticas (IRVINE et al., 

1997). Em termos microestruturais, o compósito deve ter uma dispersão homogênea de 

partículas finas das fases, especialmente do metal, com alta superfície específica e  

porosidade (~ 40 vol.%) (LEE et al., 2003; MINH, 2005). A distribuição de tamanhos e 

a forma das partículas e dos poros devem ser otimizadas para permitir a permeação do 

gás combustível e evitar as polarizações por concentração (difusão), e também para 

maximizar a extensão do contorno de fase tripla (FLORIO et al., 2004). 

 

Em células a combustível de óxido sólido, o ânodo é o eletrodo que ocorre a 

oxidação eletroquímica de combustíveis como, hidrogênio e gás natural (JIANG, 2004). 

A reação eletroquímica da oxidação do combustível H2 pode ser escrita seguindo a 

notação de Kröger-Vink: 

 

H2+O
2-

YSZ    →  H2O  +  2e
-
  +  Vö,YSZ     Equação 5 

 

Onde: O
2-

YSZ é o íon oxigênio na estrutura do Y2O3-ZrO2 (YSZ) e Vö,YSZ é uma vacância 

do oxigênio em YSZ. 

 

2.4.4 INTERCONECTORES 

 

Independente da configuração é necessário no empilhamento de células unitárias 

elevadas potências e, portanto, o contato elétrico entre as células unitárias deve ser feito 

através de um material interconector (FLORIO et al., 2004). 

 

Os materiais interconectores exibem funções essências em uma célula a 

combustível e são os materiais que apresentam as mais severas exigências a fim de 

serem utilizados como componentes em uma célula a combustível. 
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O interconector tem a função de separar o cátodo (eletrodo do ar) do ânodo 

(eletrodo do combustível); conectar eletricamente o ânodo de uma célula unitária ao 

cátodo da célula subsequente de um empilhamento; distribuir os fluxos dos gases nas 

superfícies dos eletrodos (FLORIO et al., 2004). 

 

Quanto aos requisitos de utilização como materiais para células a combustível, 

os interconectores devem ter elevada condutividade eletrônica, compatibilidade com 

outros materiais, estabilidade química e estrutural em atmosfera oxidante e redutora, 

baixa permeabilidade para o oxigênio e hidrogênio a fim de minimizar a combinação 

direta do oxidante e combustível durante a operação da célula, coeficiente expansão 

térmica compatível com o do eletrólito e dos eletrodos e, ser quimicamente inerte com 

os eletrodos, eletrólito e o material de contato elétrico (SINGHAL, 2000; FLORIO et 

al., 2004). 

 

Um dos materiais interconectores comumente aplicados em SOFC têm sido as 

cromitas de lantânio (LaCrO3), com estrutura perovsquita, dopadas com íons de metais 

alcalinos terrosos (cálcio, magnésio e estrôncio). A desvantagem é que estes materiais 

possuem é a baixa capacidade de sinterização em ar ou atmosferas oxidantes, causadas 

pela elevada volatilidade do óxido de cromo. As condições adequadas de sinterização 

para este material são as temperaturas superiores a 1600 °C e baixas pressões parciais 

de oxigênio. A dopagem com um íon tem sido um fator de importância para aperfeiçoar 

a densificação do LaCrO3, desde que aumente a concentração de vacância de oxigênio, 

possibilitando assim transporte de massa no volume ou contorno de grão, reduzindo 

também a volatilidade do cromo (SINGHAL, 2000; MINHN, 2005; RODRIGUES, 

2007). 

 

O uso de metais de transição como dopantes nas cromitas de lantânio também 

têm sido investigados, porém, estes dopantes são geralmente utilizados juntamente com 

cálcio e estrôncio, com a finalidade de melhorar as propriedades da cromita. Esses 

materiais caracterizam-se pela boa condutividade eletrônica (são condutores do tipo p) e 

um coeficiente de expansão térmica similar ao da zircônia, mas possuem um alto custo 

de fabricação e estabilidade química moderada (AMADO, et al., 2007). 
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A aplicabilidade de metais como interconectores torna-se inviável devido à 

rápida corrosão na temperatura de operação e coeficiente de expansão térmica muito 

elevada (RODRIGUES,  2007). Outro material adequado ao uso em SOFC é o YCrO3, 

embora seja menos refratário (SINGHAL, 2000; RODRIGUES, 2007). 

 

2.5 MÉTODOS DE PREPARAÇÃO PARA OS CÁTODOS 

 

2.5.1 Método dos precursores poliméricos usado para obtenção de óxidos 

cerâmicos do tipo perovsquita 

 

O método dos precursores poliméricos, também chamado método Pechini 

(PECHINI, 1967), envolve a capacidade que alguns ácidos orgânicos hidrocarboxílicos 

possuem para formação de quelatos com a maioria dos cátions. A reação química de 

quelação pode ser descrita considerando a capacidade de certos ácidos carboxílicos 

(como o ácido cítrico, ou o lático, ou ainda o tartárico) para formar ácidos polibásicos 

quelantes com vários cátions de elementos como o titânio, zircônio, cromo, chumbo, 

cobalto, níquel, etc. As fontes de cátions metálicos podem ser acetatos, carbonatos, 

nitratos, hidróxidos. 

 

A química básica desse processo é a reação de complexação de um ácido 

carboxílico e um íon metálico. Tal método consiste na formação de um quelato entre o 

ácido e o cátion metálico. Com a adição do etilenoglicol ocorre uma reação de 

esterificação pela reação entre um ácido carboxílico e um poliálcool formando um 

poliéster (SANTOS, 2002). Nesse processo, o ácido é o agente quelante e o 

etilenoglicol é o agente polimerizante. Segundo Pôrto 2004, o polímero formado 

confere grande homogeneidade na dispersão dos cátions metálicos e um tratamento 

térmico adequado é realizado para a eliminação da parte orgânica e obtenção da fase 

desejada. 

 

Nesse método, o ácido cítrico é o mais utilizado no processamento de materiais 

cerâmicos. O íon complexo metal-citrato tende a ser razoavelmente estável devido à 

forte coordenação do íon citrato com o íon metálico envolvendo dois grupos 

carboxílicos e um grupo hidroxil (KAKIHANA, 1996), como observado na Figura 9.  
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Algumas das muitas vantagens do método dos precursores poliméricos é que ele 

proporciona uma boa homogeneidade química dos multicomponentes em escala 

molecular, e possui um controle direto e preciso da estequiometria em sistemas 

complexos em temperaturas relativamente baixas (PÔRTO, 2004). 

 

Figura 9 – Reações envolvidas no método dos precursores poliméricos. 

Fonte: SANTOS, 2002. 

 

2.5.1.1 Método dos precursores poliméricos modificado para obtenção de óxidos 

cerâmicos do tipo perovsquita 

 

Neste trabalho utilizou-se uma rota similar ao método Pechini, o qual se 

diferencia pela substituição do etilenoglicol e do ácido cítrico pelo uso da gelatina como 

direcionador da reação (MAIA, 2005). 

 

A gelatina é um polímero natural sendo uma mistura de polipeptídeos de alta 

massa molecular, obtido pela hidrólise controlada das fibras de colágeno. As matérias-

primas utilizadas para sua fabricação são peles (suína e bovina) e ossos. O colágeno 

natural é uma escleroproteína baseada em uma cadeia de polipeptídios que compreende 

aproximadamente 1.050 aminoácidos (MAIA, 2005). 

 

Numa proteína os aminoácidos unem-se entre si através de ligações peptídicas 

que resultam da reação do grupo amina (NH2) de um aminoácido com o grupo 

carboxílico (COOH) de outro aminoácido (ARMSTRONG, 1983; CONN et al., 1980; 
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LEHNINGER, 1986). Na Figura 10 (MAIA, 2005) temos uma ilustração desse 

processo, onde se vê a cadeia carbônica principal, os radicais NH2 e COOH e os 

carbonos C, que são carbonos ligados ao grupamento COOH.  

 

Figura 10 - Estrutura química de uma proteína (caso geral) 

 

Um terço dos aminoácidos do colágeno, e consequentemente da gelatina, é 

formado por glicina; outros 22% de prolina e hidroxiprolina e 45% restantes são 

distribuídos em 17 aminoácidos diferentes. Uma característica especial da gelatina é o 

seu alto teor em aminoácidos básicos e ácidos. Os aminoácidos mais abundantes na 

gelatina são a glicina a prolina e a hidroxiprolina. Gelatinas comestíveis disponíveis 

comercialmente possuem em sua composição 84 a 90% de proteína, 8 a 12% de água e 

2 a 4% de sais minerais (MAIA, 2005). 

 

A gelatina destaca-se pela sua abundância e baixo custo, possuindo um vasto 

número de aplicações que abrangem diversas áreas, como alimentos, embalagens e 

coberturas comestíveis, indústria farmacêutica, fotográfica, entre outras. A gelatina 

normalmente é dissolvida em solução aquosa acima de 40 
°
C passando a apresentar 

estrutura polipeptídea com simples espiras. 

 

2.6 FILMES FINOS PARA MATERIAIS CERÂMICOS  

 

Em função do grande avanço da tecnologia de SOFC planares com relação à 

espessura dos materiais, busca-se diminuir a resistência do sistema através da utilização 

de eletrodos/eletrólitos com menores espessuras, na ordem de algumas dezenas de μm, 

para aplicação de filmes cerâmicos. 
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O desenvolvimento de técnicas baseadas na preparação de filmes finos de 

revestimento cerâmico aplicado à engenharia/ciência dos materiais é responsável pelo 

avanço tecnológico na área de nanomateriais (MINASSIAN, 1994). Inúmeras técnicas 

de deposição de filmes de revestimento cerâmico têm sido desenvolvidas nesses últimos 

anos como, por exemplo, pulverização catódica, deposição metálica em plasma, 

jateamento assistido por plasma (YANG et al., 2006), impressão por serigrafia (Screen 

printing) (BRYLEWSKI et al., 2003), spray pirólise, processo sol-gel acoplado a 

deposição por dip-coating ou spin coating e deposição eletrostática por spray (ESD) 

(BRINKER et al., 1991). 

 

Para cada parte da célula existem várias maneiras de elaboração de filmes 

dependendo de cada tipo de célula citadas anteriormente. Essas técnicas se diferenciam 

entre elas em diferentes aspectos, tais como: precursores, temperatura de deposição, 

cinética de deposição, custo e desempenho em grande escala (CASSIR et al., 2001). 

 

Os filmes finos sólidos apresentam uma infinidade de aplicações tecnológicas, 

dentre elas pode-se citar: sensores, baterias, dispositivos fotovoltaicos, células solares, 

células a combustível, gravadores e também para a área de materiais óticos. Com novas 

tecnologias essas aplicações tendem a aumentar, tendo em vista que as modulações das 

diversas propriedades são vastas (CONCEIÇÃO, 2011). 

 

2.6.1 “SCREEN-PRINTING” 

 

A técnica de “screen-printing” representada na Figura 11 consiste de uma tela 

(malha) e um rodo. A função da tela é efetuar a dosagem da pasta para que ocorra igual 

distribuição desta sobre toda a área desejada. Esta filtragem se dá pela passagem da 

pasta através dos espaços que existe entre os fios do tecido sob ação da pressão exercida 

pelo rodo. A função do rodo é exercer a pressão necessária sobre a pasta contra os fios 

do tecido, promovendo um nivelamento da superfície (Figura 11c) e removendo o 

excesso da pasta. Após a secagem, o conjunto é submetido a tratamento térmico. A 

espessura e a característica (porosidade, microestrutura, aderência etc) do filme obtido 

dependem da composição da pasta, viscosidade, temperatura de tratamento, malha da 

tela etc. Esta técnica é de baixo custo e pode ser utilizada em escala grande. 
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Figura 11 - Processo de deposição por screen-printing: (a) esquema do sistema de 

deposição; (b) passagem do rodo contra os fios da malha e (c) pasta depositada. 

 

 

A aderência de um filme depositado deve se apresentar estável, pois seu 

desprendimento pode acarretar um comportamento falho do dispositivo. A aderência 

depende bastante dos procedimentos de limpeza e da rugosidade do substrato. O grau de 

rugosidade pode aumentar a aderência por possibilitar uma maior área de contato. No 

entanto, a rugosidade excessiva pode gerar defeitos de cobertura prejudicando a 

aderência (OHRING, 1991).  

 

A aderência dos filmes de catodos pode ser qualitativamente verificada colando-

se uma fita adesiva sobre a superfície do filme. Ao se remover a fita o filme deve 

permanecer sobre o substrato. Existem outras formas de verificar a aderência, uma delas 

consiste em raspar a superfície do filme com uma ponta de aço-cromo com tensões 

variadas até que o filme seja removido, esta tensão crítica fornece informações sobre a 

aderência do filme (CHAROJROCHKUL et al., 2004). 

 

O tratamento térmico na formação dos filmes influencia de um modo geral nas 

propriedades elétricas, estruturais e composição das fases presentes nos filmes 

catódicos. A atmosfera para esse tratamento pode ser de argônio, hidrogênio e ar ou 

ainda a vácuo. 

 

As propriedades dos filmes são altamente dependentes das condições de 

deposição e do tratamento térmico aos quais os filmes foram submetidos, já que essas 

propriedades são dependentes do dopante, da adsorção de oxigênio durante a deposição 

e da dessorção de oxigênio durante o tratamento térmico em atmosfera redutora 

(CONCEIÇÃO, 2012). 

 

A espessura dos filmes cerâmicos, Figura 12, podem ser acompanhadas pelas 

etapas de formação do filme. Após a deposição por imersão, o filme passa por uma 
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secagem para evaporação do solvente (em baixa temperatura, <100ºC) (espessura 

>500nm), em seguida a temperatura é elevada para a remoção da carga orgânica (nessa 

etapa ocorre a pirólise, filmes com espessura >250nm), na etapa seguinte ocorre a 

sinterização, onde há formação da fase cristalina e a densificação, com espessura do 

filme >150nm (LÖBMANM et al., 2003). 

 

Figura 12 - Evolução da espessura do filme cerâmico após tratamento térmico  

Fonte: (LÖBMANM et al., 2003). 

 

 

2.6.2 ESTUDOS DOS FENÔMENOS ELETROQUÍMICOS ATRAVÉS DA 

ESPECTROSCOPIA DE IMPEDÂNCIA 

 

A espectroscopia de impedância consiste na aplicação de uma tensão sinusoidal 

a uma amostra com geometria definida, registando-se as alterações no sinal da corrente, 

especificamente a sua amplitude e periodicidade. O carácter alternado da tensão, 

previne a acumulação dos íons móveis em determinadas zonas da amostra, de tal forma 

que o efeito bloqueador resultante da interação dos íons com o exterior é suprimido, 

evitando a polarização dos eletrodos [BARSOUKOV, 2005]. 

 

A tensão aplicada é expressa segundo a equação seguinte: 

 

V(ω,t) = V0e 
iωt

                   Equação 9 

 

Na qual ω representa a frequência angular, t é o tempo e V0 é a amplitude do 

sinal. A resposta em termos de corrente elétrica pode ser descrita segundo a equação: 
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I(ω,t) = I0e 
i(ωt+ϕ)

                        Equação 10 

 

 onde I0  corresponde à amplitude de corrente e  é a diferença de fase relativamente à 

tensão. 

 

A impedância pode então ser expressa da seguinte forma: 

 

Z(ω,t) = V (ω,t)/ I(ω,t)            Equação 11 

 

A impedância pode ser representada num diagrama de Argand, como um 

número complexo de componente real, Z’, e componente imaginária, Z’’, de acordo 

com a equação seguinte: 

 

Z(ω) = Z’(ω) + iZ”(ω)             Equação 12 

 

Através da equação é possível identificar a contribuição resistiva associada à 

deslocação de espécies iônicas, e a contribuição de processos capacitivos, associados a 

fenômenos de polarização, nomeadamente à acumulação de espécies iônicas em 

diferentes zonas da amostra. Estes fenômenos podem ser descritos através do 

comportamento elétrico de circuitos equivalentes, incluindo resistências e 

condensadores em paralelo, permitindo modelar e interpretar os espectros de 

impedância. Torna-se possível representar graficamente estas contribuições, conforme 

exposto na Figura 13.  

Figura 13 - Diagrama de Argand de um circuito elétrico equivalente genérico. 

Fonte: (PEREIRA, 2011). 
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A impedância é expressa de acordo com a natureza do elemento, capacitivo ou 

resistivo, através das seguintes equações: 

Zr = Rt                Equação 13 

 

                Equação 14 

 

Sendo a impedância total associada aos dois elementos em paralelo descrita pela 

seguinte equação: 

 

            Equação 15 

 

A combinação das equações 12 e 15 permite a construção de um diagrama Z'’ vs 

Z’, correspondente a uma circunferência centrada em  Rt/2 de diâmetro Rt , como a 

apresentada na Figura 13. Note-se que a representação rigorosa da equação 15 deveria 

originar um arco com valores negativos de Z’’, como tal simétrico do representado. 

Contudo, é prática corrente proceder à representação gráfica de -Z’’, o que 

origina um gráfico localizado no primeiro quadrante. Analisando o arco de impedância 

formado pelo circuito equivalente é ainda possível identificar a frequência de relaxação 

(equação 16), que corresponde ao máximo de Z’’. 

 

                 Equação 16 

 

O valor da frequência máximo de impedância é obtido através da equação 14: 

 

             Equação 17 
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Geralmente, os sólidos policristalinos apresentam três comportamentos distintos 

em função da gama de frequências explorada (fronteira de grão, interior do grão e 

eletrodo), correspondendo a distintos fenômenos de polarização dominantes. Estes 

comportamentos podem ser descritos por um circuito elétrico através da combinação em 

série de associações de resistências e condensadores em paralelo (Figura 14). Assim, 

cada elemento resistência-condensador possui um tempo de relaxação correspondente a 

um fenômeno de polarização diferenciado, podendo ser usado no estudo específico 

deste processo. 

 

Figura 14 - Representação genérica de um espectro de impedância com as respostas 

ideais de cada zona da célula eletroquímica, cujo comportamento é descrito pelos 

circuitos elétricos equivalentes associados. 

Fonte: (PEREIRA, 2011). 

 

 

O primeiro arco dos espectros de impedância é obtido a altas frequências, 

estando associado ao somatório dos fenômenos que ocorrem no interior dos grãos. O 

segundo arco, obtido a frequências intermédias, está associado aos fenômenos que 

ocorrem nas fronteiras de grão. O comportamento dos eletrodos é descrito pelo terceiro 

arco, a mais baixa frequência. O estudo da interpretação destes diagramas permite 

entender os processos que ocorrem dentro do cátodo como também na interface 

eletrólito/ cátodo permitindo a otimização do material de eletrólito. 
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Estes três semicírculos são representados por um circuito elétrico em série constituído 

por três elementos de fase constante em paralelo com uma resistência, Figura 15.  

 

Figura 15 - Representação de um circuito em série equivalente a um diagrama de 

impedância com três semicírculos. 

Fonte: Programa Zview 3.0, Solartron Analytical. 

 

 

2.6.2.1 POLARIZAÇÃO 

 

Um eletrodo está polarizado quando se verifica uma diferença numérica entre o 

potencial de equilíbrio termodinâmico e o potencial de trabalho. Esta diferença é 

conhecida como sobrepotencial. 

Gonzalez e Ticianelli (1998) dividem o processo reativo evidenciado na 

interface eletrodo-eletrólito em três etapas. A primeira é a aproximação dos íons do seio 

do eletrólito até a interface com o eletrodo. Uma vez na superfície, inicia-se a segunda 

etapa com o processo de transferência de carga, transformando o reagente em produto e 

finalmente, ocorre um processo migratório dos íons em direção ao eletrodo oposto para 

compensar a carga transferida. Cada uma destas etapas oferece uma barreira potencial 

ao processo eletroquímico e a magnitude desta depende das condições do sistema. As 

polarizações evidenciadas em cada uma destas etapas são, respectivamente, por 

transporte de massa, por ativação e por queda ôhmica. 

Uma melhor visualização da influência da polarização sobre a densidade de 

corrente é obtida através da representação gráfica do potencial de eletrodo (E) versus 

densidade da corrente (i). Esta diferença é conhecida como sobrepotencial. As curvas 

que se obtém são chamadas curvas de polarização. A Figura 16 ilustra as curvas de 

polarização anódica e catódica em que as densidades das correntes assumem valores 

relativos, onde ia assume valores positivos e ic assume valores negativos (WOLYNEC, 

2003). Porém, para uma melhor visualização, as correntes catódicas são frequentemente 

consideradas positivas. A densidade de corrente pode ser expressa pela equação 18, que 

é conhecida como a equação de Butler-Volmer: 
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                  Equação 18 

 

Onde J representa densidade de corrente a corrente, ƞ é a sobretensão (diferença 

de potencial entre o estado de não-equilíbrio e o de equilíbrio), n é o número de elétrons 

por mol envolvidos no processo. A densidade de corrente de troca para o anodo e para o 

catodo (J0) representa a rapidez do eletrodo em realizar a reação eletroquímica e é 

função da microestrutura do eletrodo e das condições operacionais da pilha a 

combustível. 

 

Figura 16 - Curvas de polarização anódica e catódica em que as densidades de corrente 

assumem valores relativos  

Fonte: WOLYNEC, 2003. 
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