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RESUMO 

Compósitos NiO-C0.9Gd0.1O1.95 (NiO-CGO), um dos materiais mais utilizado para 

fabricação de anodos de Células a Combustíveis de Óxido Sólido (CCOS) atualmente,  

foram obtidos por uma rota química que consiste na mistura das soluções precursoras 

das fases NiO e CGO previamente obtidas pelo método Pechini, com percentual 

mássico da fase NiO variando entre 0 e 100 %. Os nanopós como obtidos foram 

caracterizados por técnicas de análise térmica (termogravimetria e Calorimetria 

Diferencial Exploratória) e os materiais calcinados foram estudados por difratometria de 

raios X (DRX). Amostras sinterizadas entre 1400 e 1500 ºC por 4 h foram 

caracterizadas pelo método de Arquimedes. Os efeitos da composição relativa na 

microestrutura e propriedades elétricas (condutividade e energia de ativação) de 

compósitos sinterizados a 1500 °C foram investigados por microscopia eletrônica e 

espectroscopia de impedância (entre 300 e 650 °C em ar). O refinamento dos dados de 

DRX indicaram que os pós são ultrafinos e que o tamanho do cristalito da fase CGO 

tende a diminuir com o aumento de teor de NiO. De maneira semelhante, o cristalito da 

fase NiO tende a diminuir com o aumento da concentração de CGO, principalmente 

acima de 50% em massa de CGO. A análise por Arquimedes evidencia uma variação na 

densidade relativa em função do teor de NiO. Densidades relativas acima de 95% foram 

obtidas em compósitos contendo a partir de 50 % em massa de NiO e sinterizados entre 

1450 e 1500 ºC. Os resultados de microscopia e espectroscopia de impedância indicam 

que a partir de 30 - 40 % de NiO há aumento do número de contatos NiO-NiO, ativando 

o mecanismo de condução eletrônica que governa o processo de condução a baixas 

temperaturas (300-500 °C). Por outro lado, com o aumento da temperatura de medida a 

mobilidade das vacâncias de oxigênio torna-se maior que a dos buracos eletrônicos do 

NiO, como resultado, a condutividade de alta temperatura (550 - 650 °C) em 

compósitos contendo até 30-40% de NiO é inferior à do CGO. Variações na energia de 

ativação confirmam mudança do mecanismo de condução com o aumento do teor de 

NiO. O compósito contendo 50 % em massa de cada fase apresenta condutividade de 19 

mS/cm a 650 °C (pouco superior a 13 mS/cm encontrada para o CGO) e energia de 

ativação  0,49 eV. 

Palavras-chave: Nanocompósito, síntese química, NiO-CGO, microestrutura, 

espectroscopia de impedância. 
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ABSTRACT 

Composite NiO-C0.9Gd0.1O1.95 (NiO-GDC), one of the materials most used for the 

manufacture of anodes of Cells Solid Oxide Fuel (SOFC) currently, were obtained by a 

chemical route which consists in mixing the precursor solution of NiO and CGO phases 

obtained previously by the Pechini method. The nanopowders as-obtained were 

characterized by thermal analysis techniques (thermogravimetry and Differential 

Scanning Calorimetry) and calcined materials were evaluated by X-ray diffraction 

(XRD). Samples sintered between 1400 and 1500 ° C for 4 h were characterized by 

Archimedes method. The effects of the composition on the microstructure and electrical 

properties (conductivity and activation energy) of the composites sintered at 1500 ° C 

were investigated by electron microscopy and impedance spectroscopy (between 300 

and 650 ° C in air). The refinement of the XRD data indicated that the powders are 

ultrafine and the crystallite size of the CGO phase decreases with increasing content of 

NiO. Similarly, the crystallite of the NiO phase tends to decrease with increasing 

concentration of CGO, especially above 50 wt % CGO. Analysis by Archimedes shows 

a variation in relative density due to the NiO content. Densities above 95% were 

obtained in samples containing from 50 wt % NiO and sintered between 1450 and 1500 

°C. The results of microscopy and impedance spectroscopy indicate that from 30-40 

wt.% NiO there is an increase in the number of contacts NiO - NiO, activating the 

electronic conduction mechanism which governs the process of conducting at low 

temperatures (300 - 500 °C). On the other hand, with increasing the measuring 

temperature the mobility of oxygen vacancies becomes larger than that of the electronic 

holes of NiO, as a result, the high temperature conductivity (500-650 ° C) in composites 

containing up to 30-40 wt.% of NiO is lower than that of CGO. Variations in activation 

energy confirm change of conduction mechanism with the increase of the NiO content. 

The composite containing 50 wt. % of each phase shows conductivity of 19 mS/cm at 

650 °C (slightly higher than 13 mS/cm found for CGO) and activation energy of 0.49 

eV. 

Keywords: Nanocomposite, chemical synthesis, NiO-CGO, microstructure, impedance 

spectroscopy. 
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INTRODUÇÃO 

Atualmente um dos grandes desafios de vários engenheiros e cientistas em todo 

planeta é solucionar as adversidades que abrangem o suprimento energético da 

civilização moderna. O fornecimento de eletricidade que provém de fontes não 

renováveis diminuirá de forma significativa, e minimizar a emissão de poluição na 

atmosfera e gerir de forma sustentável o fornecimento de água potável serão prioridades 

essenciais para toda humanidade.  Nesse contexto, tecnologias de energia alternativa 

como a solar, eólica, baterias de alta densidade e células a combustíveis, têm sido 

intensivamente nomeadas como solução para eminentes problemas energéticos levando-

se em consideração questões ambientais. Dentre estas, as células a combustíveis tem a 

capacidade de transformar energia química de combustíveis em energia elétrica de 

forma limpa. Sua eficiência (> 50 %) é superior a de outros tipos de geradores de 

energia que envolve a conversão de combustível em calor e energia mecânica (~ 30 %). 

Nessa perspectiva, dentre todos os tipos de células a combustíveis as células a 

combustíveis de óxido sólido (CCOS) têm sido intensivamente estudadas, pois, além da 

variabilidade de gases combustíveis para sua funcionalidade, a versatilidade de 

materiais a serem usados para a fabricação dos seus elementos, sua vida útil prolongada 

e eficiência energética, fazem das CCOS excelentes candidatas para o suprimento em 

massa de energia elétrica.  

Os materiais utilizados para a confecção dos diversos elementos das CCOSs, 

como os eletrodos e o eletrólito, são essencialmente óxidos cerâmicos que possuem 

propriedades elétricas. Embora os processos que envolvem o desempenho eletroquímico 

das CCOSs sejam bastantes conhecidos, cientistas de todo o mundo buscam 

incansavelmente aprimorar as propriedades elétricas dos materiais com intenção de 

aumentar cada vez mais a eficiência elétrica dos eletrodos e eletrólito desse tipo de 

célula.  

Muitos desses materiais têm comportamentos multifuncionais, e suas 

propriedades são exploradas em detrimento do elemento onde eles são empregados. Um 

exemplo geral, e tema básico de estudo deste trabalho, são os anodos para as CCOS. Os 

anodos devem ter um comportamento bifuncional, de forma que o material empregado 

para esta parte da célula seja um composto sólido metálico e cerâmico, como por 

exemplo, o cermet (união cerâmica-metal) Ni-CGO (níquel metálico com céria dopada 
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com gadolínio) que possibilita a oxidação do gás combustível no Contorno de Tripla 

Fase (CTF), que é essencialmente a junção das fases iônica, eletrônica e gasosa. Esse 

cermet pode ser produzido de várias formas, porém a mais estudada é pela redução do 

seu material precursor, o compósito NiO-CGO. Esse compósito pode ser produzido por 

vários métodos, desde a mistura de óxidos cerâmicos de NiO e CGO, até sínteses 

químicas que possam promover a formação das duas fases em uma única etapa, como a 

síntese química denominada em Síntese em Uma Etapa, que tem como base a síntese 

pelo método Pechini dos precursores poliméricos. A partir desse método é possível 

obter compósitos cerâmicos homogêneos, com boa distribuição de fases e de relativo 

baixo custo de produção. 

A partir desse pressuposto estudiosos tem investido esforços para produzir um 

compósito que tenha propriedades propícias para a melhor relação de eficiência do 

anodo produzido a partir do compósito NiO-CGO obtidos pelo método de síntese em 

uma etapa, no entanto os trabalhos que relatam a preparação de compósitos NiO-CGO 

por esse método têm abordado apenas a composição com 50% em massa de cada fase 

cerâmica. Neste contexto, este trabalho tem como tema geral a produção precursores 

dos cermets utilizados em anodos de CCOS, produzindo compósitos cerâmicos NiO-

CGO pelo método de síntese em uma etapa, para a avaliação sistemática sobre os efeitos 

do teor de NiO (0 a 100%) nas propriedades desse compósitos. O trabalho pode ser 

dividido nos seguintes objetivos específicos: 

 Síntese e caracterização de materiais particulados; 

 Sinterização dos nanopós e avaliação estrutural das amostras sinterizadas. 

 Avaliação microestrutural por microscopia eletrônica de varredura; 

 Avaliação elétrica por espectroscopia de impedância.  

 Este trabalho terá como base referencial o texto que é abordado no Capítulo 1 da 

revisão bibliográfica. Onde serão tratadas definições básicas, características dos 

eletrodos e eletrólito, método de síntese por precursores poliméricos e espectroscopia de 

impedância. O Capítulo 2 aborda os materiais e metodologia utilizada, bem como as 

caracterizações que foram utilizadas para obter resultados inerentes a esta pesquisa. Os 

resultados e as discussões estão descritas no Capítulo 3, onde serão abordados todos os 

resultados resultantes das análises de caracterização dos materiais particulados e 

materiais em amostras sinterizadas.  
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1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Células a combustível são dispositivos de caráter eletroquímico que tem a 

função de converter energia química diretamente em eletricidade 
[1]

. Na prática são 

baterias com suprimento externo de gases combustível e oxidante 
[2]

. Estes dispositivos 

têm como principal combustível hidrogênio puro ou combustíveis ricos em hidrogênio, 

o que torna sua viabilidade comercial fragilizada 
[3, 4]

. Em compensação, durante sua 

operação, quantidades mínimas de poluentes são despejadas, o que faz as células a 

combustíveis serem largamente estudadas em praticamente todo o mundo como solução 

em geração de energia elétrica limpa 
[5, 6]

.  As células a combustível são basicamente 

constituídas por um eletrólito que separa os eletrodos, que são o anodo e o catodo. A 

conversão da energia elétrica se dá por duas reações eletroquímicas, a primeira é quando 

ocorre oxidação de um combustível no anodo, com isso os elétrons formados no anodo 

percorrem um circuito externo até o catodo, onde ocorre a segunda reação que é a 

redução do gás oxidante (oxigênio ou o próprio ar atmosférico) 
[2, 7, 8]

. 

1.1.Células a Combustível de Óxido Sólido 

 As Células a Combustíveis de Óxido Sólido (CCOS) vêm se apresentando com 

maior vantagem em relação aos outros tipos de células. Além de elas operarem com 

uma maior diversidade de combustíveis - incluindo gases provenientes de combustíveis 

fósseis como metano e hidrocarbonetos com elevados pesos moleculares - elas possuem 

outras grandes vantagens como, relativo menor custo com materiais, não necessitam de 

metais nobres como catalisadores, podem ser projetadas em diferentes desenhos de 

projeto, apresentam baixa sensibilidade a impurezas dos combustíveis e elevada 

eficiência (aproximadamente 50 % de eficiência elétrica e aproximadamente 80 % de 

eficiência do sistema) 
[5, 9, 10, 11]

. Essas vantagens só são apreciadas devido às faixas de 

temperaturas relativamente altas que as CCOS necessitam durante a sua operação 

(temperaturas entre 500 a 1000 ºC). As elevadas temperaturas também garantem as 

CCOS níveis aceitáveis de condutividade elétrica (iônica ou mista) e apreciável cinética 

nos eletrodos 
[12, 13, 14]

.  

O princípio de operação eletroquímica das CCOS é semelhante ao dos outros 

tipos de células. Basicamente uma molécula de oxigênio O2 é reduzida no catodo 

gerando o íon O
-2

. A condução do íon O
-2

 ocorre por difusão no eletrólito, que é 
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basicamente condutor iônico e um isolante eletrônico. O íon que foi reduzido no catodo 

e conduzido pelo eletrólito sofre uma reação de oxidação no anodo. A partir dessas 

reações internas nas CCOS um diferencial de potencial (ddp), água e calor são gerados 

como produto final, além de alguns gases contaminantes como o CO2, caso seja usado 

algum hidrocarboneto como combustível (Erro! Fonte de referência não encontrada.) 

[1, 7, 15, 16, 17]
. 

 

Fig. 1 Diagrama esquemático do funcionamento de uma CCOS. 

 

 O eletrólito separa o catodo do anodo e deve ser denso para evitar a mistura dos 

gases durante o funcionamento, além disso, deve ser basicamente um isolante eletrônico 

e um condutor iônico 
[2, 18]

. Os componentes das CCOS devem possuir estabilidade 

química e dimensional em atmosferas redutoras e/oxidantes. Também devem apresentar 

compatibilidade química com os materiais dos componentes adjacentes, coeficientes de 

expansão térmica similares (para evitar fraturas e/ou trincas durante a fabricação e 

operação) e durante seu funcionamento devem ter condutividade adequada para o bom 

desempenho da célula 
[2, 10]

. 

Eletrólito 

 O principal material utilizado em eletrólitos das CCOS é a zircônia estabilizada 

com ítria (YSZ) que precisa operar em temperaturas próximas a 1000ºC para ter 

condutividades apreciáveis 
[5,19, 20, 21, 22]

. No entanto fatores como tensões térmicas, 

envelhecimento térmico, degradação, e até mesmo corrosão em atmosfera 

redutora/oxidante estão atreladas a operacionalização e ciclagem térmica a altas 

temperaturas 
[23-26]

. Portanto o desafio de diminuir a temperatura de operação das CCOS 

está intimamente relacionada a maior variabilidade de materiais para o processamento 

O
2-

 
Circuito 

Externo 

O2 + 4e
-
  2O

-2
 

H2 + O
-2
 H2O + 2 e

-
 Combustível H2 

Oxidante O2 

Anodo 

Eletrólito 

Catodo 
e
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dos componentes, maior vida útil do dispositivo, redução do custo (devido a 

possibilidade de utilização de materiais metálicos), isso só será possível com 

desenvolvimento de materiais que tenham boas propriedades eletrocatalíticas e 

condutividade iônica em temperaturas entre 500 e 600 ºC 
[25, 27, 28]

.Em temperaturas 

abaixo de 1000 ºC a condutividade iônica da YSZ diminui significativamente e a 

resistência dos eletrodos aumenta, a ponto de seu potencial uso ser descartado nessas 

condições 
[29]

. 

 Um dos materiais mais promissores para aplicação como eletrólito têm sido as 

soluções sólidas a base de céria (CeO2). A céria assim como a zircônia possui a 

estrutura fluorita, que é ideal para o transporte iônico através de vacâncias aniônicas que 

são formadas a partir da inserção de dopantes (impurezas). Nessa estrutura ocorre a 

migração do íon oxigênio para uma posição vacante vizinha pelos vértices do cubo 

formado pelos sítios de oxigênio (Fig. 2). Além de formadores de vacâncias aniônicas, 

os dopantes utilizados podem ser estabilizadores da fase condutora principal (YSZ tem 

como dopante a ítria (Y2O3), que promove a estabilização da fase cúbica em 

temperatura ambiente em teores de 8 a 11% em mol de ítria) 
[30-33]

.  

 

Fig. 2 Estrutura cúbica tipo fluorita (a seta  indica o movimento preferencial do íon oxigênio). 

 

 Assim como a zircônia, a condutividade da céria pura é limitada, fazendo-se 

necessária a dopagem nesse material. 
[32-35]

. As condutividades da céria dopada com 

elementos como Gd
+3

, Y
+3

, Sm
+3

, medidas a 800 ºC são próximas aos valores de 

condutividade da YSZ a 1000 ºC 
[36, 37]

.  

A introdução do cátion Gd
+3

 na matriz de CeO2 minimiza a expansão ou 

contração da célula unitária e foi provado, desde a década de 1980, que o sistema CeO2 – 

    

    

  

  

    

    

  

 

   

    

  

 

  

  

Cátion do dopante 

Ce
+4

 ou Zr
+4
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Gd2O3 (CGO) apresenta a maior condutividade iônica 
[38,39]

. Porém, mesmo 

apresentando uma alta condutividade iônica, o CGO quando submetido a uma baixa 

pressão parcial de oxigênio a altas temperaturas, sofre uma redução do estado Ce
+4

 para 

o Ce
+3

, o que fragiliza o eletrólito criando tensões internas e aumenta sua condutividade 

eletrônica comprometendo a estabilidade do eletrólito e a condução iônica durante a 

operação 
[40, 41]

. Em temperaturas abaixo de 750 ºC esse fenômeno ocorre com menor 

intensidade 
[42]

. 

 Na tentativa de minimizar a instabilidade mecânica do CGO em baixa pressão 

parcial de oxigênio, outros materiais de composição Ce1-xMxO2-δ  com M = Gd, Sm, Ca, 

Mg têm sido estudados 
[43, 44]

. No entanto, Ce0,9Gd0,1O1,95 tem sido a composição que 

apresenta melhor compromisso entre alta estabilidade à redução e boa condutividade 

iônica a temperaturas próximas a 600 ºC 
[45, 46]

.  

Catodo 

 O catodo nas CCOS é situado entre a atmosfera oxidante e o eletrólito. Ele deve 

possuir alta atividade catalítica para a redução do oxigênio, boa condutividade 

eletrônica e deve ser suficientemente poroso para facilitar a passagem dos gases na 

operação da célula. O material para catodo que satisfaz essa condição é a manganita de 

lantânio dopada com estrôncio (LSM). As manganitas de lantânio (LaMnO3) têm 

estrutura do tipo perovskita (ABO3) e a dopagem com o estrôncio no sítio A aumenta a 

condutividade eletrônica devido ao aumento da razão Mn
+3

/Mn
+4

. A substituição dos 

íons La
+3

 por Sr
+2

 cria portadores eletrônicos que garantem a neutralidade eletrônica da 

estrutura 
[47 - 50]

. 

 A redução do oxigênio em um catodo de CCOS pode ocorrer na superfície do 

eletrodo, nas interfaces catodo/eletrólito e no contorno de tripla fase (CTF) que é 

situado entre o condutor eletrônico, o condutor iônico e o gás oxidante (Fig. 3) 
[48]

. Uma 

maneira de otimizar o desempenho do catodo, via maximização do número de contornos 

de tripla fase, é utilizar uma camada funcional de compósito (LSM-YSZ). A camada 

funcional também diminui a diferença entre os coeficientes de expansão térmica do 

eletrólito e do catodo. No catodo, a proporção LSM-YSZ de 50/50 (quando tamanho de 

partículas semelhantes) confere maior área de contato entre catodo/eletrólito, com isso 

também é melhorada a aderência e a densificação entre o catodo e eletrólito 
[51-54]

. 
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Fig. 3 Esquema do funcionamento do CTF para o LSM/YSZ (circunferência branca indica o 

contorno onde ocorrem as reações de redução). 

Anodo 

 O anodo é o eletrodo onde ocorre a oxidação do combustível. Assim como o 

catodo, este componente também deve apresentar alta condutividade eletrônica, boa 

atividade catalítica para as reações de oxidação do combustível e porosidade suficiente 

para permitir o transporte do combustível até a interface anodo/eletrólito e a saída dos 

produtos de reação. Além disso, o anodo deve ser quimicamente estável e termicamente 

compatível com os outros componentes da CCOS 
[2, 5, 55]

. 

 O desempenho eletroquímico do anodo depende da resistência ao transporte de 

cargas (elétrons e íons) dentro do anodo e na interface anodo/eletrólito e da resistência 

ao transporte de gás. A maximização das regiões de contornos de tripla fase, via 

otimização microestrutural e de composição de fase, são as formas mais eficientes de 

melhorar o desempenho eletroquímico de anodos 
[56, 57]

.  

1.2. Materiais para anodo 

 Eletrodos metálicos porosos são os materiais que mais se adéquam às condições 

de atmosfera redutora (típicas de anodos). Estes materiais apresentam boa 

condutividade eletrônica e boa permeabilidade dos combustíveis a serem oxidados 
[58]

. 

Uma grande variedade de metais foram estudados como anodo para CCOS, tais quais, 

Pt, Ru, Co, Fe, Mn,  porém o Ni é o material que apresenta maior atividade 

eletroquímica para a reação de oxidação do H2, levando em consideração o custo e 

benefício 
[59-63]

. No entanto o Ni puro tem um coeficiente de expansão térmica (CET) 

incompatível com o CET do YSZ e do CGO (13,3 x 10
-6

 k
-1

, 10,5 x 10
-6

 k
-1

, 12,0 x 10
-6

 

k
-1

respectivamente). O Ni tem o ponto de fusão e temperatura de sinterização muito 
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baixos (1453 e 1000 ºC respectivamente) o que facilita o crescimento dos grãos durante 

a operação o que pode dificultar a passagem dos gases, além disso, o Ni também possui 

pouca aderência aos eletrólitos denso 
[58, 64, 65]

. 

 Os problemas supracitados em anodos de CCOS são resolvidos com a adição de 

uma fase cerâmica ao eletrodo metálico. A fase cerâmica basicamente impede o 

crescimento dos grãos durante a operação, que por sua vez impede a obstrução dos 

poros do eletrodo; melhora a compatibilidade térmica e química na interface 

eletrólito/eletrodo e a presença da fase cerâmica dá existência a CTF, onde as reações 

eletroquímicas de oxidação do combustível acontecem. A fase cerâmica mais usual é a 

YSZ, portanto os anodos mais usados em CCOS são os cermets Ni-YSZ geralmente em 

operação conjunta com eletrólitos de YSZ 
[66-68]

. 

 Além da YSZ, outros materiais têm sido utilizados na produção de eletrólitos 

para CCOS, consequentemente cermets com composições diferentes aos do Ni-YSZ 

também são desenvolvidos e estudados para aplicação em anodos. Algumas dessas 

composições são baseadas nos materiais dos seus eletrólitos base, como cermets a base 

de Ni-CGO e Ni-SDC (níquel e céria dopada com gadolínia e samário respectivamente). 

Além de todos os benefícios, esses materiais são utilizados com o intuito de reduzir a 

temperatura de operação das CCOSs, diminuindo a possibilidade de crescimento de 

grão durante a operação da célula 
[69-70]

.  

1.3. Nanocompósitos de NiO-CGO 

Nos anodos a base de Ni-CGO o Ni tem duplo papel, atua como catalisador para 

a oxidação do combustível e como condutor eletrônico. A fase cerâmica de CGO atua 

principalmente como uma matriz para o Ni, impossibilitando sua aglomeração em 

condições de operação, ao mesmo que estende os contornos de tripla fase 
[69,71]

.  

O comportamento eletroquímico destes materiais é função da condutividade 

elétrica de cada componente e de parâmetros microestruturais, tais como tamanho de 

grão, composição e distribuição de fase e conectividade entre condutor iônico (CGO), 

metal catalítico (Ni) e porosidade. A microestrutura do eletrodo também é influenciada 

pelas características dos pós de partida 
[71,72]

.  

Para melhorar significativamente as propriedades eletroquímicas do anodo é 

necessário aumentar a extensão do CTF, e uma das maneiras de tornar isso possível é 
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fabricando o anodo com materiais nano estruturados. Esse tipo de material tem atraído 

grande interesse devido a suas propriedades significativamente superiores se comparado 

aos materiais mais usuais 
[73]

. Se o tamanho de grão do Ni e CGO for diminuído na 

estrutura do anodo, o contato entre as fases de Ni e CGO aumentam, consequentemente 

aumenta o contato com a fase gasosa do combustível, o que melhora o desempenho do 

anodo 
[74]

. 

Uma maneira de aperfeiçoar as propriedades do cermet Ni-CGO é melhorar as 

propriedades do compósito cerâmico NiO-CGO (material precursor do Ni-CGO). Na 

atmosfera redutora o NiO se transformar em Ni metálico, o que da origem ao cermet 

utilizado no anodo, esta redução pode ser realizada na primeira operação de uma célula 

unitária 
[75,76]

. O desempenho do anodo depende fortemente de sua composição, 

processo de fabricação e microestrutura resultante após sinterização. Esses fatores 

motivam estudos de otimização de compósitos NiO-CGO precursores de anodos Ni-

CGO de alto desempenho  
[73,77]

. 

1.4.Métodos de obtenção do compósito NiO-CGO 

O método mais usual de obtenção de compósitos NiO-CGO é a mistura 

mecânica de óxidos comerciais e/ou sintetizados
 [78,79]

. Embora esse método seja 

simples e de fácil controle sobre a composição química, ele limita a distribuição 

uniforme dos elementos, podendo resultar em microestruturas pouco homogêneas. Para 

se obter um anodo com desempenho elétrico eficiente, é necessário se obter nano 

compósitos NiO-CGO com distribuição uniforme das fases NiO e CGO 
[80]

. 

 Algumas técnicas de obtenção de pós foram desenvolvidas e estudas para 

diminuir de maneira significativa o tamanho das partículas e dessa forma aprimorar a 

microestrutura obtida após sinterização do compósito  NiO-CGO. Alguns trabalhos 

citam a preparação de pós de NiO e CGO pela rota nitrato-glicina e posterior mistura 

em moinho de bolas 
[81, 82]

.  

Outros trabalhos citam a obtenção de compósitos por co-precipitação reversa de 

hidróxido 
[80]

, spray pirólise 
[83]

, método de solução de complexo orgânico polimérico 

[69]
 e método do precursor celulósico 

[84]
.  

 Muitas dessas técnicas têm suas rotas químicas bastante complexas, demoradas e 

com muitas etapas de produção inclusive processamento posterior do material obtido. 
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Recentemente uma nova rota de síntese foi desenvolvida por Cela et al 
[85]

 chamada de 

“Síntese em uma etapa” que se caracteriza pela obtenção simultânea das fases NiO e 

CGO em um único precursor polimérico. Esta nova síntese tem se mostrado promissora 

para a fabricação de anodos para CCOS 
[86]

.  

1.5. Método dos precursores poliméricos 

 O método dos precursores, conhecido pelo método Pechini, devido ao inventor 

dessa técnica 
[87]

, permite a produção de nanopós, filmes finos e fibras, óxidos com mais 

de um componente com boa homogeneidade e preciso controle estequiométrico. O 

processo ocorre com uma solubilização de um cátion com posterior quelação por um 

ácido carboxílico. Os cátions podem ser encontrados em forma de nitrato, cloreto, 

oxalatos ou hidróxidos que são solubilizados em solução aquosa de ácido cítrico (AC). 

O etilenoglicol (EG) é adicionado ao quelato do cátion, o que resulta na reação de 

esterificação formando um poliéster 
[88] 

(Fig. 4). 

 

Fig. 4 Esquema das reações do Método Pechini (adaptado de 
[88]

) 

O processo mais comum consiste na dissolução de 1 mol do metal, em geral na 

forma de nitrato, e de 2 a 8 mols de AC e um excesso de EG até a formação de uma 

solução límpida. Com a remoção do solvente por evaporação, não ocorre à cristalização, 

em vez disso, uma solução polimérica é formada, contendo os metais “presos” na rede 

polimérica 
[89]

. Todo processo geralmente ocorre em dois patamares de diferentes 

temperaturas. A solubilização do cátion metálico pode ser mantida em temperaturas 

próximas a 60 – 70 ºC, e a esterificação do quelato com o EG tem seu patamar de 
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temperatura na casa dos 75 – 80 ºC. Todo processo é assistido por agitação, que permite 

a homogeneização contínua da solução. 

Depois de terminado todo processo de reações, a solução formada é submetida 

ao processo de decomposição térmica, onde ocorre a decomposição dos complexos do 

precursor orgânico e é gerado um pó amorfo, pois grande parte das substâncias 

orgânicas adicionadas para a preparação da solução é removida. Esse tratamento 

térmico pode variar de 300 – 350 ºC, nessa faixa ocorre a quebra das cadeias 

poliméricas e pirólise de parte da matéria orgânica. A composição em massa na qual 

ocorre uma maior expansão da solução é a que apresenta a razão de AC:EG igual a 

60:40 em massa 
[90]

. 

Terminada a decomposição, os pós amorfos são submetidos a etapa de calcinação, 

onde ocorre, em atmosfera oxidante, a eliminação dos resíduos orgânicos e cristalização 

das fases de interesse. O aumento do tamanho das partículas é resultado do aumento da 

temperatura de calcinação. Calcinações a temperaturas mais elevadas e utilizando 

longos patamares produzem pós mais cristalinos 
[91]

. 

1.6. Espectroscopia de Impedância 

 A espectroscopia de impedância (EI) é uma técnica utilizada para caracterizar 

propriedades elétricas de um material através de suas interfaces com eletrodos 

condutores, visualizando-se na interface material/eletrólito um dos componentes 

eletroquímicos a ser analisado. O método basicamente consiste em colocar a amostra 

entre dois eletrodos de material condutor, submetê-lo a uma tensão alternada, variar sua 

frequência, e medir a corrente alternada em fase (componente real) e a defasada de π/2 

(componente imaginária) em relação à tensão aplicada 
[92,93]

. 

 Como a técnica é realizada sob corrente alternada, os resultados fornecidos são 

dependentes da frequência. Nos circuitos de corrente alternada a resistência a corrente 

elétrica pode ser feita por resistores, capacitores e indutores.  Os componentes de uma 

célula eletroquímica, bem como as barreiras às conduções eletrônica e iônica 

(microestrutura do material) têm comportamento análogo a esses três elementos. Com 

exceção da resistência (propriedade de resistência a corrente elétrica do resistor), a 

reatância capacitiva e a reatância indutiva (propriedades de resistência a corrente 

elétrica do capacitor e indutor respectivamente) são dependentes da frequência, onde a 
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reatância capacitiva tem uma relação inversamente proporcional à frequência e a 

reatância indutiva assume uma relação diretamente proporcional. 

 A EI correlaciona as propriedades elétricas com a microestrutura do material, 

para isso as medidas são realizadas em uma faixa de frequência que geralmente pode ser 

de 0,1 mHz a 30MHz, o que permite a análise simultânea de resultados de condução, 

cinética de reação, difusão, adsorção e dessorção. A tensão aplicada (Eq. 1) é de baixa 

amplitude e senoidal (geralmente de 10 a 50mV), sendo a resposta a essa tensão uma 

corrente elétrica (Eq. 2), o equipamento registra a impedância, que tem como conceito a 

razão entre a tensão e a corrente . A impedância é um número complexo que pode ser 

representada pelas suas coordenadas cartesiana (Eq. 3) e polar (Eq. 4 e Fig. 5) 
[94]

. 

 V (ω, t) = V0e
iωt

       (Eq. 1) 

 I (ω, t) = I0e
i(ωt + Ø)

       (Eq. 2) 

 Z (ω) = Z’ + iZ’’       (Eq. 3) 

 |Z| = √𝑍′2 + 𝑍′′2       (Eq. 4) 

V0 e I0 são correspondentes a amplitude da tensão e corrente respectivamente, ωt é o 

produto da frequência (rad.s
-1

) e o tempo (s), Ø é o ângulo entre os sinais senoidais da 

tensão aplicada, Z’ parte real, Z’’ parte imaginária, |Z| grandeza vetorial da impedância 

e i = √−1. 

 Na técnica de EI uma tensão com uma amplitude muito  baixa é utilizada para 

não provocar efeitos irreversíveis ao sistema, consequentemente é gerada uma variação 

de corrente que por sua vez também tem uma amplitude muito baixa. Com isso o 

sistema é submetido a várias perturbações com a mesma amplitude, variando somente a 

frequência, criando uma varredura de frequência, caracterizando o sistema através da 

impedância. Para cada frequência estabelecida pelo equipamento terá uma resposta em 

impedância correspondente a tensão submetida. Os dados fornecidos são os 

componentes reais e imaginários da tensão e corrente, com esses resultados é possível 

computar o ângulo de fase, bem como a parte real e imaginária da impedância, e 

consequentemente sua impedância total 
[95]

. 
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Fig. 5 Coordenadas polares para impedância.  

 A utilização da técnica de EI permite associar as diversas contribuições do 

sistema com os elementos de circuito elétrico equivalente, como o resistor, capacitor e 

indutor. A impedância do resistor (Nº 1, Tab. 1) é independente da frequência e tem a 

corrente em fase com a tensão, não havendo ângulo de fase. A impedância do capacitor 

(Nº 2, Tab. 1) é dependente da frequência e tem um ângulo de fase igual a 90º, onde a 

corrente está adiantada 90º da tensão, em frequências muito baixas o capacitor atua 

como um circuito aberto, ou seja, sua impedância tende para o infinito. Assim como o 

capacitor, a impedância do indutor (Nº 3, Tab. 1) não tem componente real e é 

dependente da frequência e sua corrente está atrasada 90º da tensão. 

Tab. 1 Elementos de circuitos, suas representações e equações de impedância. 

Nº Elemento Símbolo Equação da Impedância 

 

1           

 

 

2 

 

 

3 

 

 

               Resistor 

 

 

              Capacitor 

 

 

               Indutor 

  

Z = R + 0i, i = √−1 

 

 

Z = 0 - 
𝑖

𝜔𝐶
 , 𝜔 = 2πf 

 

Z = 0 + jwL 

 

Onde C é a capacitância do capacitor, e L é a indutância do indutor. 

 Através da associação dos elementos de circuitos equivalentes supracitados em 

softwares específicos, é possível plotar o chamado diagrama de Nyquist que tem suas 

coordenadas com componentes capacitivas no eixo imaginário (Z’’) versus componente 

resistiva no eixo real (Fig. 6). Nesse diagrama, os valores de impedância se distribuem 

θ 

|Z| 

Z’’ 

Z’ 

θ = arctag (
𝑍′′

𝑍′
) 
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com a gama de frequência que é fornecida pelo aparelho. As curvas apresentadas são 

formadas em detrimento desses valores de frequência e impedância. 

 

Fig. 6 Diagrama de Nyquist e seu respectivo circuito equivalente (Adaptado de 
[96]

). 

O circuito equivalente deve corresponder a um modelo físico coerente com o 

conhecimento existente dos processos envolvidos. O estabelecimento de uma relação de 

semelhança entre os fenômenos resistivos e capacitivos observados na amostra e o 

comportamento de uma resistência (R) e de um capacitor (C) permite interpretar os 

espectros de impedância através de circuitos equivalentes RC (Fig. 6) 
[96]

. 

Os dois semicírculos obtidos com o espectro de impedância ocorrem devido à 

diferença da ordem de grandeza entre as capacitâncias correspondentes ao grão e ao seu 

contorno. Sendo a “constante de tempo” de cada elemento RC em paralelo t=RC, para 

cada elemento de circuito RC, a máxima impedância ocorre quando ωmax=1/RC, em que 

0ωmax é uma das frequências angulares do circuito ac entre os limites utilizados na 

espectroscopia de impedância, tipicamente entre 10
-2 

e 10
7
 Hz. A ordem de grandeza da 

capacitância (Faraday) do grão é 10
-12

 enquanto a do contorno de grão entre 10
-11

 e 10
-8

 

[97]
. 

1.7.Impedância em compósitos precursores de anodo. 

 A literatura é escassa no que se refere a apresentação e interpretação de curvas 

de impedância quando se trata do compósito NiO-CGO. Há algumas referências que 
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abordam o compósito NiO-YSZ, usado também como precursor do anodo Ni-YSZ 
[65, 

98]
. Um exemplo deste último é o trabalho publicado por Park e Choi 

[99]
, que 

apresentaram espectros de impedância em um ranque extenso de composições, desde 0 

a 100 % em mol de NiO. Os compósitos foram preparados pelo método tradicional de 

mistura de pós comerciais e calcinados a 800 ºC, seguido de sinterização a 1600ºC. 

Discutiu-se que a resistência do grão (Rg) é muito maior que a resistência do contorno 

de grão (Rcg) para o YSZ puro, contudo com a adição de NiO, a relação Rg/Rcg varia 

aumentando com concentrações entre 10 a 40 % em mol do NiO. Foi mostrado também 

que com o aumento da temperatura a 40 % em mol de NiO (limite de percolação), o 

segmento do eletrodo some devido a mudança de interface YSZ/Pt para NiO/Pt. Nessa 

mesma condição, segmentos de baixa frequência começam a aparecer o que indica que 

o principal transportador de carga a altas temperaturas é a vacância de oxigênio do YSZ, 

enquanto este fica sendo papel do elétron do NiO a baixas temperaturas. Com o 

aumento acima de 50 % em mol de NiO, Rcg diminui rapidamente, enquanto a 80 e 

90% em mol de NiO, Rcg quase desaparece. 

 Wandekar et al 
[100]

 apresentaram espectros de impedância para compósitos 

NiO-CGO obtidos por mistura mecânica e calcinação a 600 ºC por 10 h dos compostos 

Ce0,8Gd0,2O2−δ·Ni(CO3)2·Ni(OH)2·4H2O para decomposição do NiO. Amostras 

prensadas foram sinterizadas a 900 ºC por 8 dias. Neste estudo, os autores reportam que 

as amostras com 66,7; 75; 81,8 e 87,5% em mol de NiO não apresentaram o segmento 

de semicírculo de eletrodo nas curvas de impedância a 135 ºC, e nas quatro 

composições o valor de Rcg é menor que o valor de Rg, que pode ter ocorrido devido 

tamanho de grão grande e a falta de obstruções no contorno de grão devido a dispersão 

das partículas de NiO entre as partículas de CGO.  

Chourashiya e Jadhav 
[101]

 também realizaram estudos de impedância em 

compósitos NiO-CGO obtidos da mistura de pó comercial de NiO e pós comerciais  de 

Gd2O3 e CeO2 (previamente misturados e calcinados a 1200 ºC para formar  CGO10) 

em uma proporção final de 30%NiO -70%CGO. As amostras prensadas foram 

sinterizadas a 1400ºC por 8 horas. O resultado de impedância a 290ºC apresentou 3 

semicírculos, referentes a Rg, Rcg e eletrodo, um comportamento observado em 

compósitos contendo abaixo de 40 % em mol de NiO, segundo 
[99]

 e
 [100]

. Os autores 

reportam que, como naturalmente ocorre em sistemas policristalinos, a impedância 

dimin uiu com o aumento da temperatura de medição. O elemento de fase constante 
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(EFC) foi utilizado na análise das impedâncias. Ele é utilizado para melhor se adequar 

ao tipo de circuito que está em investigação, e assim obter valores de resistência bem 

próximos a realidade.  

O objetivo deste trabalho é fazer uma avaliação sistemática do teor de NiO (de 0 

a 100% em massa) nas propriedades dos compósitos NiO-CGO. Este compósito é o 

material precursor para a fabricação de cermets de Ni-CGO aplicadas em anodos de 

CCOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1.Síntese e tratamento térmico dos pós 

 Todos os pós de NiO-CGO utilizados neste trabalho foram preparados utilizando 

o método de síntese em uma etapa. A preparação por esta rota química consiste na 

obtenção de um nanocompósito in situ a partir da mistura das soluçõess poliméricas 

precursoras das fases NiO e CGO. Um único tratamento térmico em baixas 

temperaturas permite obter um pó precursor do nanocompósito 
[85, 102]

. 

 Utilizando o método Pechini, as soluções precursoras das fases CGO e NiO 

foram sintetizadas simultaneamente em dois recipientes distintos, béquer 1 e béquer 2, 

que tem como denominação Síntese 1 e Síntese 2, respectivamente.  

Síntese 1: No béquer 1 (B1) foi homogeneizado com agitação constante por 20 min o 

ácido cítrico [C6H8O7.H2O] (Vetec, 99,5% ) em água destilada a uma temperatura média 

de 65ºC com posterior adição do nitrato de cério [Ce(NO3)3.6H2O] (Sigma Aldrich, 

99,9%) em proporção molar de 1:3,5 (cátion/ácido cítrico), formando o citrato de cério, 

também sob agitação constante a uma temperatura média de 65 ºC. Após 1 h a partir da 

adição do nitrato de cério, foi adicionada a proporção requerida do nitrato de gadolínio 

[Gd(NO3)3.6H2O] (Sigma Aldrich, 99,9 %), permanecendo na mesma temperatura com  

as mesmas condições de agitação por mais 1 h. A fim de promover a reação de 

esterificação, foi adicionado etilenoglicol [C2H6O2] (Vetec, 99,5 %) em uma proporção 

em massa de 60:40 (ácido cítrico/etilenoglicol) a uma temperatura média de 75 ºC sob 

agitação constante, permanecendo por 2 h nessas condições, o que levou a eliminação 

do excesso de água e formação da solução polimérica (de tom transparente/amarelado) 

precursora da fase Ce0,9Gd0,1O1,95 (Fig. 7).  

Síntese 2: No Béquer 2 (B2) também foi homogeneizado com agitação constante por 20 

min o ácido cítrico [C6H8O7.H2O] (Vetec, 99,5 % ) em água destilada a uma 

temperatura média de 65 ºC, o nitrato de níquel [Ni(NO3)2.6H2O] (Sigma Aldrich, 

97,0%) foi adicionado para formar o citrato de níquel sob agitação constante, em uma 

proporção molar de 1:3,5 (cátion/ácido cítrico). Após duas hora, a fim de promover a 

reação de esterificação, foi adicionado etilenoglicol [C2H6O2] (Vetec, 99,5 %) em uma 

proporção em massa de 60:40 (ácido cítrico/etilenoglicol) a uma temperatura média de 

75 ºC sob agitação constante, permanecendo por 2 h nessas condições, o que levou a 
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eliminação do excesso de água e formação da solução polimérica (de tom esverdeado) 

precursora da fase NiO (Fig. 7). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 Fluxograma esquemático da síntese em uma etapa. 
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Para a produção dos nanopós monofásicos, os béqueres foram resfriados 

normalmente e preparados para a etapa de tratamento térmico. Para a produção dos 

compósitos com variação proporcional das fases NiO e CGO, as soluções poliméricas 

precursoras das fases CGO e NiO foram misturadas em um béquer durante 5 min sob 

agitação constante em temperatura ambiente. Essa solução continha cátions de Ce, Gd e 

Ni, o que proporcionava a formação das fases do nanocompósito. Todas as sínteses 

foram realizadas em placas aquecedoras com agitação utilizando agitador magnético. 

 Após formação das soluções poliméricas precursoras requeridas para a formação 

da fase pura de CGO, NiO ou para a formação dos nanocompósitos NiO-CGO, as 

soluções foram submetidas a tratamento térmico de 350 ºC a uma taxa de aquecimento 

de 1 ºC/min por 2 h para a formação dos pós precursores, ricos em matéria orgânica. Os 

pós precursores das fases  monofásicas de NiO e CGO, e  dos nanocompósitos foram 

desagregados em pistilo e almofariz de ágata com auxílio de peneira (ABNT 115#) e 

submetidos a calcinação a uma temperatura de 700 ºC por 2 h a uma taxa de 

aquecimento de 3 ºC/min em ar ambiente. Ambos os tratamentos foram realizados em 

forno mufla EDG 7000. 

 Paralelamente, amostras de pós de CGO, NiO e do compósito de composição em 

massa de 50% NiO – 50% CGO, com os mesmos padrões de síntese e mistura, foram 

submetidas a calcinações que variam de 250 a 450 ºC (incremento de 50ºC) a uma taxa 

de aquecimento de 3ºC/min e patamar de 2 h no mesmo forno mufla.  

2.2. Conformação e sinterização dos nanopós 

 Foram realizadas 11 sínteses diferentes, onde a composição do compósito variou 

em uma faixa de 0 a 100 % em proporção mássica da fase do NiO em conjunto com a 

fase de CGO. Esses compósitos foram nomeados de acordo com sua proporção em % 

massa das fases distintas de NiO e CGO (Tab. 2) para facilitar suas identificações. 
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Tab. 2 Legenda para os nanopós produzidos 

Compósito (proporção em massa) Nome 

100% CGO 100C 

10% NiO + 90% CGO 10N-90C 

20% NiO + 80% CGO 20N-80C 

30% NiO + 70% CGO 30N-70C 

40% NiO + 60% CGO 40N-60C 

50% NiO + 50% CGO 50N-50C 

60% NiO + 40% CGO 60N-40C 

70% NiO + 30% CGO 70N-30C 

80% NiO + 20% CGO 80N-20C 

90% NiO + 10% CGO 90N-10C 

100% NiO 100N 

 

 Os nanopós aglomerados das onze composições diferentes, após calcinação, 

foram cominuidas e homogeneizadas em pistilo e almofariz de ágata com auxílio de 

peneira (ABNT #115). Os pós devidamente pesados foram compactados em máquina de 

prensa uniaxial em matriz cilíndrica de aço com 9 mm de diâmetro a uma carga de 200 

MPa (~1,3 ton), com tempo de compactação de 30 s. Para auxílio na prensagem foi 

utilizado ácido oleico [C18H34O2] (Synth) para evitar aderência do pó cerâmico nas 

paredes da matriz. As amostras compactadas tiveram espessura entre 1,7 a 1,9 mm.  

 Após compactação as amostras foram sinterizadas a 1400, 1450 e 1500 ºC, com 

uma taxa de aquecimento de 3 ºC/min a um patamar de 4 horas em ar ambiente, 

utilizando forno EDG 10P-S.  

2.3. Caracterização dos materiais 

 Os materiais pré-calcinados a 350 ºC, precursores das fases NiO e CGO, em pós 

monofásicos e nos nanocompósitos NiO – CGO, foram submetidos a análises de 

Termogravimetria (TG) até 1100 ºC , com taxa de 5 ºC/min, fluxo de oxigênio de 80 

mL/min e gás argônio como protetivo (20 mL/min). Foram utilizados cadinhos de 

alumina utilizando aproximadamente 50mg por amostra em equipamento Netzsch STA 

449 F3. 
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 A caracterização por Difratometria de Raios x (DRX) foi realizada em pós 

calcinados entre 250 e 450 °C e a 700ºC. Nestas análises utilizou-se varredura angular 

2θ entre 20º e 80º, passo de 0,02º e tempo de contagem 2 s/passo usando radiação Kα do 

cobre (λ = 1,5418Å) obtida com 40 kV e corrente de filamento de 40 mA em 

equipamento Shimadzu XRD-7000. Os tamanhos de cristalito, parâmetros de rede, bem 

como composição dos nanocompósitos, foram estimados por refinamento Rietveld 

usando o software Materials Analysis Using Diffraction (MAUD), utilizando o método 

de alargamento de linhas padrão do software (Delf) que foi desenvolvido por Keijser et 

al descrito no livro The Rietveld Method 
[103]

. Foram obtidos os valores de proporção 

das fases, tamanho de cristalito e parâmetro de redes pelo refinamento, que teve fatores 

de refinamento Rwp de 6,05 a 14,47 e Rexp de 4,85 a 12,43. Mesmo com valores acima 

de 10 para esses fatores, o fator S (S = Rwp/Rexp) ficou entre 1,06 e 1,25, o que indica 

bons ajustes de refinamento.  

 As densidades a verde de amostras compactadas foram estimadas pelo método 

geométrico. As densidades de amostras sinterizadas entre 1400 – 1500 ºC foram 

determinadas pelo método de Arquimedes. As densidades relativas foram calculadas 

com base nas densidades teóricas dos materiais monofásicos (NiO ou CGO) e no 

percentual mássico de cada fase (apenas para os compósitos). As densidades teóricas de 

cada fase foram encontradas usando os valores dos parâmetros de rede obtidos no 

refinamento Rietveld. A densidade teórica dos compósitos foi calculada pela regra das 

misturas.  

 As amostras sinterizadas a 1500 ºC foram lixadas nas lixas de 200, 320, 400, 

600, 1200, 1500 e 2000 grãos/pol
2
 e então polidas em pano de polimento com auxílio de 

pasta de diamante 6  e 1 µm e lavadas ultrassonicamente por 10 minutos. As amostras 

foram atacadas termicamente 25 ºC abaixo da temperatura de sinterização por 15 

minutos com taxa de 5 ºC/min. O ataque térmico foi realizado para revelar os grãos das 

duas fases distintas de CGO e NiO para análise em Microscópio Eletrônico de 

Varredura (MEV) em equipamento Zeiss modelo LEO 1430. Foi realizado 

recobrimento de ouro e as amostras foram analisadas por elétrons retroespalhados com 

tensão de 20 kV com aumento de 10 a 30 mil vezes com abertura 30,00 µm. O cálculo 

de tamanho de grão foi realizado pelo software livre Image J com análise estatística 

através de linhas de tendência dos gráficos de frequência e tamanho de grão. 
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A caracterização elétrica de compósitos NiO – CGO foi realizada por 

espectroscopia de impedância, em ar, entre 300 e 650 °C, usando um analisador de 

impedância HP 4284A, um porta-amostra e um forno tubular. A faixa de frequência 

utilizada foi entre 20 Hz e 1 MHz, com uma amplitude de sinal de 0,5 V. Eletrodos 

porosos de Pt foram preparados usando pasta de Pt antes das medidas elétricas. A pasta 

foi depositada em faces paralelas dos compósitos e curada a 1000 °C por 1 h em ar. Os 

resultados obtidos foram analisados utilizando o software Zview (Scribner Associates, 

Inc). 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1.Caracterização dos nanopós calcinados de 250 a 700 ºC 

 Os difratogramas de raios X dos materiais calcinados entre 250 e 700ºC estão 

apresentados nas Figs. 8, 9 e 10. Os padrões de difração foram indexados usando cartas 

ICSD (Inorganic Crystal Structure Database) ICSD nº 28795 para a amostra 100C 

(Ce0,9Gd0,1O1,95) e ICSD nº  24018 para a amostra 100N (NiO). A Fig. 8 apresenta o 

difratograma da amostra 100C. Como pode ser obsevado, o material é completamente 

amorfo após calcinação a 250 °C. Os primeiros picos característicos da estrutura cúbica 

tipo fluorita da céria (CeO2) surgem a partir de 300 °C. A análise qualitativa do 

alargamento dos picos de difração sugere que as amostras calcinadas na faixa de 

temperatura entre 300 e 450 °C têm tamanhos de partícula inferiores à amostra 

calcinada a 700 °C, como esperado.  Em todas as temperaturas de calcinação foi 

evidenciada a formação de pós monofásicos, livres de Gd2O3 como uma segunda fase, 

dentro do limite de detecção da difratometria e raios X.  

 

Fig. 8 Difratogramas de raios X da amostra 100C calcinado a várias temperaturas. 

 A Fig. 9 apresenta os difratogramas da amostra 100N. Como pode ser 

observado, o material é completamente amorfo até 300 °C. A cristalinidade inicia a 350 

CGO 
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°C, 50 °C acima da temperatura de cristalização da amostra 100C. Nas amostras 

calcinadas até 450 °C a coexistência das fases NiO e Ni (ICSD 41508) é atribuída à 

incompleta oxidação dos cátions Ni
+2

. Durante a calcinação, a decomposição do pó 

precursor produz uma atmosfera rica em CO/CO2, limitando a completa oxidação do 

níquel. Neste trabalho este fenômeno foi observado nos pós calcinados entre 350 e 450 

ºC. Com o tratamento térmico a 700 °C o pó de NiO/Ni é completamente convertido a 

NiO. O aumento da intensidade relativa e o estreitamento dos picos de difração sugerem 

um acentuado crescimento de partícula entre 450 e 700 °C.  Com o aumento da 

temperatura de calcinação a quantidade de fase Ni diminui de ~ 20 % (350 ºC) a ~ 5 % 

(450 ºC), de acordo com o refinamento. Isso ocorre devido ao menor tempo de 

permanência do material nas atmosferas ricas em CO/CO2. Após extinguir-se a 

atmosfera rica em carbono, o material tem um contato maior com o ar rico em oxigênio, 

e além disso o aumento de temperatura aumenta a termodinâmica das reações de 

oxidação 
[104]

. 

 

Fig. 9 Difratogramas de raios X da amostra 100N calcinado a várias temperaturas. 

 A Fig. 10 apresenta os difratogramas dos pós de 50N-50C calcinados entre 250 e 

700 °C. Assim como a amostra 100C (Fig. 8), as fases cristalinas do compósito NiO-

CGO contendo 50% em massa de cada fase começam a aparecer a 300ºC, sugerindo que 

a presença do CGO, com potencial termodinâmico de nucleação abaixo de 350 °C 
[105]

, 
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acelera a cinética de cristalização do NiO. O efeito do teor de CGO sobre o início da 

cristalização do NiO nos compósitos não foi investigado neste trabalho. Diferente do 

que foi observado nos pós de NiO (Fig. 9), nenhum pico de Ni metálico foi observado 

nos compósitos 50N-50C.  

  

Fig. 10 Difratogramas de raios X do nanocompósito 50N-50C calcinado a várias temperaturas. 

 

A evolução do crescimento do cristalito (obtidos pelo refinamento) das amostras 

100C e 100N e dos nanocompósitos 50N-50C está apresentado na Fig.11. É possível 

observar para os pós monofásicos de CGO e NiO o crescimento evidente do tamanho de 

cristalito, assim como naturalmente esperado, esse fenômeno também pode ser 

constatado através das Fig. 8, 9 e 10, com o estreitamento dos picos e com o aumento da 

sua nitidez, evidenciando, adicionalmente, melhor cristalização a temperaturas mais 

altas.  

A Fig. 11 mostra que os cristalitos do pó de NiO cresceram de forma abrupta 

com o aumento da temperatura (de ~13 nm a 350ºC para ~130 nm a 700ºC). Os maiores 

cristais de Ni metálico (não mostrado nesta figura) atingiram 186 nm a 450 °C (ICSD 

41508). A 450 ºC o tamanho de cristalito do NiO (~ 27 nm) é menor que o reportado 

para um pó obtido por síntese de precursor polivinílico
 
(~ 44 nm)

 [106] 
, evidenciando o 
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potencial de obtenção de nanopartículas pelo método Pechini. A 400 ºC o  nanopó de 

NiO tem tamanho de cristalito (~ 16 nm) semelhante ao relatado na literatura (~ 18 

nm)
[104]

 para NiO obtido pelo mesmo método de síntese que o usado neste trabalho. Em 

temperaturas de até 450 ºC, o método Pechini permite a obtenção de nanopós de NiO 

(cristalito menor que 35 nm). No entanto, a partir de 700 ºC os cristalitos são superiores 

a 100 nm.  

O mecanismo de formação de partículas via tratamento térmico envolve três 

passos: nucleação, crescimento e orientação. A nucleação é um processo dependente do 

grau de supersaturação (elevada para o NiO 
[107]

), cujo aumento possibilita a diminuição 

das barreiras repulsivas eletrostáticas. Assim as partículas tendem a se agregar, o que 

leva ao segundo passo, onde essa aglomeração desempenha um papel importante 

quando a temperatura de calcinação aumenta, pois possibilita o coalescimento das 

partículas primárias. Esse fenômeno dá origem a aglomeração de partículas maiores, 

juntamente com a rápida diminuição da energia livre interfacial. A energia livre 

interfacial é proporcional a 2γ/R, onde R é o raio de partículas esféricas, e γ é a energia 

livre interfacial específica. O aumento dos núcleos já coalescidos reduz a energia 

superficial, que é um dos principais motivos para o terceiro passo, onde uma diminuição 

maior na energia de superfície ancora o formato das partículas 
[107, 108]

.  

Embora cristais de CGO, individualmente, nucleiem em temperaturas mais 

baixas que os cristais de NiO, a taxa de crescimento dos cristalitos de NiO é muito 

superior, como indicado na Fig. 11. Com base nesta observação, a energia de ativação 

para a difusão no estado sólido entre 350 e 700 °C é provavelmente menor no NiO, 

favorecendo o crescimento do seu cristalito. Duas hipóteses podem ser observadas para 

o relativo baixo crescimento de cristalito do CGO (~ 7 nm 300ºC a ~ 23 nm 700ºC): a 

primeira é se energia de interação entre as partículas de CGO for muito baixa, 

consequentemente suas barreiras repulsivas eletrostáticas serão intensas, mesmo em alta 

temperatura, dificultando assim o crescimento das nanopartículas. A outra hipótese é 

que aplicando o modelo de orientação de crescimento, uma desordem significativa nas 

orientações das nanopartículas pode dificultar a coalescência das partículas inicialmente 

agregadas (primárias), resultando em menor energia superficial. Isto dificulta, mesmo 

em temperaturas elevadas, o coalescimento de partículas maiores resultante da 

agregação das partículas primárias. Desta forma, a taxa de crescimento dos cristalitos do 

CGO é menor que a do NiO 
[109-111]

. 
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Fig. 11Tamanho de cristalito em função da temperatura de calcinação para pós de CGO (100C), 

NiO (100N) e 50N-50C. 

 Embora a evolução do tamanho de cristalito tenha apresentado comportamentos 

distintos nos pós 100C e 100N, no pó 50N-50C o tamanho de cristalito, obtidos pelo 

refinamento,  de cada fase manteve-se virtualmente constante em todo o intervalo de 

temperatura de calcinação, como pode ser observado na Fig. 11. A 700 °C foram 

obtidos 11 nm para o CGO (de 300 a 450 ºC ~ 5 nm ) e 20 nm para o NiO ( de 350 a 

450ºC ~ 18 nm). Nesses compósitos, diferentemente dos pós isolados, o crescimento de 

uma fase limita o crescimento da outra, de modo que os caminhos difusionais não 

conseguem se encontrar, dificultando o processo de crescimento dos cristalitos. 

3.2. Caracterização dos nanopós calcinados a 700 ºC 

As diferentes composições dos nanocompósitos NiO-CGO produzidos neste 

trabalho foram sintetizadas usando proporções mássicas. As Eq. 5 e 6 permitem 

converter os percentuais mássicos para percentuais volumétricos (Eq. 5) ou molares 

(Eq. 6). Os resultados destas conversões são apresentados na Tabela 3. 

% V NiO = 

𝜌CGO

%𝑀𝐶𝐺𝑂

(
𝜌CGO

%𝑀𝐶𝐺𝑂
)+(

𝜌NiO

%𝑀NiO
)

 x 100     (Eq. 5) 

 100N 

100C 

50N 
50C 
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% mol CGO = 

% 𝑀 𝐶𝐺𝑂

𝑀𝑀 𝐶𝐺𝑂

(
% 𝑀 𝐶𝐺𝑂

𝑀𝑀 𝐶𝐺𝑂
)+(

% 𝑀 𝑁𝑖𝑂

𝑀𝑀 𝑁𝑖𝑂
)

 x 100    (Eq. 6) 

%V é a proporção volumétrica, ρ é a densidade teórica de cada fase, %M é a proporção 

em massa, %mol é a proporção molar e MM é a massa molar do composto.  

 A densidade teórica utilizada para cálculo de % V foi de acordo com as fichas 

padrões ICSD 24018 – NiO,  ρteo = 6,79 g/cm
3
 e ICSD 28795- CGO10 ρteo = 7,22 g/cm

3
. 

Tab. 3 Proporção em % M, % V e % mol dos nanocompósitos NiO-CGO 

% M NiO % M CGO % V NiO % V CGO % mol NiO % mol CGO 

0 100 0,0 100,0 0,0 100,0 

10 90 10,6 89,4 20,5 79,5 

20 80 21,0 79,0 36,7 63,3 

30 70 31,3 68,7 49,8 50,2 

40 60 41,5 58,5 60,7 39,3 

50 50 51,5 48,5 69,8 30,2 

60 40 61,5 38,5 77,7 22,3 

70 30 71,3 28,7 84,4 15,6 

80 20 81,0 19,0 90,3 9,7 

90 10 90,5 9,5 95,4 4,6 

100 0 100,0 0,0 100,0 0,0 

 

 Embora a Tabela 3 leve em consideração as proporções mássicas nominais de 

cada fase no compósito, a quantificação de fase realizada por refinamento Rietveld 

usando o software MAUD indica desvios muito pequenos (entre 0,33 e 2,26 %) entre as 

composições nominais e reais. Isto evidencia que o método de síntese em uma etapa 

usado neste trabalho permite a produção de nanocompósitos cerâmicos com excelente 

controle de composição de fase.  
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Tab. 4 Proporção nominal e real dos nanocompósitos 

Proporção 

Nominal  

Proporção real 

NiO (% massa) 

Proporção real 

CGO (% 

massa) 

100C 
0,00 100,00 

10N-90C 
11,83 88,17 

20N-80C 
21,67 78,33 

30N-70C 
31,76 68,24 

40N-60C 
39,51 60,49 

50N-50C 
51,26 48,74 

60N-40C 
59,67 40,33 

70N-30C 
69,65 30,35 

80N-20C 
80,88 19,12 

90N-10C 
92,26 7,74 

100N 
100,00 0,00 

  

A Fig. 12 apresenta as curvas de decomposição térmica dos nanopós 100C, 10N-

90C, 20N-80C, 50N-50C, 70N-30C e 100N previamente calcinados a 350 °C. Nestas 

curvas é possível observar uma moderada perda de massa de até 8% (para o pó de 

100C) da temperatura ambiente até ~ 300 ºC. A partir de 300, 315 e 350 ºC para os pós 

de 100N, 70N-30C e 50N-50C, respectivamente, é perceptível um declive mais 

acentuado nas curvas. Esta etapa de perda de massa pode ser atribuída à pirólise de 

compostos orgânicos residuais (ácido cítrico e etilenoglicol) usados na síntese dos pós. 

O efeito do teor de NiO na perda de massa total é ilustrado como um inset na Fig. 12. É 

evidente que a adição de NiO proporciona o aumento de perda de massa nos 

compósitos, o que é esperado, tendo em vista as maiores quantidades de matérias-

primas orgânicas usadas na preparação do NiO. A perda de massa do pó de NiO (100N) 

é quase 4 vezes superior à do compósito 50N-50C. A partir de aproximadamente 600 ºC 

todas as composições são termicamente estáveis.  
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Fig. 12 Perda de massa em função da temperatura para os nanopós 100C, 10N-90C, 20N-80C, 

50N-50C, 70N-30C e 100N. 

 A perda de massa atribuída aos nanopós de composição 50N-50C, 70N-30 e 

100N também pode ser observada em relação ao fluxo de calor e composição do 

compósito, como está apresentado na Fig. 13. A resolução do equipamento detectou 

apena picos exotérmicos a partir da composição composta por 50% em massa de NiO, 

que estão em uma faixa de temperatura entre  ~ 300 e 600 ºC. A essa temperatura ocorre 

a decomposição dos precursores formadores de pós, e os resíduos ricos em matéria 

orgânica são expelidos, que é a fonte formadora de atmosfera rica em CO/CO2 
[104]

. 

Esses picos exotérmicos corroboram os resultados da Fig. 12, onde se observou uma 

maior perda de massa para os compósitos contendo a partir de 50 % em massa de NiO 

até o pó monofásico deste óxido. Os resultados de perda de massa, aumentando com o 

teor de NiO, têm relação direta com as energias liberadas nas reações exotérmicas da 

Fig. 13. Também é preciso salientar que na faixa de temperatura de ~ 300 a 600 ºC 

ocorre a formação dos óxidos. A exotermicidade da reação parece ser mais acentuada 

para a formação do óxido de níquel 
[104]

. No entanto, é razoável admitir que o 

equipamento não oferece a resolução necessária para essa afirmação e talvez para 

avaliar e estimar tal hipótese, seria necessário outras análises mais precisas no que se 

refere a reações químicas de oxidação. 



44 

 

 

Fig. 13 Gráfico DSC para os nanopós 100C, 10N-90C, 20N-80C, 50N-50C, 70N-30C e 100N. 

 As análises de DRX para os nanopós de NiO-CGO revelaram que todos os picos 

observados pertencem a fase cúbica do CGO e do NiO, como apresentado na Fig. 14. 

Segundas fases de Gd2O3, Ni metálico ou NiO (HC) são ausentes nos difratogramas, o 

que indica que a síntese em uma etapa é um método de produção de nanopós 

compósitos que pode ser usado para obter diversas composições. Aumentando o teor de 

NiO no compósito, maior se torna a intensidade dos picos correspondentes, o que pode 

ser observado a partir da composição 10N-90C (200), porém maior  incidência da fase 

NiO começa a aparecer a partir da composição  20N-80C (111), (200) e (220) com o 

crescimento discreto dos picos. Outros picos correspondentes ao NiO, só começam a 

tomar lugar a partir da composição 40N-60C (311) e só a partir de 60 % em massa do 

NiO no compósito é possível observar todos os picos correspondentes (20º<2θ<90º) do 

NiO (CFC).  

   

exo 
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Fig. 14 Difratogramas de raios-x para os nanopós calcinados a 700ºC. 

A formação de uma solução sólida entre NiO e CGO decresceria 

significativamente o parâmetro de rede da céria cúbica devido a relação entre os raios 

dos íons Ni
+2

, Ce
+4

 e Gd
+3

 cujos valores são ~ 0,83 (por extrapolação linear), 0,97 e 

1,053 Å, respectivamente, considerando coordenação oito para as estruturas cúbicas 
[112, 

113]
. Estes valores sugerem que os compósitos produzidos são basicamente mistura de 

dois óxidos, e uma provável solubilização de Ni
+2

 na estrutura do CGO não pôde ser 

detectada com a resolução da técnica de DRX, sendo evidente que não há picos de fases 

secundárias nos difratogramas. O que se torna coerente quando se comparada resultados 

de parâmetro de rede do CGO em função do teor de níquel. Neste trabalho foram 

encontrados valores de 5,417 ± 0,002 nm (obtidos pelo refinamento), próximos aos 
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reportados na literatura: 5,418 ± 0,005 nm 
[73]

, ficando evidente a não formação de 

solução sólida. Adicionalmente, já foi reportada a inabilidade de solução sólida do NiO 

na estrutura fluorita do CeO2 em temperaturas de até 1600ºC 
[112,114]

. Portanto, no 

presente trabalho, a formação de solução sólida do NiO na estrutura fluorita do CGO os 

nanopós calcinados a 700ºC é provavelmente inexistente.  

 A partir dos parâmetros de rede obtidos pelo refinamento Rietveld, foi possível 

encontrar as densidades relativas para as fases que compõe os compósitos. A densidade 

teórica para as fases cúbicas de CGO e NiO podem ser calculadas usando as Eq. (7) e 

Eq.(8). 

ρCGO = (
4

𝑁𝐴𝑎3) . ((1 − 𝑥). 𝑀𝐶𝑒 + 𝑥𝑀𝐺𝑑 + (2 −
𝑥

2
) 𝑀𝑜)   Eq. (7) 

ρNiO = (
4

𝑁𝐴𝑎3) . (𝑀𝑁𝑖 + 𝑀𝑜)       Eq. (8) 

Onde ρCGO e ρNiO são a densidade teórica do CGO e NiO respectivamente, NA é 

a constante de avogrado, a é o parâmetro de rede para cada composição de CGO e NiO 

(obtido do refinamento Rietveld), x é a proporção, MCe, MGd, MO e MNi são as massa 

molares do Ce, Gd, O e Ni respectivamente. 

 A Fig. 15 apresenta um comparativo entre as densidades teóricas dos compósitos 

obtidas a partir das densidades teóricas de cada fase (cartas ICSD) ou usando as 

densidades obtidas a partir dos parâmetros de rede (densidade experimental). Em ambos 

os casos, as densidades teóricas dos compósitos, em função do teor de NiO (% em 

massa), foram calculadas usando a regra das misturas descrita na Eq. (9). 

ρcompósito = 
% 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑁𝑖𝑂

ρNiO
+  

% 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝐶𝐺𝑂

ρCGO
  

Onde ρcompósito é a densidade teórica do compósito, % massa NiO e % massa do CGO 

são as proporções em massa retiradas do refinamento descritas na Tab. 4, e ρCGO e ρNiO 

são as densidades teóricas do CGO e NiO, respectivamente. 
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Fig. 15 Comparativo entre as densidade teóricas usando dados experimentais (Rietveld) e 

teóricos (cartas ICSD). 

 Como pode ser observado, os valores de densidade teórica derivados dos dados 

experimentais são bem próximos daqueles obtidos assumindo ρteo = 6,79 g/cm
3
 para o 

NiO (carta ICSD 24018) e ρteo = 7,22 g/cm
3
 para o CGO (carta ICSD 28795). Isso 

implica que o modelo que é seguido para obtenção de valores de densidade do 

compósito para os nanopós obtidos a partir da síntese em uma etapa é aceitável. 

Considerando que a densidade do NiO é ligeiramente menor do que a do CGO é 

esperado que a densidade do compósito diminua linearmente com o aumento do teor de 

NiO, de modo que a proporção entre as densidades teóricas dos compósitos 90N-10C e 

10N-90C é próxima à proporção das fases NiO e CGO.  

 A evolução do tamanho de cristalito dos compósitos obtidos pelo refinamento 

em função do percentual mássico das fases CGO e NiO está apresentada na Fig. 16. O 

tamanho de cristalito para o CGO variou com o teor de NiO de ~ 5,2  a 23,6 nm. Para o 

NiO, o tamanho de cristalito variou de ~ 6,2 a 130 nm. Ambas as fases apresentaram 

dependência do teor da outra fase na evolução do tamanho de cristalito em proporções 

específicas. De acordo com a Fig.16, o tamanho de cristalito do CGO diminui com o 

aumento do teor de NiO. Levando em consideração o CGO puro (100C), seu tamanho 

de cristalito diminuiu aproximadamente cinco vezes comparado ao do compósito 90N-
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10C, indicando uma forte dependência com o teor de níquel (% massa). O que 

provavelmente ocorreu foi que os cristalitos da fase CGO encontraram barreira para o 

crescimento, ou seja, a difusão no estado sólido para o crescimento dessa fase foi 

dificultada proporcionalmente a medida que o teor de NiO aumentou, o que 

naturalmente se esperava 
[115]

.  

O efeito do teor de CGO no tamanho de cristalito do NiO (Ddrx NiO) foi mais 

evidente em composições variando entre 10N-90C e 50N-50C. Nas composições 50N-

50C até 90N-10C o cristalito do NiO manteve-se virtualmente constante (~ 20 nm), 

como consequência do efeito de barreira proporcionado pela presença do CGO, 

variando entre 10 e 50% em massa. Por outro lado, em compósitos contendo abaixo de 

10% em massa de CGO espera-se um abrupto crescimento do cristalito do NiO que 

chega a atingir ~ 130 nm na ausência de CGO.  

 

Fig. 16 Evolução do tamanho de cristalito das fases CGO e NiO em função do teor de NiO. 

3.3. Comportamento de sinterização 

 A densidade relativa (DR = Dhidrostática/Dteórica) dos compósitos em função da 

temperatura de sinterização (1400 a 1500 °C) e do teor de NiO (0 a 100%) é 
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apresentada na Fig. 17. Para fins de comparação, as densidades relativas das amostras a 

verde (calculadas das densidades geométricas) também foram plotadas.  

 Como já esperado a densidade relativa para as amostras aumentaram com a 

temperatura de sinterização com consequente diminuição dos poros devido a cinética de 

difusão no estado sólido 
[116]

. Para os pós compactados a DR varia levemente para todas 

as composições dos compósitos, no entanto para a amostra compacta 100N a DR 

apresenta um aumento significativo. Esse fenômeno provavelmente pode está atribuído 

a morfologia e heterogeneidade do tamanho de partículas, a acomodação das partículas 

está relacionada a densidade a verde do material. Esta evidência só pode ser constatada 

através de outras análises como granulometria e análises de microscopia eletrônica.  

 Os gráficos das DRs nas temperaturas de 1400 a 1500 ºC apresentam uma 

similaridade de comportamento em função do teor de NiO. Basicamente o 

comportamento de sinterização na faixa de composição da Fig. 17 pode ser descrito em 

3 principais estágios: o  primeiro estágio é o que compreende a variação de DR da 

amostra monofásica 100C até a composição 30N-70C. Com apenas 10 % do NiO na 

matriz de CGO, a DR diminui de ~ 4 a 11 %, e até o compósito 30N-70C, valores de 

DR variam de forma praticamente constante em temperaturas de 1450 e 1500ºC. Com 

adição de 50% de NiO na matriz de CGO, a DR dos compósitos aumenta de ~ 4 a 10 % 

a partir do compósito 30N-70C, indicando o segundo estágio de sinterização. O terceiro 

estágio de sinterização se dá a partir de 50% de NiO na matriz, onde a DR é 

praticamente constante em todas as temperaturas até o compósito 90N-10C, finalizando 

com uma queda brusca da DR na amostra 100N. A queda de densidade na amostra 

100N em relação a amostra 90N-10C é de ~24 a 28%, o que indica uma transferência de 

massa pouco eficaz na sinterização e provável maior coalescimento dos poros do NiO 

produzido nas condições deste trabalho em relação a outras composições. Em 

temperaturas a partir de 1450ºC é possível obter densidades superiores a 95%. Neste 

nível de densificação os compósitos estão aptos para a caracterização elétrica por 

espectroscopia de impedância. 

A densidade relativa para compósitos NiO-CGO contendo 40 e 50 % em massa 

de NiO já foi reportada na literatura, tendo sido encontrados ~ 93 e 96 % a 1500 ºC 
[117]

. 

Estes valores são ligeiramente menores que os obtidos nesse trabalho (~ 97%), 

indicando uma maior sinterabilidade para nossos compósitos, o que provavelmente pode 
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estar associado ao menor tamanho de cristalito/partícula dos nanocompósitos obtidos 

pelo método de síntese em uma etapa.
[118]

.  

 

Fig. 17 Gráficos de densidade relativa em função da temperatura de sinterização e teor de NiO. 

3.4. Comportamento microestrutural 

A evolução das características microestruturais das amostras de compósitos NiO 

– CGO sinterizadas a 1500ºC por 4h está apresentada na Fig. 18. A Fig. 18 a) apresenta 

a microestrutura do CGO com tamanho médio de grão próximo a 1,6 µm, bem próximo 

aos valores reportados na literatura 
[119] 

para amostras derivadas de pós nanométricos 

comerciais. A Fig. 18 b) mostra a microestrutura do compósito 10N-90C. O uso de 

detectores de elétrons retroespalhados permite a distinção entre grãos escuros, 

atribuídos à fase NiO, e grãos claros referentes à fase CGO. Observa-se que nos 

compósitos contendo 10% em massa de NiO o tamanho de grão do CGO decresce 40% 

em relação ao do CGO puro, um notável fenômeno de retardamento de crescimento de 

grão proporcionado pelo aparecimento de pequenas ilhas intergranulares de NiO. Essa 

tendência é confirmada com as sucessivas adições de NiO, como pode ser observado 

nas Fig. 18 c), d), e), f). Similarmente, o tamanho de grão do compósito contendo 10% 

em massa de CGO (90N-10C: grão de 1,7 µm) decresceu de maneira significativa em 

relação ao do NiO puro (100N: grão de 5,0 µm). A  microestrutura porosa  da Fig 18 h) 

confirma a baixa densificação (~ 70%) das amostras de NiO sinterizadas a 1500 °C. 
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Fig. 18 Micrografias a partir do MEV das superfícies atacadas termicamente para CGO, NiO e 

CGO-NiO sinterizadas a 1500 ºC. a) 100C,  b) 10N-90C, c) 20N-90C, d) 30N-70C, e) 50N-50C, 

f) 70N-30C,  g) 90N-10C, h) 100N. 

 A Fig. 19 mostra o tamanho de grão médio para o CGO, NiO e os compósitos 

NiO-CGO em função do teor de  NiO, as barras indicam o desvio padrão para o 

a) b) 

c) d) 

e) f) 

g) h) 
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tamanho de grão dos compósitos. Observa-se que o tamanho de grão de cada fase 

diminui com o aumento do teor da fase de contrapartida. Confirmando o que se 

observou durante a calcinação dos materiais particulados (Fig. 11), a cinética de 

crescimento dos grãos de NiO supera a do CGO. Um fenômeno parecido ocorreu no 

trabalho reportado por Park e Choi 
[99]

 para compósitos NiO-YSZ derivados de pós 

comerciais. Neste trabalho, a preparação de nanopós por síntese em uma etapa permitiu 

a obtenção de compósitos NiO-CGO com distribuição homogênea de fase e tamanho de 

grão inferior a 2 µm. Os compósitos contendo entre 30 e 60 % de NiO apresentam grãos 

submicrométricos, uma característica microestrutural que aliada à boa distribuição de 

fase contribui para maximizar o número de contornos de tripla fase em cermets Ni-

CGO, aumentando o desempenho destes eletrodos nas reações de oxidação de 

combustíveis. Este trabalho obteve bons resultados levando-se em consideração o 

método de produção dos pós, obtendo uma boa homogeneidade das fases presente bem 

como um comportamento aproximadamente simétrico em relação ao crescimento dos 

grãos, o que é muito importante em relação a operação de uma CCOS, pois o 

desempenho do eletrodo é muito dependente da distribuição de fases 
[120]

. De acordo 

com a Fig. 19, o tamanho médio de grão para as fases CGO e NiO no compósito 50N-

50C ( ~70% mol NiO) é 0,7 µm. O compósito 50N-50C resulta, após redução do NiO, 

no cermet Ni-CGO contendo 39 % em volume de Ni, valor considerado o limiar de 

percolação da fase metálica no anodo de uma CCOS 
[121]

. 
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Fig. 19 Tamanho de grão médio para o CGO, NiO e os compósitos NiO-CGO sinterizados a 

1500 ºC por 4 h. 

 

3.5.Comportamento Elétrico 

A caracterização dos compósitos foi realizada por espectroscopia de impedância, 

em atmosfera de ar entre 300 e 650 ºC. As análises foram realizadas nas amostras 

sinterizadas a 1500 ºC (densidade relativa > 92 %), diminuindo o efeito da porosidade. 

Os espectros de impedância Z(ω, T) de óxidos semicristalinos geralmente descrevem 

uma sequência de semicírculos que da região de altas frequências (lado esquerdo) para a 

de baixas frequências (lado direito) correspondem a efeitos capacitivos e resistivos 

associados ao grão, ao contorno de grão - que atua como bloqueador de transporte de 

carga, e processos químicos ocorrendo na interface eletrólito/eletrodo. Este 

comportamento típico pode ser parcialmente observado na Fig. 20. Não pode ser 

observado o arco do grão em altas frequências, devido a limitação do aparelho, no 

entanto a sua resistência pode ser determinada. O arco em frequências intermediárias 

corresponde ao do contorno de grão, e o arco nas menores frequências corresponde ao 

eletrodo, ficando mais evidente em altas temperaturas.  
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Fig. 20 Espectro de impedância para a amostra 100C a 300 ºC, alguns valores de frequência são 

indicados. O insert indica o circuito equivalente usado para ajustar o espectro. 

 No insert da Fig. 20 é apresentado o circuito equivalente para melhor ajuste da 

curva no software Zview. No circuito, o elemento em paralelo com o resistor é 

denominado elemento de fase constante (CPE, do inglês Constant Phase Element). O 

CPE, usado como uma generalização da capacitância, leva em consideração a “não 

linearidade” de semicírculos observados experimentalmente (semicírculos abatidos), 

contribuindo para melhorar o ajuste. 

 A Fig. 21 mostra os espectros de impedância para o CGO e para os compósitos 

NiO-CGO contendo 10 a 50 % em massa de NiO, também obtidos a 300 ºC. A exemplo 

do que se observa para a amostra 10N-90C, estes espectros de impedância preservam a 

forma típica de eletrólitos sólidos cristalinos com arcos em alta e baixa frequência. No 

entanto, este estudo aborda apenas a resistência elétrica total dos compósitos, não 

fazendo distinção entre resistência de grão e resistência de contorno de grão, como 

reportado por Esposito et al 
[114]

. Todos os dados de impedância foram ajustados com o 

algoritmo dos mínimos quadrados não-lineares do software Zview. 
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Fig. 21Espectros de impedância para o CGO e para compósitos 10N-90C, 20N-80C, 30N-70C, 

40N-60C, 50N-50C, obtidos em ar a 300 °C. 

 O insert da Fig. 21 possibilita acompanhar a evolução da resistividade com o 

teor de NiO. Os espectros dos compósitos de 30 a 50 % em massa de NiO têm 

resistividades muito baixas tornando-se difícil a visualização dos semicírculos. A 

amostra 10N-90C tem a maior resistividade em relação aos outros compósitos 

apresentados na figura, o que pode ser atribuído ao decrescimento da densidade relativa 

observada na Fig.17. A maior porosidade dessa amostra limita o seu desempenho 

elétrico. Por sua vez, o compósito 20N-80C tem resistividade próxima a do CGO, que 

embora sua densidade relativa seja próxima a do compósito 10N-90C, é possível 

observa pequenas ilhas de junção de grãos da fase NiO, conforme apresenta sua 

micrografia na Fig. 18 c). A resistividade diminui com sucessivas adições de NiO, a 

partir do compósito 20N-80C. 

 A Fig. 22 mostra o espectro de impedância dos compósitos com teores em massa 

de NiO de 50 a 80%. Na Fig. 22 a) é observado que a resistividade total diminui com o 

aumento do teor de NiO, seguindo a tendência da Fig. 21. A menor resistividade 

apresentada é do compósito 80N-20C ( Fig. 22 b) ). O semicírculo que representa a 

resposta da interface compósito/Pt some a partir da composição 60N-40C, esse 

fenômeno ocorre devido a diminuição do contato entre a fase condutora iônica (CGO) e 

o eletrodo de platina, e um consequente aumento dos contatos NiO/Pt 
[99]

. A impedância 

dos contatos NiO/Pt é desprezível. 
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Fig. 22 Espectros de impedância para a) 50N-50C, 60N-40C, 70N-30C, 80N-20C e b) 80N-

20C, obtidos a 300 °C. 

A Fig. 23 apresenta a dependência da condutividade total com o teor de NiO e 

com a temperatura de medida em ar. A condutividade aumenta com o aumento da 

temperatura, o que é esperado para uma propriedade termicamente ativada. A figura 

revela que o teor do NiO tem um grande efeito nas propriedades de transporte do 

compósito principalmente até 450ºC refletindo a alta condutividade elétrica do NiO 

abaixo dessa temperatura. Em complemento a isso, entre 550 e 650 ºC, temperaturas 

próximas a uma eventual temperatura de funcionamento de CCOS, a influência do teor 

de NiO é muito pequena devido a alta energia de ativação da fase condutora iônica, 

sendo a diferença de valores na casa dos mS/cm. Os compósitos tem sua condutividade 

entre 8 e 40 mS/cm, sendo a condutividade do compósito 50N-50C igual a 19 mS/cm, 

bem próximos aos 13 mS/cm encontrados para o CGO. Isso implica que a mobilidade 

das vacâncias de oxigênio do CGO em temperaturas mais elevadas é maior que a dos 

buracos eletrônicos do NiO.  

 Em temperaturas entre 350 e 450 ºC o comportamento de condução diferencia 

para o CGO, 10N-90C e 20N-80C. A condutividade dos compósitos com 10 e 20% de 

NiO é pouco inferior ou próxima à do CGO, respectivamente, isso provavelmente 
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ocorre devido a menor densidade relativa destes compósitos em relação ao CGO, como 

apresentado na Fig. 17. Adicionalmente, a condutividade total nessa faixa de 

composição é predominantemente iônica
[73]

. A partir de 30 % do NiO a condutividade 

de baixa temperatura (até 450 °C) dos compósitos atinge valores superiores àqueles do 

CGO e dos compósitos 10N-90C e 20N-80C. Esse aumento se dá principalmente pelo 

estabelecimento dos contatos (percolação) entre os grãos da fase condutora eletrônica 

(NiO), ainda em menor número nos compósitos com menos de 30 % de NiO, como 

mostrado na Fig.18 c).  

 

Fig. 23 Variação da condutividade elétrica total com o teor de NiO e a temperatura de medida. 

Os compósitos 30N-70C e 40N-60C apresentam praticamente a mesma 

condutividade, provavelmente por terem o mesmo aspecto microestrutural que apresenta 

um bom contato entre os grãos da fase NiO ( Fig. 18 d) ). A essa faixa de composição 

também é atribuída a propriedade de condução predominantemente mista (iônica e 

eletrônica) 
[73]

. Os compósitos com 50 – 60 % de  NiO apresentam condutividades 

consideravelmente superiores àquelas das composições com menores teores de NiO. 

Nessas composições os grãos da fase NiO aumentam consideravelmente (Fig. 19). As 

composições 70N-30C e 80N-20C também apresentam condutividade superior todas 

elas bem próximas mesmo em temperaturas de análises diferentes. Sabe-se que os 

compósitos 60N-40C, 70N-30C e 80N-20C apresentam condutividade 
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predominantemente eletrônica, como já reportado por Chavan et al 
[73]

 e Wandekar et al 

[100]
. 

A Fig. 23 mostra os gráficos de Arrhenius das condutividades totais do CGO e 

dos compósitos contendo 10 a 80% de NiO. A Fig. 23 a) apresenta linhas retas para o 

CGO e os compósitos com até 50% de NiO, sugerindo que até essa composição há um 

único mecanismo de ativação (um valor de energia de ativação, Ea) no intervalo de 

temperatura entre 300 e 650ºC. Para o CGO um processo termicamente ativado é 

observado com Ea = 0,9 eV, em bom acordo com valores reportados na literatura 
[122]

. A 

energia de ativação dos compósitos 10N-90C e 20N-80C é um pouco maior que a do 

CGO, este fato provavelmente está relacionado à maior porosidade dos compósitos (ver 

Fig. 17). Ea diminui com sucessivas adições de NiO entre 30 e 50%. Essa diminuição 

da energia de ativação está relacionada com o aumento do número de contatos NiO-NiO 

(percolação do NiO) anteriormente observado na Fig. 18 d), e) e f). O aumento desses 

contatos ativa o mecanismo de condução eletrônica que governa o processo de 

condução abaixo de 500 °C.  

A Fig. 23 b) apresenta os gráficos de Arrhenius para os compósitos com 50 a 

80% de teor de NiO. Observa-se que a partir do compósito 60N-40C há descontinuidade 

no valor de Energia de ativação, sugerindo que amostras com elevados teores de NiO 

têm comportamento variável com a temperatura de medida, o que será discutido a 

seguir.  
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Fig. 24 Gráficos de Arrhenius: a) CGO, 10N-90C, 20N-80C, 30N-70C, 40N-60C, 50N-50C. b) 

50N-50C, 60N-40C, 70N-30C, 80N-20C. 

A Fig. 24 apresenta a Energia de Ativação em função do teor de NiO e da 

temperatura de operação. Nas composições da Região 1 é observada uma pequena 

variação das energias de ativação dos compósitos 10N-90C (Ea = 1,1 eV) e 20N-80C 

(Ea = 0,9 eV) em torno da Ea do CGO (Ea = 0,9 eV). Embora o compósito 20N-80C 

tenha densidade relativa (DR) pouco inferior à do CGO, sua Ea é virtualmente idêntica 

à do CGO, indicando o início do processo de condução eletrônica por parte da fase do 

semicondutor eletrônico (NiO). Como se observa, sucessivas adições de NiO 
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aprimoram o transporte eletrônico nestes compósitos, diminuindo a energia de ativação 

do processo de condução.  

Com o aumento de NiO (na Região 2), a Ea atinge 0,61 eV (30N-70) e 0,49 eV 

(50N-50C), valores próximos aos reportados na literatura 
[73]

. A DR para esses 

compósitos são muito parecidas e a microestrutura dos mesmos (Fig. 18) evidencia o 

aumento dos contatos NiO-NiO. Com o aumento do teor em massa de NiO na Região 3, 

para cada composição foi encontrado dois valores de Ea. É observada uma leve 

inclinação crescente da reta, que possivelmente foi causada pela dispersão dos 

portadores de carga do CGO 
[114]

. Valores de Ea para os compósitos são 0,35, 0,37 e 

0,41eV para o 60N-40C, 70N-30C e 80N-20C respectivamente para as temperaturas de 

300 a 450ºC, de 0,20, 0,19 e 0,23 eV para as temperaturas de 550ºC a 650ºC. Esses 

valores são consistentes com a Ea para o NiO (~0,3 eV) em temperaturas de 250 a 

900ºC 
[73,99,123]

. Dessa forma, a dependência da Ea com o teor de NiO apresenta 

evidências claras que o mecanismo de transporte nas Regiões 1, 2 e 3 está 

predominantemente associado aos portadores de cargas iônico, misto e eletrônico, 

respectivamente. 

  

Fig. 25 Energia de ativação em função do teor de NiO e da temperatura de medida. 
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CONCLUSÕES  

 Nanopós de NiO-CGO com uma larga faixa de variação do teor de NiO (% em 

massa) foram satisfatoriamente obtidos por uma rota química de síntese em uma etapa. 

Embora o tamanho de cristalito aumente em função da temperatura, constatou-se que 

ele se mantém nanométrico até 700ºC. 

A 700ºC tamanhos de cristalito CGO diminui com o aumento do teor de NiO e o 

inverso ocorre principalmente para composições de até 50% em CGO. Não foi 

constatada a formação de solução sólida do NiO no CGO10 nas condições de calcinação 

realizadas neste trabalho. O refinamento Rietveld também mostrou que os pós obtidos 

são nanométricos, o que se torna ideal para aplicações em materiais para anodo devido 

ao aumento do contorno de tripla fase, principalmente após a redução do NiO-CGO para 

Ni-CGO. 

A densidade relativa das amostras sinterizadas apresentou estágios diferentes de 

sinterização em função do teor de NiO, indicando uma relação constante de densidade 

relativa a partir de 50% de compósito na matriz de CGO. Para sinterizações acima de 

1450ºC se obtém compósitos com densidades superiores a 95%. 

As micrografias de MEV apresentaram compósitos com microestruturas 

homogêneas, com o crescimento de cada fase influência no crescimento da fase 

adjacente. Para compósitos com até 50% de NiO, o tamanho do grão médio do CGO 

decresce de 1,6  para 0,7 µm, em contrapartida o tamanho de grão médio do NiO 

diminui de 5,0 (para o NiO) até aproximadamente 0,7 µm, evidenciando uma simetria 

dos tamanhos de grão no compósito 50N-50C, onde é entendido que seja o limite de 

percolação dos compósitos após redução do NiO a Ni. 

Análises de espectroscopia de impedância permitiram avaliar o efeito do NiO na 

resistividade (e condutividade) dos compósitos. A resistividade total diminuiu com o 

teor de NiO, em contrapartida a condutividade total apresentou um dependência clara do 

NiO em temperaturas até 450ºC, indicando o aumento da mobilidade das vacâncias de 

oxigênio a temperaturas mais altas. A energia de ativação também apresentou influência 

com o teor de NiO, de modo que três regiões de principais portadores de carga podem 

ser descritas de acordo com a composição: CGO, 10N-90C, 20N-80C região com 

portadores de carga predominantemente iônicos, 30N-70C, 40N-60C, 50N-50C região 
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com condução predominantemente mista e os compósitos 60N-40C, 70N-30C e 80N-

20C com condução predominantemente eletrônica.  

A eficácia do método de preparação de compósitos NiO-CGO é claramente 

evidenciada ao longo do processo de caracterização de pós e amostras sinterizadas. Pós 

nanométricos, distribuição homogênea de fase e comportamento elétrico compatíveis 

com a literatura confirmam que o método de síntese em uma etapa é uma rota química 

promissora para a obtenção de cermets Ni-CGO para aplicação como anodos de células 

a combustível.  
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