
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

CENTRO DE TECNOLOGIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E  

ENGENHARIA DE MATERIAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESE DE DOUTORADO 

 

 

Processamento, microestrutura e caracterização eletroquímica de 

cermets Ni-CGO obtidos por síntese em uma etapa 
 

 

 

 

 

 

DANIEL ARAÚJO DE MACEDO 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Rubens Maribondo do Nascimento 

Co-Orientador: Prof. Dr. Fernando Manuel Bico Marques 

 

 

Natal 

2013



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS 

 

 

 

PROCESSAMENTO, MICROESTRUTURA E CARACTERIZAÇÃO 

ELETROQUÍMICA DE CERMETS NI-CGO OBTIDOS POR SÍNTESE EM 

UMA ETAPA 
 

 

 

Tese submetida à 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

como parte dos requisitos para obtenção do grau de  

DOUTOR EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS 

 

 

 

DANIEL ARAÚJO DE MACEDO 

 

 

 

Tese Nº 115 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. Rubens Maribondo do Nascimento 

Co-Orientador: Prof. Dr. Fernando Manuel Bico Marques 

 

 

Natal, 2013. 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catalogação da Publicação na Fonte. UFRN / SISBI / Biblioteca Setorial Especializada  

Centro de Ciências Exatas e da Terra – CCET. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macedo, Daniel Araújo de. 

       Processamento, microestrutura e caracterização eletroquímica de cermets Ni-

CGO obtidos por síntese em uma etapa / Daniel Araújo de Macedo.  – Natal, RN, 

2013. 

        154 f. : il. 

 
 Orientador:  Prof. Dr. Rubens Maribondo do Nascimento. 

 Co-Orientador:  Prof. Dr. Fernando Manuel Bico Marques. 

 

Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de 

Ciências Exatas e da Terra. Programa de Pós-Graduação em Ciência e 

Engenharia de Materiais. 

 

 1. Nanocompósito - Tese. 2. Síntese em uma etapa - Tese. 3. Cermet Ni-CGO -Tese. 4. 

Polarização anódica – Tese. 5. Espectroscopia de impedância – Tese. I. Nascimento, Rubens 

Maribondo do.  II. Marques, Fernando Manuel Bico. III. Título. 

 

RN/UF/BSE-CCET                                                                   CDU 54-3 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS 

 

 

PROCESSAMENTO, MICROESTRUTURA E CARACTERIZAÇÃO 

ELETROQUÍMICA DE CERMETS NI-CGO OBTIDOS POR SÍNTESE EM 

UMA ETAPA 
 

 

DANIEL ARAÚJO DE MACEDO 

 

Esta tese de doutorado foi julgada adequada como parte dos requisitos para a obtenção do 

título de DOUTOR EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE MATERIAIS 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

_________________________________________ 

Prof. Dr. Rubens Maribondo do Nascimento (UFRN) 

 

__________________________________________ 

Prof. Dr. Carlos Alberto Paskocimas (UFRN) 

 

__________________________________________ 

Prof. PhD Antonio Eduardo Martinelli (UFRN) 

 

__________________________________________ 

Dr. Fábio Coral Fonseca (IPEN) 

 

__________________________________________ 

Dr. Filipe Miguel H. L. R. Figueiredo (Universidade de Aveiro) 

 

__________________________________________ 

Prof. Dr. Fernando Manuel Bico Marques (Universidade de Aveiro) 

 



4 

 

DEDICATÓRIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho à minha querida 

mãe, Maria das Graças Araújo de 

Macedo, minha fonte maior de 

inspiração. 

 

  



  5 

 

Daniel Araújo de Macedo               Tese de Doutorado               PPGCEM - UFRN 

AGRADECIMENTOS 

 

Acima de tudo, agradeço a Deus, por toda sorte de benções espirituais que me tem 

concedido. 

Ao Prof. Rubens Maribondo do Nascimento, por todo apoio e orientação ao longo 

desses 9 anos de caminhada, desde a iniciação científica até a conclusão deste trabalho de 

doutorado. 

Ao Prof. Fernando Manuel Bico Marques, por ter aceitado o convite para ser o meu 

orientador estrangeiro, pela calorosa recepção em seu laboratório na Universidade de Aveiro 

(Portugal) e pelas enriquecedoras discussões dos resultados. 

Ao Dr. Filipe Figueiredo, pelas estimulantes e agradáveis discussões sobre 

espectroscopia de impedância. Valeu FF! 

Aos Professores Carlos Alberto Paskocimas e Antonio Eduardo Martinelli, parceiros 

de todas as horas na caminhada rumo à excelência da pesquisa científica. 

Aos amigos do Laboratório de Cerâmica da UFRN e do Departamento de 

Engenharia de Materiais e Cerâmica (DEMaC) da Universidade de Aveiro: Jean Carlos, José 

Carlos, Laurenia Martins, Thársia Cristianne, João Grilo, Paulo Brito, Jota Carlos, Pedro 

Alighiery, João José, Flávio Timóteo, Wilson, Ednaldo, Rogério, Rajesh, Vlad, Aleksey, 

Andrei, Inês, Ana, Teresa, Isabel, Flávia, Lúcia, João, Francisco e Ricardo, pelos bons 

momentos de descontração, com ou sem o “galão” de final de tarde. Agradeço especialmente 

à Dra. Sónia Patrício, pela realização das análises de XPS na Universidade do Porto. 

Aos técnicos do Departamento de Engenharia de Materiais e Cerâmica da 

Universidade de Aveiro, pela realização de diversas análises. 

Aos amigos Moisés Rômolos e Beatriz Cela, pelas proveitosas discussões 

envolvendo o tema SOFC. 

Aos que direta ou indiretamente contribuíram para o desenvolvimento deste 

trabalho. 

Agradeço especialmente à minha querida Graziele, não apenas porque ela é muito 

importante para mim, mas também pelo seu fiel companheirismo em todas as etapas 

(diariamente) deste trabalho, no Brasil e no exterior. 

Ao PPGCEM-UFRN e à CAPES (PRÓ-ENGENHARIAS e PDEE BEX 6775/10-1), 

pelo apoio financeiro. 

  



  6 

 

Daniel Araújo de Macedo               Tese de Doutorado               PPGCEM - UFRN 

MACEDO, Daniel Araújo de – Processamento, microestrutura e caracterização eletroquímica 

de cermets Ni-CGO obtidos por síntese em uma etapa, Tese, UFRN, Programa de Pós – 

graduação em Ciências e Engenharia de Materiais. Grande Área: Engenharia de Materiais e 

Metalúrgica. Áreas de Concentração: Materiais Cerâmicos. Natal/RN, Brasil. 

 

Orientador: Prof. Dr. Rubens Maribondo do Nascimento 

Co-Orientador: Prof. Dr. Fernando Manuel Bico Marques (Universidade de Aveiro)  

 

 

RESUMO: Cermets Ni-Ce0,9Gd0,1O1,95 (Ni-CGO) têm sido largamente investigados como 

materiais de anodo para células a combustível de óxido sólido (SOFCs, do inglês solid oxide 

fuel cells). O desempenho eletroquímico destes materiais depende fundamentalmente da 

extensão dos chamados contornos de tripla fase (TPB, do inglês triple phase boundaries), 

sítios eletroquimicamente ativos onde gás, eletrólito sólido (CGO) e metal (Ni) estão em 

mútuo contato. A otimização microestrutural de anodos Ni-CGO, envolvendo uma etapa 

inicial de obtenção de pós e etapas adicionais de processamento cerâmico, tem sido a 

estratégia mais utilizada para aumentar a extensão dos TPBs. Neste contexto, este trabalho 

tem como objetivo principal avaliar as propriedades de diferentes pós de NiO-CGO, obtidos 

por síntese química e por mistura mecânica de óxidos, como materiais de anodo para SOFC. 

Ênfase é dada ao estudo do nanocompósito NiO-CGO obtido por uma rota química 

desenvolvida na UFRN, denominada síntese em uma etapa. Na primeira parte deste trabalho é 

apresentado um estudo microestrutural comparativo entre cermets Ni-CGO preparados a 

partir do nanocompósito e de uma mistura de óxidos previamente obtidos pelo método dos 

precursores poliméricos. A microestrutura de compósitos NiO-CGO e cermets Ni-CGO é 

investigada em função do teor de um agente formador de poros. A percolação elétrica das 

fases NiO e CGO é analisada por medidas de espectroscopia de impedância. A segunda parte 

deste trabalho aborda um estudo comparativo da correlação entre a microestrutura e as 

propriedades elétricas de compósitos NiO-CGO obtidos por síntese em uma etapa e por 

mistura mecânica de pós comerciais. As amostras foram sinterizadas entre 1350 e 1450 °C e 

caracterizadas por microscopia eletrônica de varredura e espectroscopia de impedância. 

Observa-se que a condutividade elétrica total dos compósitos obtidos por síntese em uma 

etapa, medida entre 100 e 500 °C, é mais que uma ordem de magnitude superior que a de 

amostras preparadas a partir de pós comerciais. Este resultado está associado à presença de 

uma rede de grãos de NiO bem conectados e homogeneamente distribuídos, o que é 

responsável pelo melhor comportamento percolativo e menor energia de ativação (0,24 eV a 

250 – 650 °C, após sinterização a 1450 °C) das amostras derivadas do nanocompósito. Na 
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terceira parte deste trabalho, os cermets foram obtidos por serigrafia de suspensões cerâmicas 

de NiO-CGO sobre substratos densos de CGO. Anodos de referência foram preparados por 

mistura de óxidos comerciais. O desempenho eletroquímico dos cermets foi estudado por 

medidas de espectroscopia de impedância e polarização anódica. As medidas foram realizadas 

na faixa de temperatura entre 650 e 750 °C, em atmosfera de hidrogênio úmido. Os resultados 

indicam que a resistência global dos anodos é dominada pela impedância de baixa frequência. 

O cermet obtido por síntese em uma etapa e sinterizado a 1450 °C apresenta uma resistência 

específica por área de 0,15 ohm.cm
2
 a 750 °C e uma polarização de 91 mV (medida a 750 °C 

e densidade de corrente de 322 mA/cm
2
), valores muito melhores que os obtidos para os 

anodos de referência, nas mesmas condições experimentais. O superior desempenho 

eletroquímico dos cermets obtidos por síntese em uma etapa é atribuído às suas características 

microestruturais diferenciadas, nomeadamente um reduzido tamanho de grão (escala 

submicrométrica mesmo após sinterização a 1450 °C) e distribuição homogênea de fase, que 

contribuem para aumentar a extensão dos contornos de tripla fase. 

 

 

Palavras-chave: Nanocompósito, síntese em uma etapa, cermet Ni-CGO, polarização 

anódica, espectroscopia de impedância. 
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ABSTRACT 
 

 

Ni-Ce0.9Gd0.1O1.95 (Ni-CGO) cermets have been widely investigated as solid oxide fuel cell 

(SOFC) anodes. The electrochemical performance of these materials depends strongly on the 

so-called triple phase boundaries (CTFs) length, electrochemically active sites where gas, 

solid electrolyte (CGO) and metal (Ni) are in mutual contact. The microstructural 

optimization of Ni-CGO anodes, involving an initial step of powder preparation an additional 

steps of ceramic processing, has been the most used strategy to increase CTFs length. In this 

context, this work is focused on assess the properties of different NiO-CGO powders obtained 

by chemical synthesis and by mechanical mixture of powders, as anode materials for SOFC. 

Emphasis is given to the study of the nanocomposite NiO-CGO obtained by a chemical route 

developed at UFRN, called "one-step synthesis". The first part of this paper provides a 

comparative microstructural study between Ni-CGO cermets prepared from the 

nanocomposite and a mixture of oxides previously synthesized by the polymeric precursor 

method. The microstructure of NiO-CGO composites and Ni-CGO cermets is investigated as 

a function of the content of a pore-forming agent. The electrical percolation of NiO and CGO 

phases is analyzed by impedance spectroscopy measurements. The second part of this paper 

deals with a comparative study of the correlation between the microstructure and the electrical 

properties of NiO-CGO composites obtained by one-step synthesis and by mechanical mixing 

of commercial powders. The samples were sintered between 1350 and 1450 °C and then 

characterized by scanning electron microscopy and impedance spectroscopy. It is observed 

that the total electrical conductivity of the composites obtained by one-step synthesis, 

measured between 100 and 500 °C, is more than an order of magnitude higher than for 

samples prepared from commercial powders. This result is associated to the presence of a 

network of well-connected and homogeneously distributed NiO grains, which is responsible 

for the improved percolative behavior and lower activation energy (0.24 eV at 250 - 650 °C 

after sintering at 1450 °C) of samples derived from nanocomposite. In the third part of this 

work, cermets were obtained by screen printing of NiO-CGO suspensions on dense CGO 

substrates. Reference anodes were prepared by mixing commercial oxides. The 

electrochemical performance of the cermets was studied by impedance spectroscopy and 

anodic polarization. Measurements were carried out in the temperature range between 650 and 

750 °C and wet hydrogen atmosphere. The results indicate that the overall resistance of the 

anodes is dominated by the low frequency impedance. The cermet derived from the one-step 
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powder and sintered at 1450 °C exhibits an area specific resistance of 0.15 ohm.cm
2
 at 750 °C 

and a polarization of 91 mV (measured at 750 °C and current density of 322 mA/cm
2
), values 

much better than those obtained for the reference anodes, under the same experimental 

conditions. The enhanced electrochemical performance of one-step cermet anodes is mainly 

attributed to unique microstructural features, namely small grain size (submicrometric scale 

even after sintering at 1450 °C) and homogeneous phase distribution, which is expected to 

extend the triple-phase boundary length. 

 

 

Keywords: Nanocomposite, one-step synthesis, Ni-CGO cermet, anodic polarization, 

impedance spectroscopy. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Células a combustível são dispositivos que convertem a energia de uma reação 

química envolvendo um combustível e um oxidante em eletricidade e calor, por combinação 

eletroquímica destes reagentes. Devido à sua alta eficiência de conversão e aceitabilidade 

ambiental, a célula a combustível é considerada uma das tecnologias mais promissoras para a 

produção de energia elétrica a partir de componentes químicos. A aplicação de tecnologias de 

célula a combustível em sistemas de geração de energia representa o avanço mais 

significativo na conservação de energia e proteção ambiental para a próxima década 

(CHOUDHURY et al., 2013). 

Dentre os vários tipos de células existentes, a célula a combustível de óxido sólido 

(SOFC, do inglês Solid Oxide Fuel Cell) tem despertado especial interesse, devido à sua alta 

flexibilidade de combustíveis (hidrogênio, gás natural ou combustíveis renováveis como o 

etanol), uso de materiais não nobres, resistência a contaminantes, alta eficiência e 

possibilidade de projeto em ampla faixa de potência. Como dispositivos de alta temperatura, 

operando entre 500 e 1000 °C, as SOFCs possibilitam alta taxa de reações eletroquímicas, 

sem a utilização de catalisadores como metais nobres (ATKINSON et al., 2004; SILVA et al., 

2007; CHOUDHURY et al., 2013). 

A unidade básica de uma SOFC, denominada célula unitária, consiste essencialmente 

de uma estrutura em multicamadas, formada por dois eletrodos porosos (anodo e catodo) 

separados por um eletrólito denso. Durante sua operação, a SOFC apresenta perdas 

energéticas relativas à cinética de reação dos eletrodos e à resistência ôhmica do eletrólito. 

Nenhum destes efeitos pode ser eliminado, entretanto podem ser minimizados pela escolha 

apropriada de materiais, geometrias e condições de operação. No caso dos eletrodos, os 

esforços para reduzir as perdas energéticas têm se concentrado na otimização microestrutural 

de materiais com condutividade elétrica mista (iônica e eletrônica). No caso do eletrólito, as 

perdas ôhmicas podem ser reduzidas diminuindo sua espessura e adotando materiais com 

maior condutividade iônica (SINGHAL e KENDALL, 2004; CARRETE et al., 2001; 

LARMINIE e DICKS, 2003; GOODENOUGH e HUANG, 2007). 

Células convencionais com eletrólito de zircônia estabilizada com ítria (YSZ) 

necessitam operar a altas temperaturas (~ 1000 ºC) a fim de manter a resistência específica 

por área destes eletrólitos em níveis aceitáveis. Como as altas temperaturas de operação estão 

associadas a problemas relacionados à degradação de materiais e elevados custos de 
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fabricação, nos últimos anos, grande parte dos esforços de pesquisa têm se concentrado em 

reduzir a temperatura de operação das SOFCs para a faixa entre 600 e 800 ºC, ou até mesmo 

para temperaturas próximas de 500 ºC. Embora a redução da temperatura de operação 

minimize os custos com materiais e processos de fabricação, ela também favorece o aumento 

na resistência do eletrólito e diminui as taxas das reações eletrocatalíticas dos eletrodos. Estes 

fatores resultam em redução da tensão e potência de saída da célula (DING et al., 2009; 

JACOBSON, 2010). 

Para solucionar este problema, materiais cerâmicos a base de céria (CeO2) dopada com 

terras raras (Y
3+

, Gd
3+

, Sm
3+

, etc.), têm sido propostos como eletrólitos de células a 

combustível de óxido sólido de temperatura intermediária (IT-SOFC, Intermediate 

Temperature SOFC). Especialmente a céria dopada com gadolínia (Ce1-xGdxO2-x/2 – CGO), 

apresenta condutividade iônica maior que a da YSZ na faixa de temperatura de 300 a 700 ºC, 

sendo considerada uma forte candidata para aplicação como eletrólito em IT – SOFC 

(STEELE, 2000).  

A introdução do Ni em uma matriz de céria dopada com terras raras (Gd
3+

, Sm
3+

, etc.) 

tem se mostrado uma alternativa eficiente para a produção de anodos com boas propriedades 

eletrocatalíticas. Em compósitos cerâmica – metal (cermets) do tipo Ni – Ce0,9Gd0,1O1,95 (Ni-

CGO), por exemplo, o Ni metálico atua como catalisador para a oxidação do combustível e 

proporciona condutividade eletrônica adequada para o transporte de elétrons provenientes 

desta reação. Por outro lado, a fase cerâmica de céria dopada com gadolínia (CGO) atua como 

uma matriz para suportar o catalisador (Ni) e inibir sua aglomeração sob condições de 

operação, proporcionando, também, condutividade iônica (e eletrônica adicional) adequada 

para o transporte dos íons O
2-

 oriundos do catodo (GIL e MOURE, 2009). O desempenho 

eletroquímico destes cermets depende fundamentalmente da extensão dos chamados 

contornos de tripla fase (CTF), sítios eletroquímicos onde há um contato mútuo entre o gás 

combustível, a fase cerâmica condutora iônica (e eletrônica, CGO é um condutor misto em 

atmosfera redutora) e a fase metálica (Ni) condutora eletrônica, como pode ser observado na 

Figura 1 (JIANG e CHAN, 2004; WANG et al., 2006; SHI et al., 2007).  

 

 

 

 



1. INTRODUÇÃO  20 

 

Daniel Araújo de Macedo               Tese de Doutorado               PPGCEM - UFRN 

Figura 1. Representação esquemática da reação anódica ocorrendo no contorno de tripla fase (CTF). 

Adaptado de (SHI et al., 2007). 

 

 

 

Em uma SOFC, os íons O
2-

 provenientes da reação de redução do oxigênio no catodo 

migram através do eletrólito denso até a estrutura porosa do anodo. Chegando aos CTFs do 

anodo, os íons O
2-

 promovem a reação de oxidação do combustível. Os produtos dessa reação 

são corrente elétrica e água.  

A preparação de cermets do tipo Ni – CGO inicia-se com a obtenção do compósito 

NiO – CGO, que pode ser oriundo da mistura mecânica dos óxidos CGO e NiO previamente 

sintetizados por alguns dentre uma grande variedade de métodos disponíveis, ou 

simplesmente obtido a partir da mistura de pós comerciais. O material compósito resultante da 

mistura mecânica, em moinhos de bolas e/ou de alta energia, é conformado, geralmente por 

prensagem (uso de anodos como suporte) ou alguma técnica de obtenção de filmes cerâmicos, 

sinterizado em atmosfera oxidante e finalmente submetido a um tratamento térmico em 

atmosfera redutora, transformando-se no cermet Ni – CGO. Apesar de sua simplicidade e bom 

controle de composição química, o método tradicional de mistura de óxidos dificulta a 

obtenção de uma distribuição uniforme de elementos no anodo, reduzindo o seu desempenho 

eletroquímico. Neste contexto, muitos pesquisadores têm se dedicado ao desenvolvimento de 

novas rotas de síntese visando a obtenção de compósitos contendo NiO e uma fase cerâmica a 

base de céria com uma distribuição mais uniforme de seus elementos, o que proporciona 

maior extensão dos contornos de tripla fase e consequentemente, maior desempenho 

eletroquímico do cermet Ni – céria dopada (ISHIHARA et al., 2000; ZHA et al., 2004; DING 

et al., 2009; CELA et al., 2011). No trabalho desenvolvido por CELA e colaboradores (CELA 
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et al., 2011), é apresentado um novo método de síntese que não apenas reduz o tempo total de 

preparação de nanopartículas do compósito NiO – CGO, quando comparado ao tradicional 

método de mistura de óxidos, mas também produz um nanocompósito in situ com 

características microestruturais que aumentam a extensão dos contornos de tripla fase no 

anodo, contribuindo para melhorar sua atividade eletroquímica. 

Esta tese de doutorado tem como objetivo principal estudar a correlação 

microestrutura – propriedades elétricas/eletroquímicas em compósitos NiO – CGO e cermets 

Ni – CGO preparados a partir de nanopós de NiO – CGO obtidos segundo uma metodologia 

de síntese desenvolvida e patenteada na UFRN (CELA et al., 2011; PI0903688-1 A2). Esta 

nova rota química, denominada “síntese em uma etapa” tem se mostrado bastante promissora 

para a fabricação de anodos para SOFC.  

 

Os objetivos específicos deste trabalho, abordados no decorrer do documento, são os 

seguintes:  

 

1. Estudar a influência do ácido cítrico, como material formador de poro, sobre a 

microestrutura de cermets Ni – CGO obtidos por síntese em uma etapa e por mistura 

de óxidos previamente obtidos pelo método dos precursores poliméricos; 

2. Discutir o efeito da temperatura de sinterização sobre a microestrutura e as 

propriedades elétricas (em atmosfera oxidante) de compósitos NiO – CGO obtidos por 

síntese em uma etapa e por mistura mecânica de pós comerciais; 

3. Estudar os efeitos da rota de preparação, síntese em uma etapa ou mistura de pós 

comerciais, e da temperatura de sinterização na microestrutura e no desempenho 

eletroquímico de cermets Ni – CGO depositados sobre substratos de céria dopada com 

gadolínia (CGO). A caracterização eletroquímica é realizada por espectroscopia de 

impedância e medidas de polarização anódica, usando a configuração de três eletrodos.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1. Célula a combustível 

 

Em um cenário em que o crescimento da industrialização mundial requer a existência 

de sistemas de produção e distribuição de energia elétrica de alta confiabilidade e eficiência, 

as células a combustível vêm se destacando como uma das principais promessas tecnológicas 

de produção de energia limpa. A definição mais simples de uma célula a combustível é a 

seguinte: trata-se de um dispositivo eletroquímico que converte a energia química da reação 

de combustíveis com oxidantes em eletricidade, tendo apenas vapor d’água como subproduto 

quando hidrogênio é usado como combustível. Além do hidrogênio, outros combustíveis 

podem ser usados, tais como etanol, metanol e combustíveis fósseis como o gás natural. 

Enquanto houver alimentação externa de gases combustível e oxidante (oxigênio ou o próprio 

ar atmosférico), a célula a combustível permanece convertendo energia. Este tipo de 

funcionamento caracteriza este dispositivo como sendo uma bateria que não pára de fornecer 

corrente elétrica enquanto houver contínua alimentação externa de combustível e oxidante. 

Desta forma, o tempo de vida de uma célula a combustível (estipulado em aproximadamente 

40000 h, para aplicações estacionárias) é essencialmente dependente da degradação ou mau 

funcionamento de seus componentes. É importante salientar que em uma célula a 

combustível, diferentemente do que ocorre em uma bateria, os dois eletrodos não são 

consumidos durante a descarga, mas agem simplesmente como locais para a reação entre 

combustível e oxidante. As aplicações mais importantes para estes dispositivos são as centrais 

de produção de eletricidade, veículos elétricos e equipamentos elétricos portáteis 

(ATKINSON et al., 2004). 

A estrutura básica de uma célula a combustível consiste de uma camada de eletrólito 

em contato íntimo com dois eletrodos porosos: um anodo e um catodo. Uma representação 

esquemática do funcionamento básico desta estrutura em multicamadas, com a indicação dos 

gases (reagentes e produtos) e das direções de fluxo de íons (positivo ou negativo) através da 

célula, é mostrada na Figura 2. Nas células em que o eletrólito é um condutor de íons 

negativos, o combustível é continuamente fornecido ao anodo (eletrodo negativo) e o oxidante 

é alimentado ao catodo (eletrodo positivo). A energia elétrica é gerada a partir das reações 

eletroquímicas de oxidação do combustível e redução do gás oxidante. A natureza da espécie 



2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  24 

 

Daniel Araújo de Macedo               Tese de Doutorado               PPGCEM - UFRN 

iônica que atravessa o material de eletrólito determina o local em que há produção de água 

(FUEL CELL HANDBOOK, 2000). 

 

Figura 2. Esquema do funcionamento básico de uma célula a combustível. Adaptado de (FUEL CELL 

HANDBOOK, 2000). 

 

Atualmente, muitos tipos de células a combustível estão sendo desenvolvidas. As 

características de cada tipo variam, principalmente, em termos dos materiais de eletrólito e 

eletrodo, temperatura de operação, densidade de potência gerada, tolerância a ciclos térmicos 

e impurezas. Estas diferenças determinam o campo de aplicação mais adequado para cada 

tecnologia. Dentre todos estes fatores, a natureza do material do eletrólito tem sido 

mundialmente adotada como o principal critério de classificação das células a combustível. 

Algumas células têm eletrólito aquoso e em outras o eletrólito é um sal fundido, podendo 

ainda ser um polímero ou sólidos cerâmicos. Com base no tipo de material do eletrólito, há 

basicamente cinco tipos de células a combustível (FUEL CELL HANDBOOK, 2000): 

 

1 – célula a combustível de ácido fosfórico (CCAF), operacional a 180 ºC;  

2 – célula a combustível de membrana trocadora de prótons, ou de eletrólito polimérico 

(CCMEP), operacional na faixa de temperatura entre 60 e 80 ºC;  

3 – célula a combustível de eletrólito alcalino (CCA), operacional a temperaturas 

relativamente baixas (80 ºC). Tem sido usada como principal fonte de energia em ônibus 

espaciais. Embora tenha operado confiável e eficientemente em missões espaciais por mais de 

40 anos, não tem sido usada para outras finalidades, principalmente por causa do alto custo; 
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4 – célula a combustível de carbonato fundido (CCCF), operacional em temperaturas 

relativamente altas (~ 650 ºC); 

5 – célula a combustível de óxido sólido (SOFC ou simplesmente CCOS), operacional com 

praticamente qualquer combustível por causa da alta temperatura de operação (inicialmente 

1000 ºC e, mais recentemente 500 – 600 ºC).  

  

Estes cinco principais tipos de células a combustível, juntamente com suas faixas de 

temperaturas de operação e gases combustível e oxidante normalmente utilizados, são 

esquematicamente ilustrados na Figura 3. 

 

Figura 3. Ilustração esquemática dos principais tipos de células a combustível (FLORIO et al., 2004). 

 

 

 

 

Durante sua operação, uma célula a combustível apresenta perdas energéticas de 

acordo com a Figura 4. Estas perdas podem ser oriundas da cinética de reação dos eletrodos 

ou da própria estrutura da célula, podendo ser minimizadas pela escolha apropriada de 

materiais, geometria e condições de operação. Como pode ser observado na Figura 4, a tensão 

de operação de uma célula é sempre menor que o máximo teórico e decresce com o aumento 

de corrente produzida na célula. Isto é resultado de perdas irreversíveis que dependem de 

muitos fatores, tais como densidade de corrente; temperatura, pressão e atmosfera de 

operação; vazão do combustível e materiais de eletrólito e eletrodos. A diferença entre a 

tensão de operação e o potencial teórico, conhecido como tensão de circuito aberto, é referida 

como polarização ou sobrepotencial da célula (WINKLER, 2004; CARRETE et al., 2001; 

LARMINIE e DICKS, 2003). 
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Figura 4. Comportamento típico da tensão da célula a combustível em função da densidade de corrente. 

Adaptada de (FUEL CELL HANDBOOK, 2000). 

 

 
 

De acordo com a Figura 4, a polarização (perda de tensão) de uma célula a 

combustível pode ser divida em três componentes: transferência de carga ou polarização por 

ativação, difusão ou polarização por concentração e polarização ôhmica. A transferência de 

carga está diretamente relacionada às taxas das reações eletroquímicas ocorrendo nos 

eletrodos. Todas as reações eletroquímicas envolvem uma barreira de ativação que precisa ser 

ultrapassada a fim de que as espécies químicas reajam entre si. Nos eletrodos (catodo e 

anodo), como os reagentes são consumidos por reação eletroquímica, existe uma segunda 

perda de potencial devida à impossibilidade de manter constante a concentração inicial dos 

fluidos, originando um gradiente de concentração. Vários processos podem contribuir para a 

polarização por concentração: lenta difusão dos reagentes/produtos dentro/fora do eletrodo, ou 

difusão dos reagentes/produtos à superfície do eletrodo ou do eletrólito para ou de um sítio 

reacional eletroquímico. Na prática o transporte lento de reagentes/produtos de ou para um 

sítio reativo é o maior contribuinte para este tipo de polarização. A polarização ôhmica é 

devida à resistência ao fluxo de íons através do eletrólito e ao fluxo de elétrons e íons através 

dos eletrodos (FUEL CELL HANDBOOK, 2000). 

No desenvolvimento de SOFCs, duas práticas comumente aceitas para reduzir as 

perdas ôhmicas do eletrólito são: diminuir sua espessura e/ou adotar materiais com 

condutividades iônicas superiores.  Nos eletrodos, os dois principais requisitos para a redução 

de perdas por ativação são alta atividade eletrocatalítica e controle microestrutural a fim de 
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maximizar a extensão dos contornos de tripla fase, as interfaces entre o eletrólito, o eletrodo e 

a fase gasosa (FUEL CELL HANDBOOK, 2000; GORTE et al., 2009).  

 

2.2. Célula a combustível de óxido sólido 

 

Nos últimos 20 anos, as pesquisas em células a combustível de óxido sólido têm 

aumentado consideravelmente (MINH, 1993; HSIAO e SELMAN, 1997; CHENG et al., 

2007; DING et al., 2010; HOLZER et al., 2011; ZUVICH et al., 2012; LIU et al., 2013). O 

crescente interesse por este tipo de tecnologia é justificado pela elevada eficiência energética 

das SOFCs em comparação a outros sistemas de produção de energia. As eficiências elétricas 

obtidas por essas células estão em torno de 45 a 60%. A energia térmica gerada pode ser 

aproveitada para fazer funcionar uma turbina e a eficiência teórica total (elétrica e térmica) 

pode chegar a 85%. Entretanto, até o presente momento, a entrada destes dispositivos no 

mercado se encontra limitada por dois principais inconvenientes: os altos custos de produção 

relacionados às etapas de síntese, processamento e otimização dos materiais (particulados) e 

componentes básicos (microestruturas) e a reduzida quantidade de testes de degradação que 

garantam uma boa confiabilidade com respeito às condições operacionais (MENZLER et al., 

2010; STAMBOULI e TRAVERSA, 2002). 

A temperatura de operação de uma SOFC se situa entre as mais elevadas dentre todos 

os tipos de células a combustível, tipicamente entre 500 e 1000 ºC. As altas temperaturas de 

operação conferem à SOFC uma série de vantagens, tais como eliminação do uso de metais 

catalíticos preciosos, flexibilidade de combustível e possibilidade de reforma interna, 

reduzindo o custo associado com o uso de um sistema de reforma adicional (STEELE e 

HEINZEL, 2001; ORMEROD, 2002; SMITH et al., 2008). Como muitos processos 

responsáveis por polarização são termicamente ativados, temperaturas acima de 500 °C (o 

atual estágio de desenvolvimento sugere a faixa entre 600 e 750 °C) são necessárias para 

assegurar níveis aceitáveis de condutividade elétrica (iônica ou mista) e rápidas cinéticas de 

eletrodo para um bom funcionamento da célula.  

Tecnologicamente, a concepção de uma SOFC encontra algumas limitações quanto à 

seleção e ao processamento de materiais, nomeadamente com relação a eletrólito e eletrodos. 

Se por um lado as altas temperaturas de funcionamento apresentam inúmeras vantagens, por 

outro lado, elas também trazem alguns inconvenientes, como processos de interdifusão, 

tensões térmicas e fadiga de componentes. Estes aspectos têm motivado incessantes esforços 
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de pesquisa no sentido de se estudar e desenvolver materiais e processos que atendam às 

especificações para esta aplicação, sobretudo em temperaturas reduzidas de operação 

(WENDT et al., 2000). 

A unidade básica de uma SOFC, conhecida como célula unitária, representada na 

micrografia da Figura 5, consiste essencialmente de dois eletrodos porosos separados por um 

eletrólito denso. 

 

Figura 5. Micrografia mostrando os componentes de uma célula unitária do tipo SOFC. Adaptado de 

(MACEDO, CESÁRIO et al., 2012). 

 

 

 

 

O eletrólito utilizado neste tipo de célula é um material cerâmico condutor de íons 

oxigênio, usualmente a zircônia estabilizada com ítria (yttria stabilized zirconia - YSZ). O 

anodo é normalmente formado por um eletrocatalisador metálico suportado em uma matriz 

cerâmica e o catodo é um óxido misto de lantânio, estrôncio e manganês ((La,Sr)MnO3 – 

LSM) ou lantânio, estrôncio, cobalto e ferro ((La,Sr)(Co,Fe)O3 – LSCF), ambos com estrutura 

do tipo perovskita. YSZ, Ni – YSZ e LSM são os materiais de referência para células SOFC 

que operam a altas temperaturas (entre 800 e 1000 °C). Catodo e anodo devem ter uma 

porosidade adequada para permitir a permeação dos gases (combustível, oxidante e produtos 

de reação). Uma característica fundamental do anodo como eletrocatalisador é que ele deve 

possuir um elevado teor metálico, acima de 30% em volume, a fim de garantir uma boa 



2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  29 

 

Daniel Araújo de Macedo               Tese de Doutorado               PPGCEM - UFRN 

condutividade elétrica (FUEL CELL HANDBOOK, 2000; POWELL, 1979; MACEDO, 

CESÁRIO et al., 2012).  

Em operação, o catodo atua como um catalisador para a redução de oxigênio (O2 + 4e
-
 

 2O
2−

), com elétrons recebidos do anodo, onde ocorre oxidação do combustível (H2 + O
2-

 

 H2O + 2e
−
); ele também fornece os íons de oxigênio para o eletrólito. A principal função 

do eletrólito é bloquear o fluxo de elétrons do anodo para o catodo dentro da célula e 

transportar os íons de oxigênio do catodo para o anodo, onde ocorre a oxidação do 

combustível (SKINNER e KILNER, 2003; GOODENOUGH et al., 2007). 

 

2.2.1. Eletrólitos sólidos 

 

Os eletrólitos sólidos são compostos nos quais ocorre condução iônica em uma faixa 

de temperatura e de pressão parcial dos elementos que os compõem. Esta classe de materiais 

cerâmicos deve satisfazer numerosos requisitos, incluindo: rápido transporte iônico, baixa 

condução eletrônica e estabilidade termodinâmica em uma larga faixa de temperatura e 

pressão parcial de oxigênio. Devem apresentar expansão térmica compatível com a dos 

eletrodos e demais componentes da célula, pouca volatilização dos componentes, 

propriedades mecânicas adequadas e pouca interação com os materiais de eletrodo nas 

condições de operação (KHARTON et al., 2004).  

Idealmente, um eletrólito é um condutor iônico e um isolante eletrônico, sendo 

empregado em células eletroquímicas, nas quais os reagentes químicos nos dois eletrodos são 

gasosos ou líquidos. Ele desempenha três funções críticas: a) separar os reagentes, b) bloquear 

toda corrente eletrônica para que não flua internamente, sendo forçada a fluir em um circuito 

externo, e c) promover a condução de portadores de carga iônicos, fornecendo uma corrente 

iônica interna que deve balancear a corrente eletrônica do circuito externo. A condutividade 

elétrica de eletrólitos sólidos para uso em células SOFC deve ser exclusivamente iônica, o 

portador de carga sendo um íon associado com o oxidante (O2) ou com o combustível (H2, 

hidrocarbonetos, etc). Então a escolha se reduz geralmente a eletrólitos sólidos condutores de 

íons O
2-

 ou H
+
 (FLORIO et al., 2004). Os quatro principais sistemas de materiais condutores 

de íons O
2- 

para aplicação como eletrólitos sólidos em SOFCs são cerâmicas à base de 

zircônia e céria, contendo estrutura do tipo fluorita, perovskitas à base de galato de lantânio 

dopado e os silicatos de lantânio com estrutura apatita. Valores de condutividade iônica para 

diferentes materiais de eletrólito são listados na Tabela 1 (MENZLER et al., 2010). 



2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  30 

 

Daniel Araújo de Macedo               Tese de Doutorado               PPGCEM - UFRN 

Tabela 1. Condutividade iônica de diferentes eletrólitos (em S/cm) (MENZLER et al., 2010). 

 

Eletrólito sólido σi a 800 ºC σi a 600 ºC 

Zr0,85Y0,15O1,93 (8YSZ) 5,0 x 10
-2

 6,2 x 10
-3

 

Zr0,80Sc0,19Al0,02O1,90 (10ScSZ-Al) 1,2 x 10
-1

 1,1 x 10
-2

 

Ce0,8Gd0,2O1,9 (CGO) 6,5 x 10
-2

 1,3 x 10
-2

 

La0,8Sr0,2Ga0,90Mg0,1O3-x (LSGM) 1,1 x 10
-1

 1,6 x 10
-2

 

La10Si6O27 1,7 x 10
-2

 8,2 x 10
-2

 

 

Para os sistemas à base de ZrO2, a máxima condutividade iônica é observada quando a 

concentração do dopante está próxima ao mínimo necessário para a completa estabilização da 

fase cúbica fluorita. Esta concentração e a correspondente condutividade dependem da 

história de processamento e características microestruturais, tais como: segregação de 

dopante, impurezas, transições de fase limitadas cineticamente e formação de microdomínios 

ordenados. As faixas de concentração de dopante, para os sistemas mais importantes, que 

proporcionam o máximo transporte iônico são bem conhecidas. Por exemplo, os mais altos 

níveis de condutividade na Zr1-xYxO2-x/2 e Zr1-xScxO2-x/2 são observados a x = 0,08-0,11 e 

0,09-0,11; respectivamente. Outras adições diminuem a condutividade iônica devido o 

aumento da associação das vacâncias de oxigênio e cátions dopantes em defeitos complexos 

de baixa mobilidade. É comumente aceito que esta tendência aumenta com o aumento da 

diferença entre os raios do hospedeiro e do cátion dopante. Fenômenos similares explicam as 

variações de condutividade em numerosos sistemas com estrutura fluorita, perovskita e 

pirocloro (KHARTON et al., 2004). 

Zircônia estabilizada com ítria (YSZ) é o material de eletrólito mais aplicado em 

células a combustível de óxido sólido, devido sua alta condutividade iônica, boa estabilidade 

química e mecânica e baixo custo de fabricação. O desempenho de uma célula com eletrólito 

de YSZ diminui consideravelmente para baixas temperaturas de operação devido a redução da 

condutividade iônica da YSZ e o aumento da resistência dos eletrodos. Este problema pode 

ser resolvido usando eletrólitos com condutividades superiores ou filmes finos de YSZ (Fuel 

Cell Handbook, 2000; ZHANG et al., 2008). 

Soluções sólidas a base de céria (CeO2), também com estrutura cúbica tipo fluorita, 

são reconhecidamente um dos sistemas mais promissores para aplicação como eletrólito em 

células a combustível operando em temperaturas tão baixas quanto 600 °C. A céria pura é um 
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condutor eletrônico, enquanto que o processo de condução na céria contendo aditivos é 

predominantemente iônico. Os valores de condutividade iônica da céria dopada com íons de 

terras raras (Gd
+3

, Y
+3

, Sm
+3

), medidos a 800 °C, são similares àqueles obtidos a 1000 °C para 

eletrólitos de zircônia estabilizada com ítria (KUMAR, 1997). Dentre os eletrólitos à base de 

céria, o mais alto nível de transporte de íons oxigênio é característico das soluções sólidas 

Ce1-xMxO2-, onde M = Gd ou Sm e X = 0,1 – 0,2. Estas composições costumam ser 

abreviadas da seguinte forma: Ce0,9Gd0,1O1,95 para CGO10 e Ce0,8Gd0,2O1,9 para CGO20. 

Nestes materiais, o transporte iônico é parcialmente bloqueado pelos contornos de grão. Esta é 

uma contribuição extra à resistência total que é dependente de impurezas que segregam nos 

contornos e das próprias características elétricas dos contornos de grão, onde se verifica 

depleção de defeitos transportadores de carga. Estudos têm demonstrado que o CGO10 tem a 

mais alta condutividade de rede, enquanto que o CGO20 tem maior condutividade total 

devido sua contribuição de contorno de grão ser mais tolerante a impurezas (KHARTON et 

al., 2004).

O principal inconveniente dos eletrólitos de céria é a reação de redução do Ce
4+

 para 

Ce
3+

, favorecida em condições de alta temperatura e baixa pressão parcial de oxigênio. A 

redução da céria tem como consequência o aumento na concentração de elétrons e, portanto, 

da condutividade eletrônica. Além disso, a diferença entre os raios iônicos do Ce
4+

 (r = 0,097 

nm) e do Ce
3+

 (r = 0,1140 nm) produz uma expansão volumétrica, durante o processo de 

redução da céria, causando instabilidade mecânica, um problema notavelmente indesejado 

para células suportadas no eletrólito. Outro problema com as soluções sólidas à base de céria 

é a necessidade de temperaturas relativamente elevadas (> 1400 °C) para atingir alta 

densificação (> 95% da densidade teórica), mesmo quando preparada por métodos químicos 

(MENZLER et al., 2010; MUCCILLO, 2008).  

Nas soluções sólidas à base de zircônia e de céria, ambas apresentando estrutura 

fluorita, o movimento iônico é caracterizado pela migração do íon oxigênio para uma posição 

vacante vizinha (Figura 6). Considerando as energias envolvidas durante a migração do íon 

oxigênio, a trajetória de menor energia acontece ao longo do vértice do cubo formado pelos 

sítios do oxigênio (MUCCILLO, 2008). 
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Figura 6. Estrutura cristalina cúbica da fluorita (MUCCILLO, 2008). 

 

 

[Círculos vazios = oxigênio; círculos cheios = Zr
4+

 ou Ce
4+

; círculo hachurado = cátion do aditivo, e quadrado 

vazio = vacância de oxigênio. A seta indica a trajetória preferencial de migração do íon oxigênio]. 

 

Materiais com estrutura perovskita derivada do galato de lantânio (LaGaO3) 

apresentam condutividade iônica maior que a da YSZ, sendo, portanto, materiais promissores 

para células eletroquímicas operando em temperaturas intermediárias (770 – 1100 K). Um 

parâmetro muito importante no estudo dos eletrólitos sólidos é o domínio eletrolítico, que 

corresponde à faixa de potencial químico de oxigênio e temperatura onde a contribuição 

iônica para a condutividade total do eletrólito é maior que 99% (KHARTON et al., 2004).   

Comparativamente a eletrólitos a base de céria (que são também de interesse para reduzir a 

temperatura de operação de SOFCs), o domínio eletrolítico do galato de lantânio dopado 

estende-se a pressões parciais de oxigênio substancialmente menores, de acordo com a Figura 

7. O estreitamento do domínio eletrolítico da céria é devido à sua condução eletrônica em 

atmosferas redutoras, mencionada anteriormente. Esta condução eletrônica tem um impacto 

negativo sobre o potencial teórico da SOFC.   
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Figura 7. Domínios eletrolíticos para vários condutores iônicos. Adaptado de (KHARTON et al., 2004). 

 

 

 

Os galatos de lantânio reagem com o Ni do cermet Ni – CGO, formando uma fase 

resistiva de níquel e lantânio que reduz a condutividade do anodo. Esta reação pode ser 

evitada pela aplicação de uma intercamada de céria dopada com óxidos de gadolínio ou 

samário (MENZLER et al., 2010).  

 

2.2.2. Eletrodos porosos    

 

2.2.2.1. Catodo    

 

O catodo de uma célula a combustível é a interface entre o ar (ou oxigênio) e o 

eletrólito. Suas principais funções 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 de 

uma SOFC, o catodo deve atender às seguintes características gerais: 

 

a) estabilidade de fase, microestrutural e química durante a operação da célula; 

b) compatibilidade térmica com os outros componentes da célula, com os quais mantém 

contato, durante a sua fabricação e operação; 

c) alta condutividade elétrica (iônica e eletrônica), preferencialmente superior a 100 S/cm sob 

atmosfera oxidante;  



2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  34 

 

Daniel Araújo de Macedo               Tese de Doutorado               PPGCEM - UFRN 

d) microestrutura estável, mas porosa, durante toda a operação da célula; 

e) alta atividade catalítica para reduzir o oxigênio e ser estável em atmosferas altamente 

oxidantes; 

f) baixo custo e facilidade de fabricação (FLORIO et al., 2004; SUN e ROLLER, 2010). 

 

A reação de redução do oxigênio (puro ou do ar) no catodo de uma SOFC acontece em 

uma série de processos na superfície do eletrodo, bem como na(s) interface(s) 

catodo/eletrólito e no contorno de tripla fase (CTF). Uma ilustração esquemática da região 

entre o eletrólito e o catodo, onde o CTF existe é mostrado na Figura 8. Um ou mais destes 

processos podem ser limitantes nas reações catódicas. Os principais processos são: 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 CTF, ou na interface eletrodo/eletrólito; transferência de carga através da 

interface eletrodo/eletrólito (JIANG, 2008). 

 

Figura 8. Representação do contorno de tripla fase na interface catodo (LSM)/eletrólito (YSZ). Adaptado 

de (SUN e ROLLER, 2010). 

 

 

 

Apesar da redução da temperatura de operação das SOFCs implicar em algumas 

vantagens técnicas, como uma maior durabilidade da célula e a redução de custos do sistema, 

um significante efeito negativo, associado à menor cinética dos eletrodos, resulta em maiores 

valores de resistência específica por área. Este efeito é mais pronunciado para a reação de 

redução de oxigênio no catodo do que para a reação de oxidação do combustível no anodo. 
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Com o intuito de reduzir esta resistência, adequada condutividade elétrica e alta atividade 

catalítica são os pré-requisitos fundamentais para um bom catodo (SUN e ROLLER, 2010). 

Para SOFCs operando na faixa de temperatura entre 800 e 1000 ºC, o material de 

catodo mais indicado é a manganita de lantânio dopada com estrôncio (BISBAL et al., 2001). 

Algumas das propriedades do LSM são alta condutividade eletrônica, alta atividade catalítica 

para redução de oxigênio e compatibilidade química e mecânica com eletrólitos sólidos de 

zircônia estabilizada com ítria (TADOKORO et al., 2007). A substituição de íons La
3+

 por 

Sr
2+

 induz a formação de defeitos eletrônicos na rede, os quais afetam fortemente as 

propriedades do estado sólido, assim como também, as propriedades catalíticas e resulta em 

uma transição do estado antiferromagnético para o estado ferromagnético (MARQUES et al., 

2002). 

Em materiais com a estrutura perovskita (ABO3), como é o caso do LSM, o cátion do 

sítio A apresenta coordenação com 12 íons oxigênio e o cátion do sítio B com 6 íons 

oxigênio. B é o cátion metálico formador da rede, e A é um cátion diferente do primeiro, 

chamado de modificador de rede. Cátions com o raio iônico relativamente grande (Sr
2+

, por 

exemplo) substituem preferencialmente os cátions do sítio A e cátions com o raio 

relativamente pequeno (Co, Fe, Ni, Mn e Cr) ocupam os sítios B. A estrutura cristalina é uma 

função da composição (substituição nos sítios A e B) e estequiometria do oxigênio, a qual é 

influenciada pela temperatura e pressão parcial de oxigênio (GAUDON et al., 2003). A 

Figura 9 ilustra um esquema de estrutura cristalina tipo perovskita. 

 

Figura 9. Representação da estrutura cristalina da perovskita (VARGAS et al., 2007). 
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Basicamente, a substituição dos sítios A e/ou B modifica várias propriedades dos LSM 

simultaneamente, e nem todas essas modificações são benéficas para o desempenho do 

catodo. Por exemplo, o aumento da quantidade de Sr nos sítios A aumenta a condutividade 

eletrônica devido a uma mudança na razão Mn
3+

/Mn
4+

, no entanto, um incremento na 

quantidade de dopantes nos sítios A, provoca um aumento no coeficiente de expansão 

térmica, incompatibilizando seu uso com alguns materiais de eletrólito (SILVA et al., 2007).  

Desta forma, a escolha de um material de catodo deve levar em consideração o material de 

eletrólito que será usado, de forma a se evitar problemas de incompatibilidade térmica e 

química entre estes dois componentes.  

A adição de um material de eletrólito ao LSM, formando catodos compósitos como o 

LSM-YSZ, realça dramaticamente o desempenho eletroquímico do eletrodo, proporcionando 

a redução do oxigênio a temperaturas de aproximadamente 800 ºC. Este incremento de 

comportamento eletroquímico é atribuído à ampliação do contorno de tripla fase da interface 

eletrólito/catodo para todo o volume do eletrodo (HUANG et al., 2007; ZHANG et al., 2008; 

PIAO et al., 2008). 

Um catodo que vem se destacando nos últimos anos é a ferrita de lantânio dopada com 

estrôncio e cobalto (LSCF). A composição La0,6Sr0,4Co0,2Fe0,8O3−δ, por exemplo, apresenta 

condutividades eletrônica de aproximadamente 280 S/cm a 800 ºC. Uma desvantagem deste 

material é o seu elevado coeficiente de expansão térmica (α = 15,1×10
−6

 K
−1

), maior que os 

valores encontrados para eletrólitos de YSZ e CGO. Especialmente para os catodos de LSCF, 

sabe-se que há uma clara correlação entre alta condutividade elétrica e alto coeficiente de 

expansão térmica. Por esta razão há sempre um compromisso entre os valores aceitáveis de 

condutividade e coeficiente de expansão (ULLMANN et al., 2000). 

 

2.2.2.2. Anodo 

 

Como o catodo, o anodo de uma SOFC deve combinar atividade catalítica com 

condutividade elétrica. As propriedades catalíticas do anodo são necessárias para a cinética de 

oxidação do combustível com os íons O
2-

 oriundos da redução do oxigênio no catodo. A 

condutividade elétrica permite que o anodo conduza os íons O
2- 

além da interface 

anodo/eletrólito, sendo também necessária para transmitir os elétrons resultantes da reação do 

eletrodo para o circuito externo (MCEVOY, 2003).  
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Os principais requisitos para um material atuar como eletrodo de combustível em uma 

SOFC são (KIRATZIS et al., 2010; MCEVOY, 2003): 

 

a) boa estabilidade química e térmica durante a fabricação e operação da célula; 

b) alta condutividade eletrônica nas condições de operação da célula; 

c) atividade catalítica para oxidação de combustíveis; 

d) estabilidade microestrutural (com suficiente porosidade); 

e) baixo custo. 

 

Quando um hidrocarboneto, como o metano, é usado como combustível, requisitos 

adicionais como reforma interna e tolerância a compostos contendo enxofre também são 

imprescindíveis aos anodos. A porosidade dos anodos é um fator de extrema importância, não 

apenas porque tem relação com altas densidades de contornos de tripla fase, mas também 

porque evita limitação de transporte de massa. Neste sentido, muitos estudos têm relatado a 

utilização de agentes formadores de poro (grafite, amido, ácido cítrico e etc.) com a finalidade 

de se obter anodos com porosidades adequadas (HASLAM et al., 2005; CLEMMER e 

CORBIN, 2004; HU et al., 2008). Entretanto, devido à tendência à aglomeração dos agentes 

formadores de poro, às vezes é difícil garantir bom desempenho estrutural e permeação de 

gases nos eletrodos (GIL et al., 2009). 

Muitos materiais candidatos a anodo já foram testados, incluindo metais preciosos 

como platina e ouro e metais de transição como ferro e níquel. Nestes estudos observou-se 

que a platina perdia a aderência com o eletrólito após poucas horas de operação da célula. O 

níquel, apesar do seu baixo custo, boa estabilidade química e excelente atividade catalítica 

para oxidação do hidrogênio, apresentava um sério problema de estabilidade microestrutural 

(crescimento de grão durante a operação) que inibe o acesso do combustível (FERGUS et al., 

2009). 

O problema dos anodos de níquel, nas condições de operação de uma SOFC, começou 

a ser resolvido com a patente de Spacil (SPACIL, 1970). Spacil foi o primeiro a propor uma 

mistura entre a zircônia estabilizada com ítria (YSZ) e partículas de níquel (Ni), criando o 

cermet Ni – YSZ. Este novo material era detentor de um conjunto de propriedades superiores 

àquelas dos eletrodos de níquel puro. O níquel, caracterizado por sua alta atividade 

eletrocatalítica e preço relativamente baixo, torna o anodo um condutor eletrônico e apto a 

realizar operações de reforma a vapor (GORTE et al., 2000). As principais contribuições da 
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adição da zircônia estabilizada com ítria ao Ni, na formação de um eletrodo compósito, foram 

as seguintes: manutenção da estrutura porosa após longos períodos de operação em altas 

temperaturas, melhoria da compatibilidade térmica com os outros componentes da célula e 

extensão da zona de reação da interface anodo/eletrólito para todo o volume do anodo 

(BROWN et al., 2000; TANNER et al.,1997). Desde então, os cermets Ni – YSZ se tornaram 

os anodos de referência para SOFC.  

Materiais alternativos como cromitas de lantânio e titanatos de estrôncio têm sido 

investigados como potenciais anodos. Entretanto, a condutividade eletrônica destes materiais 

é consideravelmente menor que a dos cermets à base de níquel, assim como suas atividades 

catalíticas para a reação de oxidação do hidrogênio, e particularmente de hidrocarbonetos, não 

é satisfatória (JIANG e CHANG, 2004; HUI e PETRIC, 2002). 

 A idéia de utilizar cermets como materiais de anodo começou a ser adotada no 

desenvolvimento de novos sistemas de SOFC contendo eletrólitos com propriedades 

superiores às da YSZ, tais como céria dopada, galatos de lantânio e eletrólitos condutores de 

prótons, como os zirconatos e ceratos de bário. Para cada sistema de SOFC baseado em um 

novo eletrólito, o níquel passou a ser misturado com o material de eletrólito correspondente, 

formando um cermet Ni – eletrólito. Nestes sistemas bifásicos, o limite de percolação é de 

aproximadamente 30% (em volume) da fase metálica (Ni), um teor necessário para que ocorra 

a transição da condutividade predominantemente iônica para predominantemente eletrônica 

(MUECKE et al., 2008; FERGUS et al., 2009). 

Nos últimos anos, a substituição da YSZ por céria dopada, como o componente 

cerâmico em cermets porosos à base de níquel, tem sido uma prática cada vez mais corrente 

no desenvolvimento de anodos para SOFC. Comparado ao compósito Ni – YSZ, o cermet 

contendo Ni e céria dopada apresenta várias vantagens derivadas das extraordinárias 

propriedades dos compostos à base de céria, que se tornam condutores mistos em atmosfera 

de hidrogênio (ZHU et al., 2003; JIANG, 2004; STEELE e HEINZEL, 2001). Como um 

condutor misto, a céria pode diminuir as limitações de transporte de íons e elétrons, 

promovendo a reação de transferência de carga em toda a área da interface eletrodo/gás. Uma 

notável característica dos anodos à base de céria em relação àqueles contendo YSZ é a 

habilidade em resistir à deposição de carbono sobre o Ni, um aspecto importante quando se 

utiliza atmosferas ricas em metano (BELYAEV, 1995; ORMEROD, 1999). A boa 

compatibilidade térmica com os eletrólitos à base de céria é outra grande vantagem da 

utilização dos cermets Ni – céria dopada. 
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A atividade eletroquímica destes materiais é bastante influenciada pela condutividade 

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

composição, distribuição de fase e conectividade entre condutor iônico (céria dopada), metal 

catalítico (Ni) e poro. A microestrutura, por sua vez, é influenciada, dentre outros fatores, 

pelas características dos pós de partida. O uso de nanopartículas proporciona significativas 

alterações microestruturais, com destaque para o aumento do número de contatos entre o Ni e 

a fase cerâmica, o que implica em extensão dos contornos de tripla fase e, consequentemente, 

melhoria do desempenho eletroquímico. Consideráveis alterações microestruturais têm sido 

observadas em função das características dos pós de partida (DENG e PETRIC, 2005; 

JANARDHANAN et al., 2008; DING et al., 2009; CELA et al., 2011). 

O desenvolvimento de anodos eficientes para aplicação em SOFCs de alto 

desempenho abrange muitos aspectos da Ciência e Engenharia de Materiais, incluindo síntese 

química, processamento cerâmico, propriedades mecânicas, caracterização eletroquímica e 

técnicas microscópicas de caracterização de materiais. Estes estudos são motivados pelo fato 

de que o desempenho de eletrólitos e eletrodos depende da interação de um grande número de 

fatores, incluindo as propriedades e relações em volume das fases constituintes, a porosidade, 

a aderência eletrodo/eletrólito e o nível de impurezas presente em cada componente. 

 

2.2.2.3. Processos eletroquímicos de eletrodo 

 

Em eletrodos de SOFCs (anodos ou catodos), as reações eletroquímicas ocorrem 

principalmente nos CTFs, podendo também, no caso dos anodos à base de céria, ocorrer 

diretamente sobre a superfície da céria (LAI e HAILE, 2005; CHUEH et al., 2012). Nestes 

eletrodos compósitos, os íons migram na fase iônica, o fluxo de elétrons ocorre na fase com 

condução eletrônica e o transporte de moléculas de gás ocorre na parte porosa dos eletrodos.  

Nestes eletrodos, o CTF necessita estar conectado ao resto da estrutura, isto é, os poros 

devem estar conectados através da rede de poros (contendo combustível ou ar), a fase 

condutora eletrônica (majoritariamente Ni, em cermets Ni-CGO) deve estar conectada ao 

coletor de corrente e a fase cerâmica condutora de íons (YSZ) ou íons e elétrons (CGO nas 

condições redutoras do anodo) deve estar conectada ao eletrólito cerâmico (YSZ ou CGO, por 

exemplo). É importante mencionar que a área do CTF depende do diâmetro de partícula. 

Enquanto uma redução do diâmetro da partícula aumenta a área do CTF, a permeabilidade do 

gás é reduzida em virtude da consequente diminuição da porosidade do eletrodo. Quando o 
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diâmetro da partícula é de aproximadamente 1 µm, a maior parte da reação eletroquímica 

ocorre a 10 µm a partir da interface eletrólito/anodo e a 50 µm a partir da interface 

eletrólito/catodo (ANDERSSON et al., 2010). 

Nos processos eletródicos com passagem de corrente, ou seja, fora do equilíbrio, a 

corrente anódica “ia“ não é igual á corrente catódica “ic”, mas a corrente total iT é sempre a 

soma destas duas: 

 

iT = ia + ic       (1) 

 

No equilíbrio iT = 0 e |ia| = |ic| = i0, onde i0 = densidade de corrente de intercâmbio (ou 

de troca). Se por algum processo o potencial do eletrodo se afastar do potencial de equilíbrio, 

diz-se que o eletrodo sofreu polarização. A medida da polarização é chamada de 

sobrepotencial (η). 

 

equilíbrioEE 
       (2) 

 

Em cinética eletroquímica é fundamental a determinação de como a densidade de 

corrente i varia com o sobrepotencial ou sobretensão η, ou seja, busca-se sempre a relação 

 fi   ou  Efi  . O sobrepotencial total de uma célula a combustível pode ser 

compreendido como uma somatória das contribuições de diversos sobrepotenciais individuais, 

cada um relacionado a um fenômeno físico-químico, que ocorre quando há passagem de 

corrente na interface eletrodo/eletrólito, Equação (3), 

 

RCAtotal         (3) 

onde: 

ηA = Polarização por Ativação. Caracterizada pela resistência à transferência de 

carga na interface do eletrodo. 

ηC = Polarização por Difusão (por Transferência de Massa ou ainda por 

Concentração). Caracterizada pela resistência à difusão das espécies envolvidas na 

reação até a interface do eletrodo. 
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ηR = Polarização por Queda Ôhmica. Caracterizada pela resistência ôhmica dos 

componentes da célula. 

A polarização por ativação representa a barreira energética criada para a transferência de 

elétrons na interface do eletrodo. A etapa de transferência de elétrons pode ser a determinante 

da reação. ηA é dada pela equação de Butler-Volmer, apresentada a seguir, com a 

simplificação de que há a transferência de somente um elétron na interface. 

 

     RTFRTF

o
AA eeii

 .1. 
      (4) 

 

Onde F é a constante de Faraday e β é um fator de simetria adimensional variando entre 

0 e 1. Normalmente aproxima-se para 0,5. Fisicamente podemos considerar que a barreira de 

energia de ativação surge como resultado da ruptura de ligações (química, de Van der Waals 

etc.) que começam a ocorrer no momento que a espécie eletroativa inicia sua trajetória em 

direção ao eletrodo. Nos eletrodos de uma SOFC, a polarização por ativação é influenciada 

pelo número de sítios reacionais (CTFs), que é principalmente afetado pela microestrutura dos 

eletrodos. 

Para o caso da polarização por transferência de massa, o processo eletroquímico, ou 

seja, a velocidade da reação é determinada pela chegada da espécie reagente à superfície ativa 

do eletrodo. A polarização por concentração está relacionada à resistência de transporte de 

massa nos eletrodos, sendo geralmente negligenciada quando a espessura do eletrodo é 

inferior a 50 µm, devido à alta taxa de difusão de gás em altas temperaturas (YANG et al., 

2013). Entretanto, em estudos de anodos espessos, tais como o apresentado no trabalho de Shi 

e colaboradores (SHI et al., 2007), com espessura superior a 600 µm, este tipo de polarização 

deve ser considerada. 

O chamado sobrepotencial por Queda Ôhmica ηR é dado pela Lei de Ohm. Ocorre 

quando a condutividade do eletrólito for baixa, ou a concentração dos reagentes for pequena 

ou para correntes muito elevadas, Equação (5): 

 

RIR          (5) 

 

onde “R” é a resistividade do eletrólito. 
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Experimentalmente, o desempenho de uma célula a combustível é dado por sua curva de 

polarização característica. Esta curva representa a queda de potencial da célula, a partir do 

circuito aberto, com o aumento de solicitação de carga elétrica da mesma, ou seja, do 

potencial E em função da densidade de corrente i. Para pequenas densidades de corrente tem-

se que C  e R  são desprezíveis e, portanto, o comportamento do sistema passa a ser dado, 

principalmente por A , ou seja, a principal sobretensão provém da resistência à transferência 

de cargas na superfície do eletrodo. Neste domínio, o sistema é governado pela Equação de 

Buttler-Volmer. Para densidades de corrente mais elevadas, a resistividade do eletrólito passa 

a ser também predominante e o sistema se comporta como uma resistência ôhmica. A valores 

de densidade de corrente muito elevados, a chegada da espécie eletroativa à superfície do 

eletrodo por difusão, passa a ser o fenômeno determinante e o sistema passa a ser controlado 

por difusão. Na Figura 4 tem-se uma representação geral de uma curva de polarização de uma 

célula a combustível (LINARDI, 2010). 

No anodo de uma SOFC, a reação de oxidação de hidrogênio envolve muitas espécies 

químicas e uma grande variedade de etapas, como adsorção/dessorção de H2, difusão 

superficial e transferência de carga, sendo muito mais complexa que a reação de redução de 

oxigênio no catodo (GÖDICKEMEIER, 1996). Possíveis mecanismos de reação são 

ilustrados na Figura 10. A primeira etapa da reação corresponde à adsorção dissociativa de H2 

sobre a superfície das partículas de Ni (2Had,Ni), representada pela Eq. 6. A etapa seguinte é a 

transferência de carga para produzir prótons H
+

ad,Ni (Eq. 7) que difundem para o sítio de 

reação na interface Ni/eletrólito (Eq. 8). A última etapa é caracterizada pela reação dos 

prótons com os íons de oxigênio do eletrólito, formando íons hidroxila OH
-
 na superfície do 

eletrólito (Eq. 9), e pela dessorção de água (Eq. 10). 

 

H2 ↔ 2Had,Ni                    (Eq. 6) 

2 . (Had,Ni ↔ H
+

ad,Ni + e)                  (Eq. 7) 

H
+

ad,Ni → interface Ni/eletrólito                (Eq. 8) 

2 . (H
+

ad,Ni + O
2-

eletrólito ↔ OH
-
eletrólito)     (Eq. 9) 

2OH
-
eletrólito ↔ H2O + O

2-
eletrólito                 (Eq. 10) 
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Figura 10. Desenho esquemático das possíveis etapas para a reação anódica em atmosfera de hidrogênio 

em um cermet contendo Ni (cinza), poros e eletrólito (branco). Adaptado de (GODICKEMEIER, 1996). 

 

 

 

[O eletrólito pode ser YSZ ou céria dopada. (1) Adsorção dissociativa de hidrogênio sobre a superfície de Ni e 

transferência de carga para produzir H
+
. (2) Difusão superficial de prótons para os sítios de reação na interface 

Ni/eletrólito. (3) Formação de OH
-
 e dessorção de água. (4) Difusão de hidrogênio para o interior dos poros e de 

água para fora dos poros.] 

 

Embora estes mecanismos sejam muito complexos, eles ainda não são capazes de 

explicar todas as observações experimentais para a reação em um anodo de uma SOFC, uma 

vez que reações adicionais, como a oxidação do Ni a NiO, podem desempenhar um papel 

fundamental na reação global. Para fins de simplificação, é importante saber que a 

complexidade da reação de oxidação do hidrogênio no anodo envolve etapas de transferência 

de carga e difusão, que podem ser monitoradas por medidas de espectroscopia de impedância. 

Os processos de difusão podem ser limitados pela dificuldade de transporte do H2 e/ou do 

produto da reação (H2O), ou ainda de alguma das espécies adsorvidas no anodo 

(GÖDICKEMEIER, 1996). 

 

2.2.3. Design e Empilhamento de SOFCs 
 

 

A célula a combustível de óxido sólido se diferencia dos outros tipos de célula por ser 

o único dispositivo inteiramente no estado sólido. Esta característica intrínseca das SOFCs 

proporciona inúmeras vantagens, tais como flexibilidade de design da célula e do 
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empilhamento de células, possibilitando diferentes tamanhos das plantas de energia (MINH, 

1993). De acordo com a equação de Nernst, o potencial em circuito aberto de uma SOFC 

unitária é da ordem de 1,1 – 1,2 V, podendo chegar a menos de 0,8 V durante o 

funcionamento. Assim, para alcançar maiores densidades de potência (em mW/cm
2
), é 

necessário realizar o empilhamento de várias células unitárias. Com a associação de muitas 

células unitárias, torna-se possível obter dispositivos energéticos com potências variando da 

ordem de algumas dezenas de kW até centenas de MW. Este empilhamento pode ser realizado 

utilizando configuração planar, tubular ou monolítica, sendo a primeira a mais comum 

atualmente (TARÔCO et al., 2009). As principais regras que devem ser respeitadas na 

elaboração do empilhamento são: otimização dos fluxos de gases, diminuição das tensões 

mecânicas, melhoria dos contatos entre interconectores e eletrodos, escolha de materiais para 

os interconectores que possuam maior resistência à degradação e baixo custo. A Figura 11 

ilustra a configuração de uma SOFC unitária apresentando os dois tipos de design que têm 

recebido mais atenção nos últimos anos (SINGHAL, 2000). 

 

Figura 11. Configurações de uma SOFC unitária: (a) design planar e (b) design tubular. Adaptado de 

(SINGHAL, 2000). 

 

 
 

 

Dependendo da aplicação, o design tubular pode ter dimensões em formas de agulhas 

ou comprimentos de até 1,5 – 2 metros, para rápidos tempos de partida ou altas potências, 

respectivamente. O design planar pode ser dividido em empilhamentos contendo material 

interconector cerâmico ou metálico e células com membranas espessas (suportadas no 

eletrólito) ou finas (suportadas em um dos eletrodos) com espessuras geralmente na faixa de 

150 – 250 e 5 – 20 µm, respectivamente. O tamanho de células planares de relevância 

tecnológica varia de 10 x 10 a 25 x 25 cm
2
 ou de acordo com as áreas correspondentes de uma 

forma circular (MENZLER et al., 2010). 

a) b) 
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Uma característica marcante do design planar é a sua necessidade de selagem a fim de 

prevenir vazamento de gás, o que já não é necessário no caso do design tubular (KENDALL 

et al., 2003). Por esta razão, o desenvolvimento do design planar está condicionado à pesquisa 

de materiais selantes adequados. O design planar é reconhecidamente mais eficiente e barato 

que o tubular, uma vez que não apenas o caminho da corrente é mais curto, mas também a 

facilidade de empilhamento é maior. Este tipo de design consiste em células unitárias 

conectadas em série, podendo ainda ser divido em duas configurações principais: células 

suportadas no eletrólito e células suportadas no anodo (também chamadas de auto-

suportadas). Podem ser citadas ainda as células auto-suportadas no catodo ou no 

interconector, e as suportadas externamente em um substrato (metálico ou cerâmico) poroso 

(FLORIO et al., 2007). 

Os fatores fundamentais em projetos de empilhamento de SOFC têm sido as pesquisas 

em otimização de design, modelagem da distribuição de temperatura, corrente de gás, 

carregamento mecânico, estanqueidade e o desenvolvimento de materiais para eletrodos, 

eletrólito e selantes (FERGUS, 2005). Entretanto, os maiores desafios tecnológicos para a 

produção comercial de SOFCs ainda estão relacionados com suas altas temperaturas de 

operação. A ciclagem térmica em altas temperaturas (> 800 °C) reflete em uma série de 

fenômenos termicamente induzidos nos diversos componentes de uma SOFC, com destaque 

para o envelhecimento térmico, a incompatibilidade de coeficientes de expansão térmica e a 

sinterização/degradação dos eletrodos em longos períodos de funcionamento, motivos pelos 

quais se busca uma progressiva redução das temperaturas de operação (YOKOKAWA et al., 

2008). 

 

2.3. Desenvolvimento de cermets Níquel – céria dopada 

 

A discussão sobre o atual estágio de desenvolvimento de cermets à base de níquel se 

inicia com uma descrição dos principais métodos de síntese disponíveis para a obtenção de 

pós contendo uma fase de NiO e outra de céria dopada com terras raras. Em seguida, é 

apresentada uma revisão sobre os efeitos do processamento na microestrutura e no 

comportamento eletroquímico destes materiais. Ênfase é dada na preparação de pós por 

métodos químicos e na caracterização eletroquímica de células simétricas 

(anodo/eletrólito/anodo) por espectroscopia de impedância. Os cermets abordados são 

essencialmente à base de Ni e céria dopada com óxido de gadolínio (Ni – CGO) ou óxido de 
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samário (Ni – SDC). Os eletrólitos sólidos usados como substratos, são, na maioria das vezes, 

CGO e YSZ. 

 

2.3.1. Métodos de obtenção de pós 

 

A preparação de componentes cerâmicos/cermets avançados, com alto valor agregado 

e funções específicas, como é o caso dos eletrólitos e eletrodos de uma SOFC, requer o uso de 

pós com rigoroso controle de composição química, de fase e elevada homogeneidade na 

distribuição dos dopantes na rede cristalina. Os métodos de síntese mais comuns para a 

preparação de pós para aplicação em SOFC são: método dos precursores poliméricos, citrato, 

co-precipitação, spray-pirólise e processos de combustão (ROCHA e MUCCILLO, 2001; 

DARBANDI et al., 2009; GIL et al., 2009; FU, 2009; CHEN et al., 2009; DING et al., 2009; 

CELA et al., 2011; CHAVAN et al., 2012).  

Alguns dos parâmetros mais importantes a serem observados na escolha de um método 

de síntese são aqueles que conduzem a um melhor controle de área superficial, menor 

tamanho de partículas e baixo grau de aglomeração. De um modo geral, pós obtidos por rotas 

químicas apresentam como principais características intrínsecas uma alta reatividade, boa 

homogeneidade química e a possibilidade de obtenção de compactos ou filmes com 

microestruturas mais homogêneas. O processamento destes materiais também tem uma 

influência significativa nas suas propriedades e, consequentemente, no comportamento de 

sinterização (MUCCILLO et al., 1999). 

Na preparação de cermets à base de níquel – céria dopada, a primeira etapa é a 

obtenção de pós cerâmicos contendo NiO e uma cerâmica do tipo CGO ou SDC. Estes 

materiais compósitos geralmente são preparados pela mistura mecânica dos óxidos 

previamente sintetizados por alguns dentre muitos métodos químicos disponíveis (ZHA et al., 

2004; CHAVAN et al., 2012), ou simplesmente obtidos a partir da mistura de pós comerciais 

(ZHA et al., 2004; KIM et al., 2009), ou ainda preparados pela mistura de um óxido 

sintetizado com outro comercial (MISONO et al., 2006; BABAEI et al., 2009; LEE et al., 

2010). O material resultante da mistura em moinhos de bolas e/ou de alta energia é 

conformado, sinterizado em atmosfera oxidante e finalmente submetido a um tratamento 

térmico em atmosfera redutora, transformando-se em cermets Ni – céria dopada (PALCHIK 

et al., 1999; ZHA et al., 2004; MISONO et al., 2006; BABAEI et al., 2009; KIM et al., 
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2009). A etapa de redução do NiO geralmente é realizada in situ, antes ou durante o primeiro 

teste da célula.  

Apesar de sua simplicidade e bom controle de composição química, o método 

tradicional de mistura de óxidos é bastante influenciado pelas características dos pós de 

partida e pela rota de processamento. Esta dependência, na grande maioria dos casos, implica 

distribuição não uniforme de elementos e, consequentemente, microestrutura não homogênea. 

Buscando minimizar este problema, muitos pesquisadores têm se dedicado ao 

desenvolvimento de novas rotas, principalmente métodos químicos, de obtenção dos pós 

precursores destes cermets. O objetivo principal tem sido a síntese de compósitos, ou ainda 

nanocompósitos, que possibilitem uma distribuição mais uniforme das fases Ni e céria 

dopada, comparativamente às microestruturas dos cermets derivados de pós obtidos pelo 

método de mistura de óxidos (GIL, MOURE et al., 2009; DING et al., 2009; CELA et al., 

2011; CHAVAN et al., 2012).  

O uso de nanocompósitos, permitindo uma melhor distribuição do Ni na matriz da 

céria, tem sido apontado com um dos pontos chave para reduzir o problema de crescimento 

dos grãos de Ni devido à sinterização e aos longos tempos de funcionamento de uma SOFC, 

aumentando a estabilidade e o desempenho do eletrodo (ISHIHARA et al., 2000; ZHA et al., 

2004; DING et al.,  2009; RÖSCH et al., 2004; SUZUKI et al., 2008). 

Atualmente há uma grande variedade de métodos de síntese química para a obtenção 

de pós de NiO – céria dopada, sendo o efeito do processo sobre a morfologia do pó e a 

distribuição de fase o principal fator a ser levado em consideração na escolha do método de 

síntese (GIL et al., 2007; TSIPIS et al., 2004; DING et al., 2009; CELA et al., 2011; 

CHAVAN et al., 2012). Um aspecto peculiar da preparação destes materiais por rotas 

químicas é a possibilidade de ajuste da quantidade de carbono remanescente no pó cerâmico, 

o que é bastante interessante do ponto de vista de controle da porosidade do eletrodo, sem a 

necessidade de adição de agentes formadores de poro (GIL et al., 2009). 

 Utilizando uma rota química de complexação de cátions (baseada em precursores 

poliméricos) que envolve uma mistura de soluções aquosas de nitratos, ácido nítrico e 

etilenoglicol, Gil e colaboradores (GIL et al., 2007) prepararam três misturas de NiO – CGO, 

contendo 50, 55 e 60% em massa de CGO. As soluções obtidas foram tratadas termicamente 

em três etapas: 80 °C por 24 h, 120 °C por 4h e 220 °C por 24 h. O produto destas 

calcinações, uma resina preta contendo partículas de NiO – CGO, foi calcinado a 800 °C por 

1 h. De acordo com os autores, os pós resultantes apresentaram alta sinterabilidade, 
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especialmente para a composição contendo 50% em massa de CGO. A microestrutura de um 

cermet obtido com esta composição, após sinterização em ar a 1350 °C por 2 h e redução em 

atmosfera de H2 a 700 °C por 2 h, apresentou boa conexão entre os grãos de Ni e CGO e 

porosidade interconectada, o que é essencial para aumentar o contorno de tripla fase. 

Tsipis e colaboradores (TSIPIS et al., 2004), sintetizaram pós de NiO – CGO 

utilizando um método do precursor celulósico, uma técnica baseada na combustão de uma 

celulose estruturalmente modificada contendo sais metálicos. Seguindo este método, a fibra 

de celulose de partida reagiu com uma solução de ácido nítrico, resultando no chamado 

composto de Knecht (C6H10O5.HNO3)n. A matriz de celulose preparada foi impregnada com 

soluções aquosas dos nitratos metálicos. Em seguida, as fibras de celulose foram secas e 

incineradas, formando fibras de óxido com a textura do precursor. Para garantir completa 

eliminação de resíduos de carbono, os pós foram calcinados a 900 °C por 2 h. Por 

microscopia eletrônica de transmissão, os autores verificaram a obtenção de uma distribuição 

de fase bastante uniforme, com um tamanho de partícula de até 80 nm. O desempenho 

eletroquímico deste material, em contato com eletrólitos de galato de lantânio, foi 

posteriormente avaliado por medidas de polarização em três eletrodos. 

O grupo de Chen (CHEN et al., 2008) relata que o método da combustão com uréia é 

uma alternativa vantajosa para a obtenção de pós compósitos de NiO – SDC. Os autores 

aqueceram uma solução contendo os nitratos e a uréia até a autoignição ocorrer. Por 

difratometria de raios X e microscopia eletrônica observou-se que os pós como obtidos 

estavam livres de fases secundárias e com aglomerados de partículas de até 150 nm. 

NiO – Ce0,9Gd0,1O1,95 (CGO) também foram sintetizados por um método de co-

precipitação de hidróxido (DING et al., 2009). Por este método, os nitratos de Ce, Gd e Ni 

foram primeiramente dissolvidos em água destilada e então uma solução de amônia foi 

adicionada até que o pH 7 fosse atingido. Posteriormente adicionou-se uma solução de NaOH 

até pH 13. O precipitado obtido foi lavado com água destilada e etanol, seco a 60 °C e 

calcinado entre 200 e 800 °C. Nanocompósitos NiO – CGO com tamanho médio de partícula 

de até 40 nm foram obtidos após calcinação a 800 °C, como pode ser observado na Figura 12. 

De acordo com os autores, as características dos nanocompósitos, nomeadamente a 

distribuição uniforme dos elementos e o reduzido tamanho de partícula, foram responsáveis 

pelo bom desempenho de uma SOFC unitária suportada no anodo, que atingiu uma densidade 

de potência máxima de 713 mW/cm
2
 a 650 °C. 
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Figura 12. Imagem obtida por microscopia eletrônica de transmissão (MET) do nanocompósito Ni-CGO 

obtido por co-precipitação e calcinado a 800 ºC por 1 h (DING et al., 2009). 

 

 

 

 Em um segundo documento, o grupo de Ding (DING et al., 2010) investigou o efeito 

da rota de preparação do compósito NiO – CGO na microestrutura de cermets Ni – CGO e no 

desempenho de SOFCs suportadas no anodo. Nanocompósitos (NiO:CGO = 60:40 em massa) 

foram preparados pelos métodos de co-precipitação de hidróxido (calcinação a 600 °C por 1 

h) e de mistura de óxidos comerciais (24 h em moinho de bolas). As características de tensão 

– corrente de células SOFC suportadas em ambos os tipos de anodo, contendo eletrólitos de 

CGO e catodos de LSCF (La0,8Sr0,2Co0,8Fe0,2O3) foram avaliadas entre 500 e 600 °C. A partir 

das micrografias obtidas após as medidas eletroquímicas, os autores relatam que a SOFC com 

o anodo comercial apresenta um menor número de grãos de Ni na interface entre o anodo e o 

eletrólito. Uma microestrutura diferenciada, com muitos grãos de Ni uniformemente dispersos 

na interface anodo/eletrólito, foi observada na SOFC preparada com o compósito obtido por 

co-precipitação de hidróxido. As diferentes microestruturas afetaram o desempenho 

eletroquímico das SOFCs. A máxima densidade de potência foi 360 mW/cm
2
 para a célula 

com o anodo preparado pela rota química, contra apenas 89 mW/cm
2
 para a célula com anodo 

comercial, ambas medidas a 600 ºC. Estes resultados mostraram uma forte influência dos pós 

de partida na microestrutura do anodo e, consequentemente, no comportamento eletroquímico 

de SOFCs. 

De fato, uma boa combinação entre o método de síntese e as rotas de processamento é 

o ponto chave para a obtenção de cermets de alto desempenho. Alguns trabalhos têm 

mostrado que densidades de potência superiores a 900 mW/cm
2
, medidas entre 600 e 650 °C, 
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podem ser obtidas por otimização microestrutural de SOFCs suportadas em anodos derivados 

de pós sintetizados, ou ainda de uma mistura pó comercial + pó sintetizado (MISONO et al., 

2006; LEE et al, 2010; DING e HASHIDA, 2010).  

 

2.3.2. Método dos precursores poliméricos  

 

O método dos precursores poliméricos é uma rota química que tem sido amplamente 

utilizada, com grande sucesso, para sintetizar nanopartículas e filmes finos de vários sistemas 

complexos de óxidos policatiônicos. As principais vantagens deste método são controle 

preciso da estequiometria, mistura uniforme de multicomponentes em escala molecular e 

homogeneidade. O processo baseia-se na solubilização dos cátions de interesse, normalmente 

em solução aquosa, e na subsequente quelação destes cátions por um ácido carboxílico, 

normalmente ácido cítrico. Os cátions podem estar na forma de nitratos, cloretos, oxalatos, 

acetatos ou hidróxidos que são adicionados à solução aquosa concentrada do ácido. Ácido 

cítrico (AC) e etilenoglicol (EG) são o par mais amplamente utilizado neste processo. Sob 

aquecimento, AC com EG sofrem esterificação para produzir uma resina poliéster, 

assegurando a distribuição homogênea dos íons metálicos constituintes. A habilidade 

potencial do AC para solubilizar uma larga faixa dos íons metálicos em uma mistura de EG e 

água é de fundamental importância, especialmente para sistemas envolvendo cátions que 

possam ser facilmente hidrolizados na forma de precipitados insolúveis na presença de água 

(BOUQUET et al., 1999; QUINELATO et al., 2000; CIACO et al., 2004; CASALLI, 2005). 

A síntese de pós pelo método dos precursores poliméricos tem início com uma etapa 

de complexação dos cátions, indicada na Figura 13. Nesta etapa o pH ideal da solução (ácido 

cítrico + cátions metálicos) varia entre 1 e 4, dependendo do cátion, e a temperatura ideal é de 

aproximadamente 60 – 70 °C. Os complexos ou quelatos são muito estáveis em função da 

forte coordenação que envolve dois grupos carboxílicos e um hidroxílico. Estes quelatos 

esterificam, como indicado na Figura 14, quando aquecidos com o EG, e polimerizam a 

temperaturas mais elevadas (80 a 100 °C) formando uma resina que em seguida é calcinada. 

A calcinação da resina em atmosfera oxidante ou com outros gases causa a quebra de cadeias 

orgânicas e a carbonização da resina. Aumentando-se a temperatura para 500 – 900 ºC os 

cátions são oxidados para formar cristalitos de óxidos mistos. A idéia geral do método é 

distribuir os cátions homogeneamente através da estrutura polimérica (PESSOA, 2005). O 

método dos precursores poliméricos tem se relevado ser uma rota química extremamente útil 
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para a obtenção de diversos materiais funcionais para a SOFC (CONSENTINO e 

MUCCILLO, 2002; MACEDO et al., 2009; MACEDO et al., 2010; MARTINELLI et al., 

2013). 

 

Figura 13. Reação de complexação dos cátions metálicos (PESSOA, 2005). 

 

 

 

Figura 14. Reação de esterificação do complexo (PESSOA, 2005). 

 

 

Variando-se a relação ácido cítrico/etilenoglicol observa-se apenas variações nas 

temperaturas de eliminação do material orgânico. Outras reações não são observadas 

(CARRENO, 2002). A forma e o tamanho das partículas dos pós produzidos pelo método dos 

precursores poliméricos são determinadas principalmente pela morfologia do pó precursor, 

em linguagem corrente denominado carvão, geralmente obtido pela calcinação da resina a 

temperaturas abaixo de 400 °C. Carvões com alta porosidade e fragilidade são preferidos para 
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a obtenção de óxidos com reduzido tamanho de partícula e pouca aglomeração (CÂMARA, 

2004). 

No trabalho publicado por Gil e colaboradores (GIL et al., 2007), é apresentada uma 

nova rota de obtenção de pós de NiO – CGO baseada no método dos precursores poliméricos. 

Por este método, o compósito é sintetizado a partir de uma solução aquosa contendo nitratos, 

ácido nítrico e etilenoglicol. Os autores não explicam o motivo da substituição do ácido 

cítrico pelo ácido nítrico, o que implica em alteração da rota química característica do método 

dos precursores poliméricos.  

O processo de produção dos compósitos NiO – CGO sob investigação neste trabalho 

detém um pedido de privilégio intitulado “Processo de produção de nanocompósito à base de 

óxido de níquel e céria dopada com cátions trivalentes” (PI0903688-1 A2). Esta patente de 

invenção, depositada pelo PPGCEM – UFRN em 2011, diz respeito a um processo de 

produção de partículas nanométricas, na forma de um compósito de óxido de níquel (NiO) e 

céria dopada com terras raras, a partir de soluções contendo cátions cério e níquel, como 

formadores de estruturas, e cátions trivalentes dos elementos gadolínio ou samário ou európio, 

como dopantes. Esta nova rota de síntese tem se mostrado bastante satisfatória, permitindo 

obter pós que reúnem características físicas e químicas especiais, tais como, partículas iniciais 

nanométricas, excelente homogeneidade química, facilidade de conformação por diferentes 

técnicas, baixa aglomeração e cristalinidade elevada. Detalhes sobre este processo de 

obtenção de pós, utilizando o método de síntese em uma etapa (CELA et al.,  2011; 

MACEDO et al., 2013) serão dados adiante, no capítulo “Materiais e Métodos”. 

 

2.3.3. Preparação de filmes por serigrafia  

 

A serigrafia (screen-printing) é um processo mecânico de fabricação de filmes 

espessos (> 1 µm) largamente utilizado na indústria. Nesta técnica, uma tinta (mistura 

viscosa) formada por um material particulado (~ 60% em volume da tinta) e aditivos 

orgânicos, é forçada através das aberturas de uma tela usando um rodo, conforme ilustração 

esquemática na Figura 15. Ao final do processo um filme espesso com características 

controladas é obtido sobre um substrato de interesse. Esta técnica convencional, há muito 

usada em diversas atividades, foi também desenvolvida para atender as necessidades da 

indústria de circuitos eletrônicos, e mostrou-se bastante eficaz para a fabricação de 

componentes (eletrólitos e eletrodos) para SOFCs planares, pois além de ter um baixo custo 
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de operação, produz filmes homogêneos com espessuras que podem chegar a 10 µm, 

dependendo da abertura da tela utilizada. Na fabricação de filmes por serigrafia, parâmetros 

como reologia da tinta, espessura e abertura da tela e preparação do substrato devem ser 

controlados a fim de se obter filmes homogêneos e com boa aderência ao substrato ao final do 

processamento. A preparação do substrato é muito importante para que a tinta possa molhar 

bem a sua superfície, isto porque a presença de impurezas pode modificar a energia 

superficial do substrato, diminuindo a molhabilidade da tinta (WILL et al., 2000; DEBEDA-

HICKEL et al., 2005; DOLLEN e BARNETT, 2005). 

 

Figura 15. Ilustração esquemática do processo de obtenção de filmes por serigrafia. Adaptado de 

(GODICKEMEIER, 1996). 

 

 

 

Durante a fabricação de SOFCs suportadas no anodo ou no eletrólito, uma suspensão 

cerâmica do eletrólito ou do anodo pode ser depositada por serigrafia e após uma etapa de 

secagem, a meia célula é co-sinterizada a temperaturas entre 1000 e 1500 ºC. No caso das 

células suportadas no anodo, a sinterização do eletrólito e do catodo é feita separadamente. A 

razão para isto é a necessidade de temperaturas mais altas (~ 1400 ºC) para a produção do 

eletrólito denso (RÖSCH et al., 2004; ROTUREAU et al., 2005; RIED et al., 2008; 

MENZLER et al., 2010).  

 

2.3.4. Caracterização eletroquímica por espectroscopia de impedância  

 

A espectroscopia de impedância é uma técnica analítica amplamente utilizada para a 

caracterização de sistemas eletroquímicos. Nos últimos anos esta técnica tem encontrado 

muita aplicação em estudos de sólidos iônicos, corrosão, polímeros condutores e interfaces 

(FONSECA e MUCCILLO, 2009; HAMLAOUI et al., 2008; ATES, 2011; HUSSAIN et al., 

2012). A sua vasta utilização deve-se, em parte, ao fato das medidas serem relativamente 
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rápidas e principalmente por ser uma técnica aplicada a uma larga variedade de materiais e 

problemas, sem destruição da amostra (IRVINE et al., 1990). 

No estudo de eletrocerâmicas, a espectroscopia de impedância possibilita a separação 

das diferentes contribuições individuais associadas aos processos de polarização num material 

porque e quando estas têm diferentes respostas em um determinado domínio de frequências. 

No caso de eletrólitos cerâmicos, como CGO ou YSZ, é usual atribuir-se o fenômeno presente 

em altas frequências ao processo de condução através do grão, e o fenômeno presente a 

frequências intermédias à condução nos contornos de grão. A frequências mais baixas é 

possível identificar os fenômenos associados aos processos de eletrodo (BAUERLE, 1969; 

KHARTON et al., 2001). 

Devido à sua sensibilidade aos constituintes microestruturais, a espectroscopia de 

impedância proporciona a possibilidade de correlação entre as propriedades elétricas e a 

microestrutura dos materiais. Com os equipamentos comerciais disponíveis, essas medidas 

são feitas automaticamente em uma faixa de frequência que vai desde 0,1 mHz até 30 MHz, 

permitindo a análise simultânea de várias respostas sobrepostas, tais como condução, cinética 

de reação, difusão, adsorção e dessorção (HUANG et al., 2007). 

O fundamento da técnica consiste em perturbar a posição de equilíbrio de um sistema 

eletroquímico, por aplicação de uma tensão alternada senoidal de baixa amplitude, geralmente 

entre 10 e 50 mV, e registrar as partes real e imaginária da impedância em função da 

frequência (HUANG et al., 2007). A tensão aplicada é expressa pela Eq. 11: 

 

V (ω,t) = Voe
iωt

       (Eq. 11) 

 

em que Vo é a amplitude do sinal, ω é a frequência angular (rad.s
-1

) e t o tempo (s). 

 

A utilização de corrente alternada (ac) de baixa amplitude minimiza os fenômenos de 

polarização decorrentes da aglomeração nas interfaces de íons móveis como O
2-

 ou H
+
. A 

polarização pode provocar a alteração da interface eletrólito/eletrodo e assim limitar a 

capacidade de interação do eletrodo com o exterior da amostra. A aplicação de um pequeno 

estímulo alternado favorece a reversibilidade da corrente iônica criada no material, reduzindo 

a probabilidade de ocorrência de processos irreversíveis na interface com o eletrodo 

(polarização) (BARSOUKOV e MACDONALD, 2005). 
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A perturbação causada produz como resposta uma corrente elétrica I, também 

traduzida sob a forma de um sinal senoidal, de acordo com a Eq. 12: 

 

I (ω,t) = Ioe
i(ωt + Ø)

       (Eq. 12) 

 

onde Io corresponde à amplitude de corrente e Ø é o ângulo de fase entre os sinais 

senoidais da tensão aplicada e da resposta respectiva.  

A impedância elétrica Z(ω) é definida como a razão entre a tensão senoidal aplicada, 

V (ω,t),  e a corrente resultante, I (ω,t). Z(ω) é um número complexo podendo ser 

representado em coordenadas polares, através da sua amplitude |Z| e do seu ângulo de fase Ø, 

ou em coordenadas cartesianas Z(ω) = Z’+iZ”, em que Z’ e Z” são as partes real e imaginária 

da impedância, respectivamente, e i =    .  

Graficamente a impedância é representada na forma de uma componente capacitiva no 

eixo imaginário (Z”) versus uma componente resistiva no eixo real (Z’), originando o 

chamado diagrama de Nyquist ilustrado na Figura 2.15. Neste tipo particular de espectro, 

característico de um óxido condutor iônico investigado entre 250 e 400 °C (atmosfera 

oxidante), a presença de dois semicírculos bem definidos indica a existência de duas 

características distintas que podem ser atribuídas a fenômenos de transporte associados ao 

interior do grão e às regiões de contorno de grão. Para temperaturas mais altas um terceiro 

semicírculo associado a processos de eletrodo deve aparecer na região de baixas frequências. 

De um forma geral, o número de semicírculos visíveis depende da temperatura de medida e da 

gama de frequência disponível no equipamento de medida. 

Espectros como o da Figura 16 podem ser interpretados recorrendo a circuitos 

equivalentes. Da possibilidade de associar a determinado conjunto de resultados mais do que 

um circuito equivalente, resulta um dos principais inconvenientes da utilização deste modelo 

generalista. Contudo, o circuito equivalente deve corresponder a um modelo físico coerente 

com o conhecimento existente dos processos envolvidos. A escolha do circuito equivalente 

adequado deve-se, em grande parte, à intuição física do experimentador e ao teste exaustivo 

de vários conjuntos de resultados obtidos em diferentes condições que permitam sustentar o 

referido modelo físico.  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 
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equivalentes RC, como o apresentado na Figura 16 (BARSOUKOV e MACDONALD, 2005; 

COLOMER et al. 1995). 

 

Figura 16. Esquema de um diagrama de Nyquist e seu respectivo circuito equivalente associado. Adaptado 

de (COLOMER et al., 1995). 

 

 

[R e C são as indicações para a resistência e a capacitância do grão (g) ou do contorno de grão (cg). A frequência 

angular (ω) aumenta da direita para a esquerda]. 

 

Os valores da resistência dos circuitos são obtidos a partir das intercepções com o eixo 

real, enquanto que os valores da capacitância são obtidos a partir da frequência 

correspondente ao ponto máximo em cada semicírculo, denominada frequência de relaxação 

(= 1/RC). 

Os semicírculos são, frequentemente, centralizados em um ponto abaixo do eixo real, 

recebendo a denominação de semicírculos abatidos. O ângulo de descentralização α destes 

semicírculos toma valores diferentes de zero, como ilustrado na Figura 17, afastando-se do 

comportamento ideal, como consequência do semicírculo ser originado por mais que um 

fenômeno com tempos de relaxação muito próximos (BOUKAMP, 2004). Nestas situações, o 

capacitor (C) de um elemento RC pode ser substituído por um elemento de fase constante 

(EFC), com impedância dada por: 
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Z = 1/(EFC)(i,ω)
n
       (Eq. 13) 

 

Um elemento de fase constante pode, assim, ser considerado como uma generalização 

de uma capacitância, que leva em consideração a “não idealidade” de semicírculos observados 

experimentalmente. O parâmetro n é uma medida do grau de abatimento de um arco. Para n  = 

1, o EFC é idêntico a uma capacitância, correspondendo a um semicírculo perfeito no gráfico 

de impedância. Para n < 1, arcos mais ou menos abatidos são obtidos. Com a introdução de 

elementos de fase constante é possível atingir um ajuste perfeito para os arcos com desvio da 

idealidade. A partir dos parâmetros de ajuste EFC e n, a capacitância (C) pode ser calculada 

usando a seguinte equação: 

 

C = (R
1-n

EFC)
1-n

       (Eq. 14) 

 

Figura 17. Análise gráfica de um espectro de impedância, ilustrando o ângulo de descentralização alfa. 

(BOUKAMP, 2004). 

 

 

 

A espectroscopia de impedância tem se apresentado como uma ferramenta 

extremamente útil para se avaliar a relação entre a microestrutura e o desempenho 

eletroquímico de eletrodos para a oxidação de hidrogênio, fornecendo informações relevantes 

sobre os mecanismos de reação e os fenômenos de difusão nos eletrodos.  

 

2.3.4.1. Caracterização eletroquímica de cermets Ni – céria dopada 

 

Muitos trabalhos têm reportado o uso da espectroscopia de impedância para avaliar o 

desempenho eletroquímico de cermets Ni – CGO utilizando uma configuração de célula 

simétrica, em que o mesmo eletrodo é simetricamente depositado em ambos os lados de um 
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eletrólito cerâmico (CGO ou YSZ, por exemplo), com diferentes microestruturas e sob 

diversas condições de atmosfera (RÖSCH et al., 2004; KIM et al., 2009; ARAVIND et al., 

2009; BABAEI et al., 2009). Aravind e colaboradores (ARAVIND et al., 2009) realizaram 

medidas de espectroscopia de impedância em células simétricas contendo anodos de Ni – 

CGO com a propósito de entender a influência do processo de difusão da fase gasosa, 

representado por um arco de baixa frequência, sobre o desempenho dos anodos. O grupo de 

pesquisa de Babaei (BABAEI et al., 2009) estudou os efeitos eletrocatalíticos da incorporação 

de nanopartículas de paládio sobre a reação de oxidação de hidrogênio em anodos Ni – CGO. 

Após um minucioso estudo de espectroscopia de impedância entre 650 e 900 °C, os autores 

relatam que a principal função do paládio é diminuir a impedância do eletrodo associada com 

adsorção e processos de difusão da reação de oxidação de H2 sobre a superfície dos anodos. 

As curvas de impedância, obtidas em hidrogênio úmido (97% H2) a 850 °C e em função da 

impregnação com Pd, permitiram extrair valores de resistência específica por área (ASR, area 

specific resistance) de 0,59 ohm.cm
2
 e 0,17 ohm.cm

2
 para cermets Ni – CGO  sem e com 

impregnação de 0,11 mg/cm
2
 de Pd, respectivamente. Em uma configuração de célula 

simétrica, os valores de ASR (em ohm.cm
2
) são obtidos multiplicando-se a resistência global 

do eletrodo (R, em ohm) pela sua área (A, em cm
2
) e dividindo-se o resultado por 2 (ASR = 

(R x A)/2)). Se, por outro lado, é utilizado um contra-eletrodo de platina, como nas medidas 

com 3 eletrodos, os valores de ASR são obtidos apenas multiplicando-se R pela área do 

eletrodo (ASR = R x A).  

O grupo de Rösch (RÖSCH et al., 2004) estudou o comportamento eletroquímico de 

cermets Ni – Ce0,9Gd0,1O2- contendo 2,5 e 70% em massa de NiO. As camadas de eletrodo 

foram simetricamente depositadas em ambas as faces de eletrólitos de YSZ (célula simétrica) 

utilizando-se os recursos do método screen-printing. Após sinterização a 1250 °C por 5 h, a 

caracterização eletroquímica foi realizada por espectroscopia de impedância, na faixa de 

frequência entre 10 mHz e 1MHz, usando atmosferas de hidrogênio úmido (9% ou 100% em 

vol. de H2) e metano úmido (10% ou 100% em vol. de CH4). A Figura 18 ilustra os espectros 

de impedância obtidos para estes cermets à temperatura de 850 °C.  
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Figura 18. Espectros de impedância dos anodos contendo (a) 2,5 e (b) 70% em massa de NiO, obtidos a 

850 ºC em diferentes atmosferas umidificadas à temperatura ambiente (ROSCH et al., 2004). 

 

 

 

 

De acordo com a Figura 18, os espectros de impedância para o eletrodo com 2,5% em 

massa de NiO mostram parte de um arco na região de alta frequência e um arco abatido 

(semicírculo com o centro abaixo do eixo real) em baixa frequência. A característica 

assimétrica do arco abatido revela a existência de pelo menos duas contribuições de eletrodo 

na região de baixa frequência. Por outro lado, quando o teor de NiO é aumentado para 70% 

em massa (60% em vol. de Ni metálico), os espectros apresentam apenas duas contribuições 

de arcos abatidos com picos de frequência em 0,1 e 10 Hz. Os autores relatam que os 

processos de eletrodo são termicamente ativados durante a oxidação eletroquímica do H2 na 

faixa de temperatura entre 700 e 850 °C. Em todo o intervalo de temperatura em estudo, a 

resistência específica por área foi menor nos eletrodos contendo o maior teor de Ni. Para estes 

cermets foram observados valores de resistência de aproximadamente 1,2 ohm.cm
2
 (em 9% 

H2/91% N2) e 0,6 ohm.cm
2
 (em 100% H2) a 850 °C. 

Kim e colaboradores (KIM et al., 2009) usaram espectroscopia de impedância, em 

condições de circuito aberto, para estudar o efeito da atmosfera de H2 (seca ou úmida) no 

desempenho eletroquímico de cermets Ni – CGO. As medidas de impedância foram 

realizadas na faixa de frequência entre 10 mHz e 10 kHz. Os espectros de impedância, 
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contendo dois arcos sobrepostos, foram ajustados a um circuito equivalente composto de um 

resistor em série com duas combinações em paralelo de um elemento de fase constante e um 

resistor. Nas medidas em hidrogênio úmido, os autores observaram que à temperatura de 600 

°C o arco de baixa frequência variou significativamente com o teor de H2 (diminuindo com o 

aumento de pH2), enquanto que o arco de alta frequência não foi afetado, como pode ser 

observado na Figura 19. 

 

Figura 19. Espectros de impedância de cermets Ni-CGO em diferentes teores de hidrogênio úmido a 600 

ºC. Adaptado de (KIM et al., 2009). 

 

 

 

Um comportamento diferenciado foi observado quando da variação de temperatura em 

uma atmosfera de 97% vol. H2. Nesta nova condição experimental, o arco de alta frequência 

aumentou significativamente com a redução da temperatura, enquanto o de baixa frequência 

permaneceu quase inalterado (Figura 20). Estes resultados sugeriam que a impedância de alta 

frequência era devida a um processo de transferência de carga, enquanto que a impedância de 

baixa frequência seria atribuída a efeitos de transporte de massa.  
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Figura 20. Espectros de impedância de cermets Ni-CGO em diferentes temperaturas e atmosfera de 97% 

vol. de hidrogênio úmido (KIM et al., 2009). 

 

 

 

Os espectros de impedância apresentaram uma forma diferenciada, mudando 

drasticamente nas primeiras 4 horas, quando a condição de operação foi mudada de úmida 

para seca (97%H2/3%N2, 600 °C). O comportamento em hidrogênio seco foi então 

sistematicamente avaliado. À temperatura de medida de 600 °C, a impedância de baixa 

frequência aumentou significativamente quando o teor de hidrogênio foi reduzido, enquanto 

que a de alta frequência permaneceu relativamente estável. Nas medidas em que a 

composição do gás foi mantida constante (97%H2/3%N2) e a temperatura variou entre 564 e 

600 °C, a impedância de alta frequência aumentou com a redução da temperatura, exibindo 

um comportamento similar ao observado em hidrogênio úmido. Este resultado permitiu 

concluir que em hidrogênio seco a resistência de alta frequência também era atribuída à 

transferência de carga. Uma característica muito mais complexa foi observada para o arco de 

baixa frequência, que variou significativamente com o teor de H2 e também com a 

temperatura. Como pode ser visto na Figura 21, até mesmo o domínio de frequência deste 

arco (fora do limite do equipamento) foi diferente do observado em hidrogênio úmido. 
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Figura 21. Espectros de impedância de cermets Ni-CGO em diferentes temperaturas e atmosfera de 97% 

vol. de hidrogênio seco (KIM et al., 2009). 

 

 

 

Este resultado indicou que em condições secas a impedância de baixa frequência não 

seria exclusivamente devida ao transporte de massa, como observado nas medidas com 

umidade. Imagens obtidas por microscopia eletrônica de varredura evidenciaram um efeito 

microestrutural negativo (formação de trincas) nos cermets expostos a atmosfera seca, um 

fenômeno que, de acordo com a Figura 22, não foi observado em condições úmidas. Os 

autores sugerem que o pior desempenho em hidrogênio seco pode estar associado a um lento 

processo corrosivo que resulta em dano microestrutural. É importante salientar que nesta 

condição específica (H2 seco) o processo de redução da céria é mais significativo, como 

resultado do aumento do pO2. 

 

Figura 22. Micrografias de cermets Ni-CGO expostos a (a) atmosfera úmida (97% de H2) e (b) atmosfera 

seca (97% de hidrogênio) (KIM et al., 2009). 
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Um grande aumento do arco de baixa frequência em hidrogênio seco também foi 

observado por Jiang e Badwal (JIANG e BADWAL, 1997) para cermets Ni – YSZ operando 

a 1000 °C. De acordo com estes autores, o mecanismo de reação no anodo é complexo e 

fortemente dependente das atividades catalíticas dos materiais de eletrodo, da condutividade 

eletrônica da superfície do eletrólito e do teor de água no hidrogênio. Como a difusão 

superficial das espécies de hidrogênio torna-se mais rápida com o aumento de temperatura, a 

característica da impedância de baixa frequência na condição seca pode ser atribuída a uma 

difusão mais lenta destas espécies, que por sua vez é facilitada pela presença de íons O
2- 

em 

condições úmidas. 

A otimização da microestrutura do eletrodo (anodo ou catodo) é uma importante 

estratégia para melhorar o seu desempenho eletroquímico. Com isto em mente, Chen e Hwang 

(CHEN e HWANG, 2008) estudaram a relação microestrutura  – desempenho eletroquímico 

de cermets Ni – CGO depositados pelo método spray pirólise assistido por campo 

eletrostático. Medidas de espectroscopia de impedância foram realizadas em atmosfera de 

hidrogênio úmido, utilizando células simétricas do tipo Ni – CGO/CGO/Ni – CGO. Estes 

autores reportam um dos menores valores de resistência específica por área para cermets Ni – 

CGO (0,09 ohm.cm
2
 a 550 °C), demonstrando o alto desempenho eletroquímico de um filme 

poroso contendo uma estrutura tipo couve – flor.   

Utilizando células simétricas anodo/eletrólito/anodo, o grupo de Muecke (MUECKE 

et al., 2008) estudou a influência da condutividade eletrônica do substrato sobre a resistência 

específica por área de cermets Ni – CGO. O desempenho eletroquímico dos filmes 

depositados por spray-pirólise sobre diferentes substratos (CGO ou YSZ) foi investigado por 

espectroscopia de impedância entre 450 e 600 °C, em atmosfera de hidrogênio úmido. À 

temperatura de 600 °C, os valores de resistência foram de 1,73 ohm.cm
2 

(sobre CGO) e 7,2 

ohm.cm
2 

(sobre YSZ). Os autores reportam que como YSZ é um condutor puramente iônico, 

os espectros de impedância dos cermets não devem conter qualquer contribuição do substrato. 

Por outro lado, a menor resistência dos cermets depositados sobre o CGO é devida à 

existência de alguma condutividade eletrônica nesse substrato, uma vez que a pressão parcial 

de oxigênio em que a medida foi realizada (pO2 = 7x10
-26

 bar) ultrapassa o limite do domínio 

eletrolítico do CGO a 600 °C (~ pO2 = 1x10
-24

 bar) (GÖDICKEMEIER, 1996). Os autores 

concluem que para evitar má interpretação de resultados devido à condutividade eletrônica do 

substrato de CGO, cermets Ni – CGO com diferentes microestruturas devem ser investigados 
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sob pressões parciais de oxigênio idênticas e utilizando substratos com espessuras idênticas. 

Desta forma, os resultados podem ser comparados sem erro. 

O grupo de Tsipis (TSIPIS et al., 2004) estudou a dependência da polarização anódica 

com a densidade de corrente em cermets Ni – CGO obtidos pelo método do precursor 

celulósico. As medidas foram realizadas utilizando uma configuração de 3 eletrodos (eletrodo 

de trabalho, contra-eletrodo e eletrodo de referência) e atmosfera de hidrogênio úmido (3% 

H2O/10% H2/87% N2). Os autores relatam que a 800 °C e densidade de corrente de 200 

mA/cm
2
, a polarização do cermet Ni – CGO é aproximadamente 350 mV, enquanto que para 

um cermet Ni – YSZ – CGO este valor é reduzido para 245 mV. A melhor atividade 

eletroquímica do anodo contendo YSZ foi inicialmente atribuída à influência estabilizante da 

zircônia ou ao maior teor de níquel no cermet Ni – YSZ – CGO. Entretanto, medidas 

adicionais em um cermet Ni – CGO indicaram que o desempenho do anodo pode ser 

melhorado via modificação superficial com céria (CeO2-), mesmo que a concentração de Ni 

seja reduzida para abaixo de 21% em volume. Este resultado indicou que o teor de Ni acima 

do limite de percolação não poderia ser considerado o fator limitante do desempenho. A 

incorporação de finas partículas de céria, formadas após decomposição térmica de uma 

solução de nitrato de cério, aumentou a atividade eletroquímica do cermet Ni – CGO, tendo 

sido encontrado um novo valor de polarização de 110 mV a 200 mA/cm
2
 e 800 °C. O 

aumento do desempenho do anodo, comparativamente ao eletrodo sem impregnação, foi 

atribuído a um melhor contato elétrico entre as partículas, resultante da significante 

condutividade eletrônica da céria em atmosfera redutora. Além disto, os autores relatam a 

obtenção de uma microestrutura menos porosa e mais uniforme para o anodo impregnado.  

O efeito da temperatura de calcinação de pós de NiO – SDC, obtidos pelo método da 

combustão, sobre a microestrutura e as propriedades eletroquímicas de cermets Ni – SDC foi 

estudado pelo grupo de pesquisa de Chen (CHEN et al., 2009). Os autores depositaram os 

filmes utilizando o método spin – coating e utilizaram a configuração de 3 eletrodos para 

avaliar a atividade eletroquímica dos anodos. O melhor desempenho eletroquímico foi 

observado para o cermet Ni – SDC derivado do pó calcinado a 1000 °C. Uma microestrutura 

porosa e livre de trincas contribuiu para que este eletrodo apresentasse um valor de 

polarização anódica de apenas 33,1 mV (densidade de corrente de 200 mA/cm
2
 a 800 °C). Os 

autores reportam que este resultado, associado com uma resistência específica por área de 

0,11 ohm.cm
2
, a 800 °C, implicaram na obtenção de um anodo com uma alta atividade 

eletrocatalítica para a reação de oxidação de hidrogênio em temperatura intermediária. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Os pós do compósito NiO-Ce0,9Gd0,1O1,95 (NiO-CGO) utilizados neste trabalho foram 

obtidos seguindo três metodologias de preparação: (1) síntese em uma etapa, (2) mistura de 

óxidos previamente sintetizados pelo método dos precursores poliméricos e (3) mistura de 

óxidos comerciais. Independentemente da rota de preparação, todos os pós de NiO-CGO 

foram preparados usando a proporção mássica de 1:1 (NiO:CGO), o que implica em 39% em 

volume da fase metálica no cermet Ni-CGO, considerado o teor adequado de Ni para o limiar 

de percolação no anodo (YANG et al., 2006). 

 

3.1. Obtenção de pós de NiO-CGO 

 

3.1.1. Preparação por síntese em uma etapa 

 

A preparação de pós de NiO-CGO por síntese em uma etapa consiste na obtenção de 

um nanocompósito in situ a partir da mistura das resinas poliméricas precursoras das fases 

NiO e CGO. Um único tratamento térmico em baixas temperaturas permite obter um pó 

precursor do nanocompósito (CELA et al., 2011).  

Utilizando o método dos precursores poliméricos, as resinas precursoras das fases 

CGO e NiO foram sintetizadas simultaneamente em recipientes distintos. Em um primeiro 

recipiente (béquer I) foi preparada uma solução de citrato de cério, a partir da dissolução do 

nitrato de cério [Ce(NO3)3.6H2O] em água destilada e complexação da solução com o ácido 

cítrico [C6H8O7.H2O]. Foi utilizada uma relação molar 1:3,5 (cátion/ácido cítrico). A 

proporção requerida do nitrato de gadolínio [Gd(NO3)3.6H2O] foi adicionada após 1 h de 

agitação a 60-70 ºC, permanecendo nesta temperatura por mais 2 h para formação do quelato 

de cátions. A temperatura do meio reacional foi aumentada para 75-80 °C, sob constante 

agitação (@), a fim de promover a reação de esterificação mediante adição de etilenoglicol 

[C2H6O2] na proporção em massa de 60:40 (ácido cítrico/etilenoglicol). A solução resultante 

foi mantida sob agitação e aquecimento a 75-80 ºC por 2 h para eliminação do excesso de 

água da solução e formação da resina polimérica precursora da fase CGO. Em um segundo 

recipiente (béquer II) foi preparada a resina precursora da fase NiO. Utilizou-se nitrato de 

níquel [Ni(NO3)2.6H2O] como fonte do cátion Ni e as mesmas proporções metal/ácido cítrico 

e ácido cítrico/etilenoglicol adotadas na síntese do CGO. O conteúdo do béquer II foi vertido 
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no béquer I e a solução resultante foi misturada à temperatura ambiente, por 

aproximadamente 5 minutos, resultando em uma resina homogênea, contendo os cátions Ce, 

Gd e Ni, precursora do nanocompósito NiO-CGO. A resina resultante foi tratada 

termicamente a 350 °C em atmosfera de ar, utilizando taxa de aquecimento de 1 ºC/min. e 

patamar de 1 h, permitindo a obtenção do pó precursor do nanocompósito NiO-CGO. Com 

base em análise termogravimétrica, o pó precursor foi calcinado a partir de 700 °C, 

permitindo a cristalização das fases NiO e CGO para posterior obtenção de compósitos NiO-

CGO e cermets Ni-CGO. A metodologia de obtenção de pós de NiO-CGO por síntese em 

uma etapa é apresentada no fluxograma da Figura 23. 

 

Figura 23. Fluxograma da metodologia de obtenção de pós de NiO-CGO por síntese em uma etapa. 
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3.1.2. Preparação por mistura de óxidos previamente sintetizados 

 

A segunda rota de preparação de pós do compósito NiO-CGO consiste na obtenção 

dos óxidos NiO e CGO, preparados separadamente, utilizando o método dos precursores 

poliméricos. As resinas precursoras do CGO e do NiO foram tradadas termicamente a 300 e 

350 °C, respectivamente. Em seguida, os pós precursores de cada fase foram calcinados a 800 

°C por 2 h e misturados em moinho de bolas (50 rpm por 1 h), utilizando bolas de zircônia – 

céria como meio de moagem, resultando no compósito NiO-CGO. 

 

3.1.3. Preparação por mistura de óxidos comerciais 

 

A terceira metodologia de preparação do compósito NiO-CGO consiste na mistura 

mecânica de pós comercias de NiO (J. T. Baker, Phillipsburg, NJ) e CGO (Praxair Specialty 

Ceramics, Seattle). O pó de NiO foi previamente moído, com álcool etílico, em um moinho 

planetário a 300 rpm por 4 h. Em seguida o CGO foi adicionado ao NiO ainda úmido e a 

suspensão resultante foi misturada em moinho de bolas a 50 rpm por 1 h. Neste trabalho, o 

material obtido a partir da mistura de pós comerciais será identificado como “compósito 

convencional”.  

 

3.2. Caracterização de pós de NiO-CGO 

 

A fim de conhecer o comportamento de decomposição térmica e propor uma condição 

de calcinação para o material obtido por síntese em uma etapa, o pó precursor do 

nanocompósito in situ, obtido após tratamento térmico a 350 °C, foi investigado por análise 

termogravimétrica entre a temperatura ambiente e 1000 °C. A análise foi realizada em um 

instrumento Setaram SetSys 16/18 usando taxa de aquecimento de 5 °C/min. Os pós de NiO-

CGO obtidos por síntese em uma etapa (calcinados a 700 e 800 °C) e mistura de óxidos 

(sintetizados e comerciais) foram caracterizados por difratometria de raios-X (DRX). As 

medidas de DRX foram realizadas em equipamento Shimadzu, modelo XRD-7000, com 

varredura angular 2θ entre 10
o
 e 80

o
, passo de 0,02º e tempo de contagem de 2 s por passo 

usando radiação monocromática Kα do Cobre (λ = 1.5418Å) obtida com 40 kV e corrente de 

filamento de 40 mA. Os parâmetros de rede foram estimados por refinamento Rietveld usando 

o programa DBWS-9870 (YOUNG et al., 2000). A distribuição de tamanho de partícula dos 

pós obtidos por síntese em uma etapa (calcinado a 700 °C por 0,5 h) e por mistura de óxidos 
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comerciais (compósito convencional) foi avaliada por um granulômetro a laser (Coulter LS, 

USA). Nenhum dispersante foi utilizando nestas análises. A morfologia dos pós foi 

examinada por microscopia eletrônica de varredura usando microscópios Philips (ESEM-

XL30) e Hitachi (SU-70). Os pós foram dispostos em porta amostras metálicos e recobertos 

com carbono a fim de assegurar uma condutividade elétrica adequada. 

 

3.3. Preparação e caracterização de compactados: NiO-CGO e cermets Ni-CGO 

 

No âmbito do primeiro objetivo específico deste trabalho, estudar a influência do ácido 

cítrico, como agente formador de poro, sobre a microestrutura de cermets Ni – CGO obtidos 

por síntese em uma etapa e por mistura de óxidos previamente sintetizados, os pós de NiO-

CGO foram misturados com diferentes teores de ácido cítrico (0, 5, 10, 15 e 20% em massa) 

usando almofariz e pistilo. As misturas resultantes (NiO-CGO + ácido cítrico) foram 

prensadas a 198 MPa (diâmetro de 12 mm) e sinterizadas em ar a 1300 ºC por 4 h. Esta 

temperatura de sinterização foi previamente determinada por análise dilatométrica (CELA et 

al., 2011). Os compósitos sinterizados foram reduzidos a cermets Ni-CGO mediante 

tratamento térmico em atmosfera de hidrogênio (10% H2/90% N2).  

Com o intuito de estudar o efeito da temperatura de sinterização sobre a microestrutura 

e as propriedades elétricas (medidas em atmosfera oxidante) de compósitos NiO-CGO obtidos 

por síntese em uma etapa e por mistura mecânica de pós comerciais, pós foram pensados a 65 

MPa, na forma de compactos retangulares (15 mm x 5 mm x 5 mm), e sinterizados a 1350, 

1400 e 1450 °C por 4 h em ar. 

Os compactados sinterizados e reduzidos foram caracterizados por difratometria de 

raios-X em equipamento Shimadzu, modelo XRD-7000. Os parâmetros destas medidas foram 

os mesmos usados na etapa de caracterização dos materiais particulados. A porosidade aberta 

de compósitos e cermets Ni-CGO com diferentes teores de agente formador de poros foi 

medida pelo método de Arquimedes. A microestrutura da superfície de compósitos NiO-CGO 

e cermets Ni-CGO foi examinada por microscopia eletrônica de varredura em equipamento da 

Philips (ESEM-XL30). Nos compósitos que tiveram as superfícies polidas analisadas, o 

ataque térmico foi realizado 25 °C abaixo da temperatura de sinterização, utilizando um 

patamar de 15 minutos. Compósitos NiO-CGO sinterizados a 1400 °C foram caracterizados 

por espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios-X (XPS). As análises foram realizadas 

no Centro de Materiais da Universidade do Porto (CEMUP, Porto, Portugal), em um 
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espectrômetro Kratos (modelo AXIS Ultra HSA), com radiação AlKα monocromática de 

energia 1486,7 eV. A deconvolução dos espectros foi feita com o programa XPSPEAK4.1 

através do método não linear dos mínimos quadrados. Os picos de cada elemento espectral 

foram ajustados com uma função Gaussiana-Lorentziana, após extrair o efeito de fundo com 

uma linha de base não linear do tipo Shirley. Para o elemento Ce os picos 3d3/2 e 3d5/2 foram 

ajustados com base na relação da área dos picos (SCOFIELD, 1976). As razões atômicas 

Ni/Ce foram calculadas com base no valor das áreas dos respectivos picos e dos fatores de 

sensibilidade fornecidos pelo fabricante. Para corrigir o efeito de carga à superfície, tomou-se 

como referência a energia de ligação de 285,0 eV do nível C 1s. A caracterização elétrica de 

compósitos NiO-CGO foi realizada por espectroscopia de impedância, em ar, entre 90 e 650 

°C, usando um analisador de impedância HP 4284A, um porta-amostra e um forno tubular. O 

aparato experimental completo é apresentado na Figura 24. A faixa de frequência utilizada foi 

entre 20 Hz e 1 MHz, com uma amplitude de sinal de 0,5 V. Antes das medidas elétricas, 

eletrodos porosos de Pt foram preparados usando pasta de Pt. A pasta foi depositada em faces 

paralelas dos compósitos e curada a 1000 °C por 1 h em ar. 

 

Figura 24. Aparato experimental usado nas medidas de espectroscopia de impedância em ar. 
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Os resultados de impedância foram analisados utilizando o programa ZView (Scribner 

Associates, Inc.). Os valores de resistência (R) foram utilizados nos cálculos de condutividade 

(), considerando a espessura das amostras (L) e a área dos eletrodos de Pt (S), segundo a Eq. 

15: 

RS

L
         (Eq. 15) 

 

Nos cálculos de condutividade considerou-se a resistência dos fios de platina, que 

foram obtidas para cada temperatura de medida. As energias de ativação (Ea) dos processos de 

condução foram calculadas usando a equação de Arrhenius: 

 

)(exp
kT

E

T

A a
        (Eq. 16) 

 

onde A é um fator pré-exponencial, T é a temperatura absoluta e k é a constante de 

Boltzmann. Em compósitos NiO-CGO, os parâmetros estimados usando esta equação são 

representativos das propriedades intrínsecas do material de eletrólito (CGO) e também da 

contribuição eletrônica do NiO, podendo ainda haver alguma influência da porosidade.  

 

3.4. Caracterização de cermets Ni-CGO obtidos por serigrafia 

 

Suspensões cerâmicas (tintas serigráficas) contendo pós de NiO-CGO obtidos por 

síntese em uma etapa (calcinado a 700 °C por 0,5 h) e mistura de óxidos comerciais foram 

confeccionadas para deposição de filmes sobre substratos densos de CGO. Os substratos 

foram preparados por prensagem isostática de pós comerciais (Praxair) a 300 MPa e 

sinterização a 1550 °C por 4 h. As tintas foram preparadas misturando-se os pós de NiO-CGO 

com um veículo serigráfico comercial (Quimiceram – Portugal) na razão de 1:1 (g/mL). 

Suspensões mais diluídas comprometeram a reologia das suspensões, dificultando a deposição 

por serigrafia. As suspensões foram agitadas manualmente e por ultrassom, a fim de garantir 

homogeneidade. Após serigrafia, os filmes como depositados foram secos em estufa a 60 °C 

por 2 h. Com o propósito de avaliar os efeitos da temperatura de sinterização das camadas de 

NiO-CGO sobre a microestrutura e o desempenho eletroquímico dos cermets Ni-CGO, as 

camadas foram sinterizadas entre 1350 e 1450 °C por 4 h em ar. Temperaturas de sinterização 

abaixo de 1350 °C foram testadas, mas não proporcionaram uma aderência adequada das 
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camadas de NiO-CGO aos substratos de CGO. Após sinterização, os eletrodos apresentaram 

área de 0,2 cm
2 

e espessuras entre 20 e 40 µm. O processo de redução do NiO a Ni metálico 

foi monitorado por medidas de impedância em atmosfera de hidrogênio úmido (10% H2 + 

90% N2, fluxo de 100 cm
3
/min). Espectros de impedância reprodutíveis foram obtidos a partir 

de 3 h de estabilização a 750 °C.  

O desempenho eletroquímico dos cermets, mais especificamente a resistência 

específica por área (REA) em condições de circuito aberto e a polarização anódica com a 

densidade de corrente, foi avaliado usando um Autolab PGSTAT302 (Autolab, EcoChemie, 

Netherlands) e uma célula com configuração de 3 eletrodos. Neste tipo de configuração, o 

anodo Ni-CGO é o eletrodo de trabalho (ET) e platina é utilizada como contra-eletrodo (CE) e 

eletrodo de referência (ER). ET e CE foram simetricamente depositados em ambas as faces do 

substrato de CGO. A configuração geométrica das células usadas neste estudo, ilustrada na 

Figura 25, foi escolhida de acordo com o trabalho de FIGUEIREDO e colaboradores 

(FIGUEIREDO et al., 1999). A distância entre o ET e o ER (diâmetro de 1mm) foi mantida 

fixa em 6 mm, um valor correspondente a três vezes a espessura do eletrólito, o que satisfaz a 

exigência de potencial constante (equipotencial) para o ER (OFFER et al., 2008). 

 

Figura 25. Esquema da célula com configuração de 3 eletrodos usada para a caracterização eletroquímica 

dos cermets Ni-CGO. ET: eletrodo de trabalho, CE: contra-eletrodo, ER: eletrodo de referência. 

 

 

 

As medidas de impedância foram realizadas entre 650 e 750 °C, usando amplitude de 

tensão ac de 10 mV, faixa de frequência de 0,1 Hz a 100 kHz e atmosfera de hidrogênio 

úmido (a mesma usada para a redução do NiO). Nos espectros obtidos, a intercepção com o 

eixo real (em altas frequências) representa a resistência ôhmica do eletrólito, eletrodo e fios 

condutores, enquanto que o tamanho total dos arcos de impedância corresponde à resistência 

do anodo. Os espectros de impedância foram ajustados usando o software ZView e os valores 

de resistência foram corrigidos pela área do eletrodo de trabalho, resultando nos valores de 

REA para cada cermet Ni-CGO. O ajuste dos espectros foi realizado usando o circuito 

2 mm 
20 mm 

6 mm 
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equivalente R1(R2EFC2)
AF

(R3EFC3)
BF

, onde R1 é a resistência ôhmica em série com duas 

contribuições distintas do eletrodo, consistindo de resistências (R2 e R3) em paralelo com 

elementos de fase constante (EFC2 e EFC3). O arco de baixa frequência (BF) é geralmente 

atribuído a processos de difusão de gás através dos poros do eletrodo ou difusão de espécies 

eletroativas para os contornos de tripla fase. O arco de alta frequência (AF) é geralmente 

associado a processos de transferência de carga (JIANG e BADWAL, 1997; BRANDON e 

BRETT, 2006). Circuitos equivalente similares ao usado nestes trabalho foram anteriormente 

propostos para estudar o comportamento eletroquímico de anodos à base de Ni (JIANG et al., 

2005; KIM et al., 2009; CHEN et al., 2009; BABAEI et al, 2009). Os valores de resistência 

específica por área (REA), que caracterizam o desempenho eletroquímico de cada eletrodo, 

foram obtidos a partir da soma das resistências de cada arco de impedância (R2
AF

 + R3
BF

) e 

posterior multiplicação pela área da superfície do eletrodo. 

As medidas de polarização anódica, realizadas no modo potenciostático, consistem em 

aplicar uma diferença de potencial entre o ET e o ER e medir a corrente através da célula 

(entre o ET e o CE). A polarização do ET () corresponde à diferença entre o potencial 

aplicado e o potencial devido às perdas ôhmicas, de acordo com a Eq. 17: 

 

 = U – IR        (Eq. 17) 

 

onde U é a diferença de potencial entre o ET e o ER, I é a corrente resultante entre o ET e o 

CE e IR é a contribuição ôhmica para a queda de potencial entre o ET e o ER.  

 A Figura 26 é uma fotografia do aparato experimental usado na caracterização 

eletroquímica de cermets Ni-CGO por espectroscopia de impedância e medidas de 

polarização. Este aparato consiste de, além do Autolab PGSTAT302, um forno, termopar, 

multímetro, controlador de fluxo de massa (Bronkhorst, UK) e um porta-amostra específico 

para medidas usando a configuração de 3 eletrodos.  
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Figura 26. Fotografia do aparato experimental usado na caracterização eletroquímica de cermets Ni-

CGO. 

 

 

 

Na Figura 27 é apresentado um esquema do porta-amostra usado nas medidas 

eletroquímicas, ele consiste essencialmente de uma base metálica, tubos de alumina, fios de 

platina e um sistema de molas que permite aplicar uma pressão à amostra, assegurando um 

bom contato elétrico.  
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Figura 27. Esquema do porta-amostra usado nas medidas eletroquímicas. (1) amostra: célula com 

configuração de 3 eletrodos, (2) fios de platina, (3) termopar, (4) tubos de alumina, (5) base metálica e (6) 

sistema de molas. 

 

 

 

A caracterização microestrutural da superfície e da seção transversal dos filmes de NiO-

CGO e dos cermets Ni-CGO foi realizada por microscopia eletrônica de varredura em um 

microscópio da Hitachi (FEG SU-70). A porosidade dos filmes, antes de após redução do 

NiO, foi estimada por análise de imagem usando o software ImageJ.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados de caracterização de compósitos NiO-

CGO, na forma de materiais particulados e amostras compactadas; e cermets Ni-CGO 

derivados dos compósitos compactados ou camadas micrométricas de NiO-CGO obtidas por 

serigrafia. Ênfase é dada no estudo do nanocompósito NiO-CGO obtido pela rota química 

denominada síntese em uma etapa. Os resultados de caracterização são comparados com os de 

amostras de mesma composição obtidas por duas rotas de preparação alternativas. A 

discussão dos resultados é centrada na correlação entre a microestrutura e as propriedades 

elétricas de compósitos, medidas em atmosfera de ar, e eletroquímicas de cermets, medidas 

em atmosfera de hidrogênio. 

O conteúdo deste capítulo é divido em três seções. A primeira seção aborda um estudo 

da influência do ácido cítrico, como material formador de poro, sobre a microestrutura de 

cermets Ni-CGO obtidos por síntese em uma etapa e por mistura de óxidos previamente 

sintetizados pelo método dos precursores poliméricos. Um estudo preliminar das propriedades 

elétricas de compósitos selecionados é realizado por espectroscopia de impedância. Os 

resultados desta primeira parte do presente capítulo foram recentemente publicados no 

periódico Ceramics International. 

Os resultados apresentados na segunda seção deste capítulo são referentes a um estudo 

sistemático comparativo da correlação entre a microestrutura e as propriedades elétricas de 

compósitos NiO-CGO obtidos por síntese em uma etapa e por mistura mecânica de pós 

comerciais (compósitos convencionais). Nesta seção os compósitos foram sinterizados entre 

1350 e 1450 °C por 4 horas. Estes resultados foram apresentados durante um evento da 

Sociedade Americana de Eletroquímica (ECS) realizado em Honolulu (Hawaii) em Outubro 

de 2012 (PRIME 2012). Após o evento, o trabalho completo foi submetido ao periódico ECS 

Transactions. 

A terceira seção do capítulo é reservada para a caracterização microestrutural e 

eletroquímica de cermets Ni-CGO (camadas micrométricas) obtidos por serigrafia. Nesta 

parte final do presente trabalho de doutorado, são discutidos os efeitos da rota de obtenção de 

pós, síntese em uma etapa ou mistura de pós comerciais, e da temperatura de sinterização de 

camadas de NiO-CGO sobre a microestrutura e o desempenho eletroquímico de cermets Ni-

CGO, caracterizados em atmosfera de hidrogênio úmido. A caracterização eletroquímica é 

realizada por espectroscopia de impedância e medidas de polarização usando a configuração 
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de três eletrodos. Um manuscrito contendo estes resultados está em fase final de preparação 

para submissão ao periódico Journal of the European Ceramic Society.  

As três seções de resultados e discussão acima mencionadas, referentes aos objetivos 

específicos desde trabalho de doutorado, são apresentadas nos itens 4.1, 4.2 e 4.3 deste 

documento.  
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4.1. A versatile route for the preparation of Ni-CGO cermets from nanocomposite 

powders 
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Abstract 

A comparative microstructural study between Ni-Ce0.9Gd0.1O1.95 (Ni-CGO) anodes obtained 

from NiO-CGO nanocomposite powders prepared by in situ one-step synthesis and by 

mechanical mixture (two-step synthesis) of NiO and CGO powders is reported. The open 

porosity and microstructure of sintered and reduced pellets were investigated as a function of 

the citric acid content used as pore forming agent. Nanosized crystallites for the one-step and 

two-step routes were around 18 nm and 24 nm against 16 nm and 37 nm, for CGO and NiO, 

respectively. Overall results show that both routes provided suitable microstructures either for 

anode-support, or for functional anodes for solid oxide fuel cells (SOFCs), with more 

versatile characteristics in the case of the one-step route. The electrical characterization of 

selected NiO-CGO samples, carried out between 90 and 260 °C by impedance spectroscopy, 

confirms electrical percolation of both phases in the composites. However, based on 

combined microstructural and impedance data, it seems clear that the one-step processing 

route is the best approach to make SOFC anodes with improved performance.*  

Keywords: One-step synthesis, Ni-CGO anode, microstructure, impedance spectroscopy, 

porosity.  

 

Research highlights 

 

 NiO-CGO precursor anode materials synthesized by one- or two-step routes.  
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 Novel sol-gel based method used to attain in situ nanocomposite powders. 

 Citric acid as pore forming agent for optimized anode microstructures.  

 Enhanced conductivity in precursor anodes due to optimized percolation. 

 

_____________________________________ 

*Resultados publicados em: Ceramics International 39 (2013) 4321-4328. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2012.11.014 

 

4.1.1. Introduction 

 

Ni-Ce0.9Gd0.1O1.95 (Ni-CGO) ceramic-metal composites (cermets) are widely used as 

anode materials for the electrochemical oxidation of fuels in solid oxide fuel cells (SOFCs) 

[1]. In these composite materials, Ni acts as catalyst for fuel oxidation and provides electronic 

conductivity, whereas CGO mainly acts as a matrix to support the catalyst and to prevent Ni 

from agglomerating both during sintering and operation. The choice of CGO instead of the 

traditional yttria stabilized zirconia (YSZ) as the ceramic component in porous cermet anodes 

results in better matching of thermal expansion coefficients between the anode and CGO as 

electrolyte [2,3]. Another noticeable advantage of doped ceria based anodes is related to their 

exceptional tolerance to high sulfur levels in the fuel, which is probably the result of a 

stronger chemical affinity between CeO2 and S than between Ni and S [4].  

The electrocatalytic activity of these electrodes towards fuel oxidation is known to be 

critically related to the triple phase boundary (TPB) line, where fuel (e.g., natural gas, biogas, 

hydrogen, or other H2 rich gases), electronic (Ni) and ionic conductor (CGO) meet together. 

The electrode reaction region, along the TPB length, which determines the performance of a 

Ni-CGO anode, is critically dependent on the microstructure, especially on grain size, 

porosity, surface area, tortuosity and connectivity [1-3]. Since ceria-based solid electrolytes 

show significant electronic conductivity under reducing conditions, this means that the active 

anodic reaction zone may be slightly extended along the ceramic phase in the vicinity of the 

TPB line. Irrespective of this, the length of the TPB is essential in determining this active 

electrode reaction zone. 

It is well established that fine Ni and oxide ion conducting ceramic particles yield 

better electrical and electrochemical anodic performance when compared to coarse particles 

[5-7]. This is commonly associated to a high density of Ni-to-CGO contacts, which provide a 
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well-connected network in the anode microstructure, increasing the TPB length and hence 

also the electrochemical performance [8,9].  

It is also well established that the performance and microstructural characteristics of 

functional materials for SOFC applications are strongly dependent on the powder preparation 

method. Ni-CGO cermet anodes are usually prepared by mechanical mixing of NiO and CGO 

powders, subsequently sintered and reduced. The NiO reduction is normally carried out in situ 

either before or during the first cell start-up run. Despite being simple and allowing accurate 

compositional control, this conventional method strongly depends on the characteristics of the 

starting powders and processing route. As a result, the distribution of elements is often non-

uniform, yielding inhomogeneous microstructures and poor anode performance [10-13]. 

 Coarsening of Ni grains due to sintering is a major problem as it leads to a reduction 

of the TPB length and concomitant loss in performance. This problem may be hampered by 

using cermet nanopowders with fine and homogeneous distribution of the Ni particles within 

the ceramic matrix. The reported attempts to obtain powders with such characteristics are 

numerous, including the hydroxide co-precipitation of NiO–Ce0.9Gd0.1O1.95 [11], the synthesis 

by combustion of Ni–YSZ [14], Ni-CaZr0.95Y0.05O2.975 and Ni-SrZr0.95Y0.05O2.975 [15], the 

polymeric organic complex solution method in aqueous media to prepare Ni–CGO [16], and 

the buffer – solution method to synthesize NiO/YSZ [17]. We have recently reported a novel 

low cost method to prepare Ni-CGO cermets with extended TPB length and enhanced 

electrochemical performance. These cermets result from the reduction of NiO-CGO 

nanocomposite powders obtained by a one step synthesis method, directly from polymeric 

precursors of both NiO and CGO phases [18].  

Besides the nature of the starting composite powders, the incorporation of pore 

forming materials, which decompose during heat treatment, has been an effective way to 

design anode microstructures with controlled porosity indicated for easy transport of the 

reactant and/or product gases. Flour, rice starch, graphite, and a mixture of activated carbon 

and flour are examples of widely used pore-formers [19-23]. Although these studies have 

reported the use of pore former agents to produce different anode microstructures, there is no 

information regarding the influence of the pore former content on the microstructure of Ni-

CGO cermet anodes derived from nanocomposite powders.  

Although nickel+doped ceria has been widely used as anode material, little 

information [24-25] is available regarding the electrical properties of the precursor anode 

material, i.e. NiO-CGO. Here, we return to our one-step synthesis methodology to investigate 
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the effects of the powder synthesis method and the role of a pore forming agent (citric acid) 

on the microstructure of Ni-CGO cermet anodes. Scanning electron microscopy was used to 

compare the microstructures of Ni-CGO pellets relative to the amount of added pore former. 

Electrical properties of selected samples of the anode precursor material (NiO-CGO) were 

also investigated by impedance spectroscopy aiming at the confirmation of proper percolation 

of all phases before reduction. 

 

4.1.2. Experimental 

 

NiO-Ce0.9Gd0.1O1.95 (NiO-CGO) composite powders with 50 wt.% CGO and 50wt.% 

NiO were prepared by two different processes. The first one is the so-called one-step 

synthesis, a novel sol-gel based method in which resins are obtained from polymeric 

precursors and then thermally treated to directly produce the NiO-CGO precursor powder 

[18]. The second approach adopted the conventional mechanical mixture of individual 

constituents, herein named two-steps synthesis. It consists in the separate synthesis of NiO 

and CGO precursor powders which are then ball milled after calcination at 800 °C for 2 h, to 

obtain the composite powder. Further details of the preparation of these composite powders 

were previously described [18]. The nickel oxide content used in this work was 39 vol.% Ni 

(50 wt.% NiO, before heat treatment in reducing atmosphere), identified as the adequate 

amount of Ni for percolation threshold in a nickel based cermet anode [26].  

The NiO-CGO composite powders and proper quantities of citric acid as pore former 

were mixed and ground in an agate mortar. Afterwards, the powders were uniaxially pressed 

into pellets at 198 MPa and then sintered in air at 1300 ºC for 4 h. This is the optimal 

temperature to obtain the desired porosity avoiding densification, as inferred by dilatometric 

analysis. The sintered NiO-CGO ceramics were reduced to Ni-CGO cermets by thermal 

treatment in H2 (10 vol%, diluted in N2) at 900 °C for 1 h. The prepared samples are referred 

to as 1CGONiO-x or 1CGONi-x for the one-step series and 2CGONiO-x or 2CGONi-x for 

the two-step series, where x = 0, 5, 10, 15 or 20,  corresponds to the wt.% of citric acid with 

respect to the mass of NiO-CGO.  

The composite powders as well as the sintered and reduced ceramics were 

characterized by X-ray diffraction (XRD) using a Shimadzu XRD-7000 diffractometer (CuKα 

radiation, with 40 kV and 40 mA). The diffraction patterns were obtained within the angular 
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range of 10 ≤ 2θ ≤ 80º in step-scanning mode (0.02º/step, 2 s/step). The lattice parameters 

were estimated by Rietveld refinement of the XRD data using the DBWS-9870 computer 

program [27], as described in detail elsewhere [28]. The experimental full width at half 

maximum (FWHM) were corrected from the instrumental contribution by using the lantanum-

hexaborate (LaB6) standard, and the crystallite size was determined with the Scherrer equation 

[28]. The open porosity of both sintered and reduced disk-shaped pellets was measured by the 

Archimedes method. The microstructure of the Ni-CGO cermets was examined by scanning 

electron microscopy (SEM) in a Philips ESEM-XL30 microscope. The electrical 

characterization was carried out by impedance spectroscopy to evaluate the conductivity of 

selected non-reduced samples. The spectra were collected in air from 90 to 260 °C using one 

Hewlett Packard 4284A LCR meter. The frequency range was between 20 Hz and 1 MHz 

with test signal amplitude of 0.5 V. Before the electrical measurements, Pt paste was 

deposited on both faces of the pellets and porous Pt electrodes were obtained after firing in air 

at 1000 °C for 1 h.  

 

4.1.3. Results and discussion 

 

Fig. 28 shows the XRD patterns of NiO-CGO composite powders (without the 

addition of citric acid) prepared by one- and two-steps methods after firing at 800 °C for 2 h, 

together with patterns for the corresponding Ni-CGO cermets obtained after a 1 h treatment in 

H2 atmosphere at 900 ºC. As expected, there are no peaks from phases other than NiO and 

CGO in the as synthesized powders, or Ni and CGO in the cermets. The patterns can be 

indexed with the expected cubic space groups for CGO (space group Fm-3m, JCPDS card file 

nº JCPDS 75-0161), NiO (Fm-3m, JCPDS card file nº 47-1049) or Ni (Fm-3m, JCPDS card 

file nº 04-0850) for Rietveld refinement. The obtained fitting parameters are presented in 

Table 2, including the lattice parameter, the crystallite size and the weight fraction of each 

phase. The agreement factors Rwp and Rexp of the Rietveld analysis are also listed in Table 2. 

These values, particularly Rwp, are higher for the reduced materials due to the difficulty of 

fitting the profile shapes. Nevertheless, the obtained low χ
2
 (goodness-of-fit) values indicate a 

good quality fit.   
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Figure. 28. XRD patterns of NiO-CGO powders and Ni-CGO cermets without citric acid. 

 

 

 

The first thing to note is that the estimated fractions of each phase are in good 

agreement with the nominal composition (50 wt.% NiO and 39 vol.% Ni). No substantial 

differences are seen in the lattice parameters of each phase (CGO and NiO or Ni). Comparing 

the DXRD values, it is noteworthy that both methods yield very similar size for the CGO (16-

18 nm), whereas DXRD for the NiO is smaller in the case of the one-step synthesis. This 

difference may be due to the intimate mixture of the two phases obtained by the one-step 

approach, where the number of NiO-NiO contacts is reduced due to intimately dispersed CGO 

particles.  Regardless of the synthesis method, the NiO crystallite size appears as larger than 

that of CGO, which suggests that NiO crystallites grow faster than those of the CGO phase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

10 20 30 40 50 60 70 80

(220)

(111)

(311)

(4
2
0
)

(400)(222)

(311)
(220)

(311)
(220)

(200)
(111)

(200)

(111)

#

# #

+
+

+
+

+

*
*

**

*
*

*

*
* CGO

NiO

Ni

1CGONi-0

2CGONi-0

1CGONiO-0

 

 

In
te

n
s
it
y
 (

a
.u

.)

2 (degree)

2CGONiO-0



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO   85 

 

Daniel Araújo de Macedo               Tese de Doutorado               PPGCEM - UFRN 

Table 2. Structural parameters and Rietveld agreement indexes for the composite NiO-CGO powders and 

Ni-CGO cermets, without citric acid. The data in square brackets are the weight fractions of each phase. 

 

Sample 
CGO (JCPDS 75-0161) 

NiO (JCPDS 47-1049) 

or 

Ni (JCPDS 04-0850) 

agreement factors 

DXRD (nm) a (Å) DXRD (nm) a (Å) Rwp (%) Rexp (%) χ
2
 

1CGONiO-0 18 [49%] 5.4151(6) 24 [51%] 4.1766(5) 14.93 12.04 1.24 

2CGONiO-0 16 [48%] 5.4148(5) 37 [52%] 4.1768(6) 15.76 12.26 1.28 

1CGONi-0 [57%] 5.4171(7) [43%] 3.5231(2) 21.71 16.50 1.31 

2CGONi-0 [59%] 5.4130(7) [41%] 3.5228(7) 22.39 17.02 1.31 

 

The values of DXRD (16 – 37 nm) are somewhat lower than those reported in the 

literature: 27.3 nm (CGO) and 30.5 nm (NiO) for powders synthesized by a hydroxide co-

precipitation method [11], 40-50 nm (CGO) and 30-58 nm (NiO) for powders obtained by 

solution combustion synthesis [24], and 53.7 nm for CGO powders prepared by a citrate 

complexation method [29], obtained under similar firing conditions. 

 The XRD diffraction peaks for the reduced samples are clearly sharper than for the 

corresponding NiO-CGO mixtures, suggesting substantial grain growth during the high 

temperature reduction. This is expected as a result of the additional heat treatment (at 1300 °C 

in air plus 900 °C in H2+N2) under reducing conditions, leading to the formation of metallic 

nickel (with enhanced sintering kinetics). 

Fig. 29 shows the values of open porosity for sintered (NiO-CGO) and reduced (Ni-

CGO) samples as a function of the amount of pore former. The open porosity of all samples 

increases with the addition of pore forming agent. Much higher values of porosity throughout 

the concentration range of citric acid were found in the sintered sample derived from one-step 

nanocomposite powders. This phenomenon can be attributed to the presence of carbonaceous 

residues in the powders obtained via the chemical route synthesis, as previously reported for 

the synthesis of NiO-CGO nanocomposite powders by the polymeric organic complex 

solution method [30]. This represents a key advantage of the one-step synthetic route as it 

provides additional flexibility of the processing conditions (e.g. sintering temperature) 

allowing the mechanical consolidation of the electrodes with the highest possible level of 

porosity. 

Obviously, under constrained shrinkage due to the presence of the ceramic skeleton, 

the oxygen loss associated to the reduction of NiO to Ni leads to a significant enhancement of 
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the porosity of sintered samples, resulting directly from the lower density of NiO (6.808 

g/cm
3
 according to JCPDS 47-1049) when compared to Ni (8.911 g/cm

3
 according to JCPDS 

04-0850). This should be taken into account for the attainment of Ni-based anodes with 

controlled porosity. 

 
Figure 29. Open porosity of the sintered and reduced samples as a function of the amount of pore former. 

 

 

 

It is clear from Fig. 29 that for the one-step cermets under study, only the sample 

labeled 1CGONi-0 exhibits porosity below 50%. This suggests that one-step powders with the 

thermal history tested in this work (i.e., sintered at 1300 °C for 4 h followed by NiO reduction 

at 900 °C for 1 h), do not require pore forming agents. Highly porous Ni-based cermets with 

porosity levels around 30 – 40% have been reported [31, 32]. Lee et al. [31] investigated the 

effects of the powder granulation method and nature of pore former on anode microstructure. 

These authors showed porosity as high as 49.1% for a Ni-YSZ substrate prepared by spray 

drying and containing plate-shaped graphite particles with 5 µm in diameter as pore former. 

Pratihar et al. [32] reported the preparation of Ni-YSZ cermets by coating YSZ particles with 

metallic nickel using an electroless coating technique. According to these authors, the 

electrical conductivity increased with the matrix density for all compositions. This is expected 

taking into consideration better Ni-to-Ni contact as a result of the decrease in porosity. Even 

though electrodes with 35% and 44% porosity have shown close conductivity values, authors 
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claim that the suitability of these materials for SOFC application cannot be guaranteed until 

further work to demonstrate their electrochemical performance and stability is carried out. 

Since porosity cannot be increased to a very high level due to deleterious effects on 

the mechanical strength and electrical conductivity [33], the porosity found herein for the 

1CGONi-0 sample (lower value among one step anodes), does not qualify it to act as a anode 

functional layer, but only as a ceramic substrate in anode supported solid oxide fuel cells. 

Since all reduced samples showed porosities above 20%, mass transfer limitations are 

expectedly small in the cermets prepared by both synthesis methods [34].  

For cermets prepared by two-step synthesis (2CGONi-x), only the sample 2CGONi-0 

showed low porosity, around 25%. However, after the addition of 10 wt.% citric acid, the 

cermet 2CGONi-10 approached the 35% porosity value indicated for easy diffusion of fuel 

and reactants [35,36].  

SEM micrographs for 1CGONi-0 and 2CGONi-10 cermet anodes are shown in Fig. 

30. The high value of open porosity (49%) found for the one-step anode without pore former 

(Fig. 30a) can be confirmed by the large amount of uniformly distributed pores. The observed 

microstructural features suggest large triple phase boundaries, thus potentially improving the 

electrochemical performance of the anode. On the contrary, the microstructure of sample 

2CGONi-10 (Fig. 30b) depicted less uniform porosity. 

 

Figure 30. SEM micrographs of Ni-CGO cermets anodes, (a) 1CGONi-0 (49% porosity) and (b) 2CGONi-

10 (36% porosity). 
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Figures 30 and 31, the latter obtained under (BSE) back scattered mode, provide a 

global view of both types of anode precursors. Due to the large presence of well connected 

submicrometric grains of Ni-Ni and CGO-CGO, it is not possible to resolve Ni and CGO 

phases using such a SEM magnification. However, this lack of resolution also implies that 

both phases are indeed clearly submicrometric and intimately dispersed throughout the 

composite.  

 
Figure 31. BSE images of (left) 1CGONi-x and (right) 2CGONi-x cermet anodes with (a) 0, (b) 5, (c) 10 

and (d) 20 wt.% of pore forming agent. 
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Fig. 31 also shows macropores in both cases after 10 wt.% additions of pore former, 

which denotes significant agglomeration of the citric acid in the initial mixture. This is not 

surprising considering that 10 wt.% of pore former corresponds roughly to about 45 vol.%, 

well above the percolation threshold. The fairly homogeneous pore size and distribution 

obtained for the composites with 5 wt.% citric acid (about 27 vol.%) confirms the capability 

of the one-step powders to accommodate a large amount of pore forming agents without 

compromising the microstructure.  

A few small cracks were observed in the 2CGONi-x cermets (Fig. 31), whereas the 

one-step cermets were mostly crack free, even for the highest content of pore former. 

Microscopic analysis associated with open porosity measurements indicated that additions in 

excess of 10 wt.% pore former in the one-step anode and 20 wt.% in the two-step anode 
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originated poor microstructures which can have a deleterious effect on the anode structural 

performance. In addition to the aforementioned highly uniform distribution of pores, it is also 

clear that better phase dispersion took place in one-step cermets. Nevertheless, phase 

agglomeration at a micrometric scale is clearly visible in the microstructure of two-step 

2CGONi-x cermets. 

Since the final properties of the Ni-CGO anode are strongly dependent on the 

precursor composite NiO-CGO, it is of great interest to investigate these materials prior to 

NiO reduction. Therefore, the electrical characterization of selected NiO-CGO samples was 

carried out between 90 and 260 °C by impedance spectroscopy, temperature range selected by 

the quality of the information obtained in these circumstances. Figure 32 shows the 

impedance spectra for two selected samples, 1NiOCGO-0 and 2NiOCGO-10, measured 

before NiO reduction, in air at 200 °C. Two overlapping semicircles are clearly observed 

comprising the whole frequency range studied, in good agreement with previously reported 

results [24]. The high and low frequency arcs resemble grain and grain boundary 

contributions, respectively, but the actual composite response is by far more complex than for 

a simple polycrystalline ceramic electrolyte, as this description suggests. In fact, both solid 

phases provide continuous pathways for charge transport, with CGO providing the ionic 

pathway while NiO provides one electronic pathway. However, it can be shown that one 

electronic pathway parallel to the ionic pathway is only responsible for a shift in the 

magnitude of the observed impedance arcs with respect to those expected for the single 

electrolyte phase. This can be easily modeled as previously suggested in the literature [37]. In 

such circumstances, the observed characteristics of impedance arcs (hereby named grain and 

grain boundary) correspond to a blended performance of ionic and electronic transport, 

although impedance spectra might preserve the shape typical of polycrystalline solid 

electrolytes.  
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Figure 32. Impedance spectra of selected one- (1NiOCGO-0) and two-steps (2NiOCGO-10) composites, 

recorded in air at 200 ºC. The numbers correspond to log10 of the frequency. 

 

 

 

Furthermore, the presence of significant porosity in these composites, not only acting 

as a simple insulator but also originating local constriction resistances to charge transport, 

might also influence the shape of impedance spectra in a complex manner [38]. Nevertheless, 

and irrespective of the limited physical meaning of this procedure, all impedance data were 

fitted using the nonlinear least squares fitting program of the Z-view software, and this 

simplified description of grain and grain boundary contributions.  

Grain (σg) and grain boundary (σgb) conductivities for both one-step and two-step 

composites, as a function of operating temperature, are shown in Fig. 33. As it can be 

observed, the value of σg exceeds σgb for both types of precursor anode materials, contrary to 

the result reported for NiO-CGO composites derived from powders synthesized by a ceramic 

route [24]. Since the ionic conduction in ceramics is thermally activated, the activation 

energies (Ea) for grain and grain boundary conduction processes may be calculated by taking 

into account the usual Arrhenius equation: 

 

)(exp
kT

E

T

A a
          (1) 

 

where A is the pre-exponential factor, T is the absolute temperature, and k is the Boltzmann 

constant. Obviously, considering previous comments, the parameters estimated in this manner 

are not representative of the intrinsic properties of the electrolyte phase but, instead, include a 

contribution due to the presence of parallel electronic conduction by NiO, maybe also some 

influence of porosity.  
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Figure 33. Temperature dependece of grain (g) and grain boundary (gb) conductivity for 1NiOCGO-0 and 

2NiOCGO-10 samples. The inset shows the corresponding Arrhenius plots. 

 

 

 

The calculated activation energies were found to be in the range 0.43-0.44 eV for grain 

conductivity and 0.39 eV for grain boundary conductivity. These values, not even reaching 

0.5 eV, are well below those characteristic of CGO, but coherent in magnitude with those 

reported elsewhere [25] for NiO-CGO composites with 60 mol % NiO. Consistently, all 

samples under investigation in the present study were prepared with 70 mol % NiO (50 wt.% 

NiO). Also, the activation energy is expected to portrait the complex composite characteristics 

of NiO-CGO samples.  

Total electrical conductivities of 8.5x10
-3

 Scm
-1

 and 7.1x10
-3

 Scm
-1

 were obtained at 

260 °C for the samples derived from one-step (1NiOCGO-0) and two-step (2NiOCGO-10) 

synthesis, respectively. Since both composites have the same chemical composition, the 

slightly better electrical response achieved from one-step route was associated with the 

presence of a network of well-connected and homogeneously distributed NiO and CGO grains 

in the one-step composite, ensuring better transport of charge carriers. In fact, the total 

conductivity of these composites exceeds the usual values measured for CGO (lower than 10
-3

 

Scm
-1

 at temperatures below 300 °C), which can only be explained by the higher conductivity 
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of the NiO phase acting as a parallel pathway for charge transport. Also, given the widespread 

range of values (more than five orders of magnitude) reported for the conductivity of NiO 

[39], due to the enormous influence of non-stoichiometry and minor impurities on the defect 

concentration and transport properties of NiO, any attempt to further model the conductivity 

of these composites would be doubtful. 

Based on combined microstructural and impedance spectroscopy results, and 

disregarding the considerable difference in the level of porosity, it is possible to infer that the 

TPB length and the conductivity of one-step cermet anodes must be higher than that of two-

steps samples under typical anode operating conditions. The findings in this study indicate the 

potential of the one-step processing route to develop anodes for low/intermediate-temperature 

SOFCs. Further investigation is expected to compare the mechanical and electrical properties 

of one- and two- step Ni-CGO cermets, as a function of the anode sintering temperature, in 

order to identify optimum fabrication conditions for the best performance of anode – 

supported SOFCs. 

 

4.1.4. Conclusions 

 

The effects of processing route and citric acid content, used as pore forming agent, on 

the porosity, electrical properties and microstructure of Ni(or NiO)-CGO cermets (or 

composites) obtained by one- and two-step synthesis was successfully investigated. From X-

ray powder diffraction data it is possible to conclude that one-step synthesis results in 

ultrafine NiO particles and homogeneous nanocrystallites for both NiO and CGO phases. 

Results indicate that, regardless the powder preparation method, the amount of pore former 

had a strong influence on the microstructure of the cermets. A remarkable advantage of the 

one-step synthetic route is its additional flexibility with respect to processing conditions 

towards the manufacture of Ni-CGO cermets with variable level of porosity, especially 

suitable for multilayered anode-supported assemblies. The high electrical conductivity 

obtained for the one-step composite due to the formation of a network of well-connected and 

homogeneously distributed fine grains, is appropriate to ensure percolation and easy transport 

of charge carriers. The findings in this work indicate that the in situ nanocomposite NiO-CGO 

powders are potential candidates to be used as anode component in low/intermediate-

temperature SOFCs.  
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Abstract 

The correlation between the microstructure and electrical properties of NiO-Ce0.9Gd0.1O1.95 

(NiO-CGO) composites prepared by a one-step synthesis method is reported in the present 

work, and compared to conventional samples synthesized by mechanically mixing 

commercial powders. Samples sintered between 1350 and 1450 °C had their microstructures 

and electrical properties investigated by scanning electron microscopy (SEM) and impedance 

spectroscopy. The total electrical conductivity in the range of 100 – 500 °C of one-step 

composites is more than one order of magnitude higher than for conventional material. This 

result is associated to the presence of a network of well-connected and homogeneously 

distributed NiO grains shown by SEM for the one-step composite, which is responsible for its 

improved percolative behavior and lower activation energy (0.24 eV at 250 – 650 °C).* 

 

Keywords: One-step synthesis, NiO-CGO composites, microstructure, electrical properties. 
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4.2.1. Introduction 

 

Composite electrodes consisting of mixed ionic-electronic conductors (MIECs) have 

great interest for many different applications, such as gas sensors, membranes for gas 

separation and solid oxide fuel cells (SOFCs) (1-4). Regarding the development of electrodes 

for the electrochemical oxidation of fuel in SOFCs, nickel-based cermet anodes have been 

widely used because they combine the catalytic activity and high electronic conduction of Ni 

with the ionic conductivity of oxide-ion conductors such as yttrium-stabilized zirconia (YSZ) 

or gadolinium-doped ceria (CGO). In addition to providing an ionic pathway for O
2-

, solid 

electrolyte materials like YSZ and CGO also improve the thermal expansion compatibility 

with the solid electrolyte, and inhibit sintering of the metallic particles. These composite 

materials usually show high conductivity and enhance the three-phase boundary (TPB) length 

due to the small size (submicron range) and homogeneous distribution of the composite 

particles, with known advantages for the electrode reactions (5-8). Ni-CGO or YSZ cermets 

are usually prepared by mechanically mixing previously prepared NiO and CGO or YSZ 

powders, and subsequently sintering and reducing. The latter step is normally carried out in 

situ before or during the first run of a SOFC (9,10). Although simple and allowing for 

accurate compositional control, the conventional method strongly depends on the 

characteristics of the starting powders and processing route, often yielding nonhomogeneous 

microstructures and poor anode performance (11). Nevertheless, relatively good performance 

can indeed be obtained with this type of anodes (10), but these represent the ultimate stage of 

evolution obtained after exhaustive optimization. Therefore, any novel route for the synthesis 

of nickel oxide-(CGO/YSZ) (nano)composite precursor powders with uniform distribution of 

elements is of interest for the development of composite anodes as it allows a better starting 

point for microstructural optimization. Most of the proposed alternatives are wet chemical 

methods aiming at obtain nanocomposite powders with fine and homogeneous distributions of 

NiO particles within the ceramic matrix, including polymeric organic complex solution 

method in aqueous media (12), hydroxide co-precipitation (13), combustion synthesis (14), 

and urea hydrolysis (15). 

 It has been previously shown by Cela et al. (16) that NiO-Ce0.9Gd0.1O1.95 (NiO-CGO) 

nanocomposite powders can be successfully obtained by a novel one-step synthesis method. 

The Ni-CGO anodes derived from these nanostructured precursors exhibited enhanced TPB 

length and electrochemical reaction rates with respect to conventional anodes. Although Ni-
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CGO cermets have been widely used as anode materials, very little information (17,18) has 

been reported regarding the correlation between microstructure and electrical properties of the 

precursor anode material, i.e. NiO-CGO. Since the final properties of Ni-CGO anodes are 

strongly dependent on the precursor NiO-CGO composite, especially its microstructural 

features such as grain size, distribution, and morphology, it is of interest to investigate these 

materials prior to NiO reduction. In an early study of the electrical transport in NiO-CeO2 

mixtures, Tare et al.(19) reported the electrical conductivity of samples resulting from 

commercial powders as a function of NiO contents and temperature in the range of 600 – 

1000 °C under air. On the other hand, the relationship between microstructure and electrical 

properties in NiO-CGO prepared from nanocomposite powders synthesized by chemical 

routes has not yet been reported.  

 Here we present a comparative analysis of the microstructure/conductivity relationships of 

NiO-CGO mixtures obtained by conventional mixing of commercial NiO and CGO powders, 

and by a one-step sol-gel type method, where both oxide components are obtained 

simultaneously as an intimate mixture of nanoparticles.  

 

4.2.2. Experimental procedure 

 

4.2.2.1. Preparation and characterization of NiO-CGO composites 

 

NiO-Ce0.9Gd0.1O1.95 (NiO-CGO) composite materials with 50 wt.% NiO and 50 wt.% 

CGO (70 mol% NiO) were prepared using two different methods: one-step synthesis and 

mechanical mixing of commercial NiO (J. T. Baker) and CGO (Praxair) powders. In this 

study, the material obtained from commercial powders is identified as “conventional 

composite”. Details of the one-step powder preparation method can be found elsewhere (16). 

Briefly, it consists of a novel sol-gel based method, in which resins are obtained from 

polymeric precursors and then thermally treated to directly produce the NiO-CGO precursor 

powder (in situ nanocomposite). Prior to mixing commercial powders, NiO was milled in a 

planetary mill at 300 rpm for 4 h. Afterwards, CGO was added to wet NiO and the resulting 

slurry was ball milled at 50 rpm for 1 h. The latter step was also applied to the one-step 

material calcined at 700 ºC for 0.5 h. Both one-step and conventional powders were pressed 

under 65 MPa into rectangular compacts (15 mm x 5 mm x 5 mm) and sintered between 1350 



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO   101 

 

Daniel Araújo de Macedo               Tese de Doutorado               PPGCEM - UFRN 

and 1450 °C for 4 h in air, to assess the effects of the sintering temperature on the 

microstructure and electrical proprieties of NiO-CGO anode precursor materials. 

     X-ray diffraction (XRD) was used to assess the crystalline nature and phase purity of 

the anode precursor powders. Diffraction patterns were collected using a Shimadzu XRD-

7000 diffractometer (CuKα radiation, 40 kV and 25 mA) in the angular range of 20 ≤ 2θ ≤ 80º 

(0.02º/step, 2 s/step). The morphology of the powders was examined by scanning electron 

microscopy (SEM) in a Philips ESEM-XL30 microscope. Microstructural characterization of 

polished and thermally etched (25 ºC below the sintering temperature) ceramic surfaces was 

also carried out by SEM. Open porosity was calculated by the Archimedes method, taking 

into account the theoretical densities determined by the rule of mixtures and considering the 

nominal weight fraction (50 wt.% NiO – 50 wt.% CGO) and reported densities of both oxides 

(6.808 g/cm
3
 for NiO, according to JCPDS 47-1049; and 7.226 g/cm

3
 for CGO, according to 

JCPDS 75-0161). X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) was performed using a Kratos 

AXIS Ultra HSA spectrometer with a monochromatic Al K radiation source (1486.7 eV). 

Measurements were performed on fractured surface samples sintered at 1400 ºC prior to XPS 

studies. Spectra were deconvoluted with the XPSPEAK 4.1 software, using a non-linear least 

squares fitting routine after a Shirley type background subtraction. For Ce peaks, the spin-

orbit splitting and peak area ratio were constrained for each 3d3/2 and 3d5/2 doublet, according 

to the literature (20). Ni/Ce atomic ratios were calculated from the corresponding peak areas 

using sensitivity factors provided by the instrument manufacturer. Corrections for sample 

charging were made by a standard procedure, using the C 1s band at 284.6 V (from 

adventitious carbon) as internal standard. Impedance spectroscopy was carried out in air from 

100 to 650 ºC using a Hewlett Packard 4284A LCR meter in two-probe configuration. The 

frequencies evaluated ranged from 20 Hz to 1 MHz with a test signal amplitude of 0.5 V. 

Before the electrical measurements, a Pt slurry was deposited on both faces of the pellets to 

obtain porous electrodes after sintering in air at 1000 °C for 1 h. 

 

4.2.3. Results and discussion 

 

4.2.3.1. XRD and SEM analyses of the composite powders 

 

Fig. 34 shows the XRD patterns of NiO-CGO anode precursor powders prepared by 

one-step synthesis (calcined at 700 °C for 0.5 h) and of the mechanical mixture of commercial 
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powders (conventional composite). There are no peaks from phases other than NiO and CGO. 

The diffraction peaks in the pattern of the one-step synthesis composite are clearly broader 

than those of the conventional powder, indicating that their average crystallite sizes, for both 

NiO and CGO phases, are smaller and most probably in the range below 100 nm. It can also 

be seen that in the conventional powder, the relative intensity of the CGO reflections are 

much higher than for NiO, whereas in the one-step material the XRD intensities are similar  

for both NiO and CGO, indicating similar crystallite size in this case. Finally, we note that the 

high-energy ball milling process did not introduce significant levels of contamination by 

zirconium from the grinding media, in the conventional powder, within the detection limits of 

XRD.   

 

Figure 34. XRD patterns of (a) one-step and (b) conventional NiO-CGO composite powders. 

 

 

 

 

 

     The morphological features of both one-step and conventional powders were examined by 

SEM and are shown in Fig 35.  
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Figure 35. SEM micrographs of (a) one-step and (b) conventional NiO-CGO composite powders. 

 

 

 

 

 

As expected, the two preparation methods yield substantially different microstructures. 

The one-step powders consisted of spherical nanocrystalline particles (less than 100 nm) with 

some level of agglomeration (Fig. 35a). The conventional powder (Fig. 35b) has a less 

homogeneous microstructure. Despite the additional step of high-energy milling, the 

conventional material exhibits morphology consisting of large non-spherical NiO particles, 

resulting from the starting commercial powder, together with nanosized CGO. Regarding the 

intimate mixture of phases and the reduced particle size obtained by one step synthesis, the 

use of the one-step powder is expected to improve the electrical properties of NiO-CGO 

composites compared to those of the conventional powder.  
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4.2.3.2 Microstructure of sintered composites 

 

Fig. 36 shows the microstructure of one-step and conventional NiO-CGO composites 

sintered at 1350, 1400 and 1450 °C for 4 h.  

 

Figure 36. Backscattered electron SEM images of (left) one-step and (right) conventional composites 

sintered at (a) 1350 ºC, (b) 1400 ºC and (c) 1450 ºC for 4 h. 

 

 

      

Light and dark gray phases are clearly distinguished in the images as corresponding to 

CGO and NiO, respectively. It can be seen that the composites from one-step powder (left 

side) exhibit a homogenous dispersion of NiO and CGO submicrometric grains, although 

slightly larger the NiO grains. The microstructure of the conventional powders is clearly less 
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homogeneous, showing clusters of relatively large grains of both phases, again with the NiO 

appearing in considerably larger size. These differences suggest the presence of a large 

number of well-connected NiO–NiO, CGO–CGO and NiO-CGO interfaces, compared to the 

conventional composites (right side). 

Regardless of the starting composite powder, CGO grains were nearly of the same size 

up to sintering at 1400 °C (Fig. 36b) whereas NiO grains grew faster and larger. At the 

maximum sintering temperature, however, both NiO and CGO in the conventional sample 

show considerable grain growth compared to the one-step composite (Fig. 36c). This is 

expected to result in a conventional composite with limited electrical behavior. The open 

porosity of all samples decreased with increasing sintering temperature, reaching nearly the 

same values at each temperature (11-14% at 1350 °C and around 2% at 1450 °C). 

 

4.2.3.3. XPS analyses of selected samples 

 

XPS analyses were carried out on samples sintered at 1400 °C in order to gain further 

insight regarding NiO distribution in the CGO matrix. The results are summarized in Table 3.  

 

Table 3. Total Ni 2p3/2 and Ce 3d coree-level peak areas and calculated atomic ratios from XPS analysis. 

 

 

NiO-CGO 

composite 

Peak area Atomic ratio 

Ni 2p3/2 Ce 3d Ni/Ce 

Conventional  28290 67988 1.2 

One-step  38173 70248 1.8 

 

Composites prepared by one-step synthesis reveal an increase of the total Ni 2p3/2 

core-level peak area, whereas the overall area of the Ce 3d line remains virtually unchanged 

(Table 3). This result clearly indicates an increase of the Ni surface coating on the CGO 

matrix. In fact, the Ni/Ce atomic ratio in the composite obtained by the one-step method is of 

around 2, which is slightly higher than that obtained by the mechanical method, thus 

confirming more uniform distribution of NiO as suggested by the SEM results.  
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4.2.3.4. Electrical properties of sintered composites 

 

Figure 37 shows typical impedance spectra obtained in air at 250 °C for samples 

sintered from 1350 to 1450 °C. As previously reported by Wandekar et al. (17), the presence 

of two overlapping semicircles spanning the whole frequency range is also noticed here. 

These impedance spectra preserved the typical shape of polycrystalline solid electrolytes 

consisting of high and low frequency arcs which, in a first approximation, are also ascribed to 

the grain (Rg) and grain boundary (Rgb) resistances, respectively. Therefore, each semicircle 

was simulated by a combination of a resistor and a constant phase element in parallel (R-

CPE), according to the equivalent circuit shown in the inset of Fig. 37b. All impedance data 

were fitted using the nonlinear least squares fitting algorithm of the Z-View software. 

 

Figure 37. Impedance spectra at 250 ºC for (a) one-step and (b) conventional composites sintered between 

1350 and 1450 ºC. 

 

 

20 Hz 

1 MHz 
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From Fig. 37a, it can be seen that one-step composites show Rgb much lower than Rg, 

especially for those samples sintered at the two lowest temperatures. The progressive decrease 

of the total resistance can be explained by the decrease of porosity (from 14 to 11% for 

samples sintered at 1350 and 1400 °C, respectively), with the step change observed for the 

samples sintered at 1450 °C (2% porosity) corresponding to the elimination of percolating 

pores (usually attained for about 93% of the theoretical density). With this in mind and in 

contrast to what was observed from one-step samples, it was expected that the significant 

grain agglomeration of the conventional samples (Fig. 36c, right side) would result in 

composites with Rgb much larger than Rg, which is actually confirmed by the impedance 

spectra shown in Fig. 37b. Overall, the composites obtained from the commercial powders 

exhibit clearly higher Rg and Rgb than the composites obtained from one-step powders. 

Another relevant difference in the spectra of the conventional composites with respect to the 

one-step materials is the inversion of the evolution of the amplitude of the semicircles, which 

decreases for the samples sintered at 1400 °C (with respect to those sintered at 1350 °C) as 

expected from the increase in density, but then (unexpectedly) it increases substantially for 

1450 °C. Moreover, there is shift towards low frequency of the relaxation frequency of the so-

called grain boundary semicircle, clearly indicating a major change in the transport 

mechanism. This behavior is probably related to microstructural features of these composites, 

which when sintered at the highest temperature show a very coarse and heterogeneous 

distribution of clusters of both phases.       

20 Hz 
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In these composites, both solid phases yield continuous pathways for charge transport, 

with CGO providing the ionic pathway, whereas NiO, a p-type semiconductor with 

conductivity higher than that of the CGO (21), provides the electronic pathway. Therefore, the 

electrical properties of NiO-CGO composites correspond to a blended performance of ionic 

and electronic transport, but in principle the electronic transport along the NiO should 

dominate the overall response of the composite as long as it is homogeneously distributed. 

This represents a considerable more complex situation than that of single phase 

polycrystalline materials and hence the impedance spectra cannot be interpreted as simple 

contribution of a bulk and grain boundary contributions in series, as in reality there are two 

phases in parallel. However, one may hypothesize that sintering of the conventional powders 

at 1450 °C leads to the formation of large NiO clusters (Fig. 36c, right) with a level of 

percolation lower than that observed in the composites sintered at the lower temperatures 

(Fig. 36a-b, right). In this case, the total response of composite would be controlled mainly by 

the CGO, with lower conductivity. The detailed characterization of both individual 

components by impedance spectroscopy is thus needed in order to fully interpret the 

impedance spectra of the composites. Such inversion is also apparent in the temperature 

dependence of the conductivity, and here one can rely on the activation energy as a fingerprint 

of the dominating conducting mechanism.   

 

The conductivity (σi) values can be calculated by: 

 

σ = L / AR                       [1] 

 

where L and A are the thickness and cross-section area of the sample, respectively, and R is 

the total ohmic resistance of the samples obtained from the impedance spectra by assuming 

the intercept of the real axis at low frequency. The activation energy for the electrical 

conduction (Ea) can be directly estimated from these representations according to: 

 

ln(σT) = ln(A) -Ea/k.T
-1

                  [2] 

 

where A is a pre-exponential factor, T is the absolute temperature and k is the Boltzmann 

constant. Figure 38 depicts two examples of such curves for composites obtained from the 

one-step powders and another from conventional powder mixtures. The conventional samples 
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show a distinct transition at about 250 °C, with higher activation energy for the high 

temperature regime. While this transition can also be discerned for the one-step composites, 

differences are clearly minor and in some cases the data could actually be fitted with one 

single line without significant loss in precision. Table 4 shows the Ea values for all tested 

samples and for these two temperature regimes.  

 

Figura 38. Typical Arrhenius plots for the total electrical conductivity of the composites with the best 

electrical performances. 

 

 

 

 

Table 4. Activation energies (eV) of the total electrical conductivity for NiO-CGO composites. 

 

Sintering temperature One-step composites Conventional composites 

1350 °C 
0.30 (100 – 250 °C) 0.50 (100 – 250 °C) 

0.36 (250 – 650 °C) 0.61 (250 – 650 °C) 

1400 °C 
0.21 (100 – 250 °C) 0.27 (100 – 250 °C) 

0.38 (250 – 650 °C) 0.52 (250 – 650 °C) 

1450 °C 
0.28 (100 – 250 °C) 0.38 (100 – 250 °C) 

0.24 (250 – 650 °C) 0.70 (250 – 650 °C) 
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The high temperature regime Ea for the conventional composite sintered at 1450 °C 

(0.7 eV) is not far from that measured for a pure CGO electrolyte, 0.8 eV (22), thus indicating 

that this phase indeed dominates the total conductivity. At temperatures below 250 °C, the 

activation energy is about half (0.38 eV), thus suggesting a control by NiO. The more 

important increase in conductivity with increasing temperature expected for CGO due to the 

much higher activation energy means that at some temperature (250 °C) the resistance of the 

this phase will be lower than that of the NiO, hence controlling the response of the two-phase 

mixture. This behavior is fully consistent with a model of two parallel electrical resistances 

and where the global resistance is determined by the lower one (as opposed to a series 

configuration, where the larger contribution dominates). The absence of such clear transition 

and the predominance of the low activation energy values (0.21-0.36 eV) throughout the 

entire temperature range in the case of the one-step composites mean that the total resistance 

of the composite is determined essentially by the minor resistance of the NiO phase, which is 

able to maintain the initial highly homogeneous particle distribution during sintering, thus 

ensuring a highly percolated NiO network. As the SEM micrographs show in Fig 36 (left) 

indicate, the same is expected for the CGO phase, although this requires further confirmation 

by complementary methods able to separate the ionic from electronic contributions to the total 

conductivity, e.g. Hebb-Wagner polarization/ion-blocking, oxygen permeation or 

electromotive force measurements. This is not a trivial task, particularly considering the low 

temperature range considered.  

It is interesting to note that the Ea values ranging from 0.52 to 0.70 eV are similar to those 

reported elsewhere for NiO-CGO composites (60 mol % NiO) from powders prepared by 

solution combustion synthesis (18), thus also indicating a relatively poor percolation of the 

NiO. According to these authors, the conductivity of these materials, evaluated from 200 to 

700 °C in air, is predominantly electronic for NiO concentrations above 40 mol %, which was 

identified as the percolation limit.  

The total conductivity of one-step and conventional composites differ by more than one 

order of magnitude in the temperature range of 100 – 500 °C. The improved total conductivity 

of the one-step composite reaches the interesting value of 0.032 S/cm at 600 °C, which is 

higher than that of pure CGO (23) and 32 times higher than that reported by Chavan et al. (18) 

for NiO-CGO samples with 60 mol % NiO, σt = 0.001 S/cm at 600 °C. Consistently, all 

samples evaluated herein were prepared with 70 mol % NiO (50 wt.% NiO).  
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4.2.4. Conclusions 

 

NiO-CGO composites were successfully prepared from one-step and conventional 

anode precursor powders. XRD and SEM results suggest that the powder obtained by one-

step synthesis, showing intimate mixture of phases and reduced particle size, improves the 

electrical properties of NiO-CGO composites compared to those obtained from conventional 

powders. In addition, it is worthwhile mentioning that the one-step route not only reduces 

energy consumption, but also shortens processing time, thus reducing the overall anode 

manufacturing costs. The electrical response of one-step composites was improved by more 

than one order of magnitude compared to that of conventional samples, and can be explained 

by a nearly ideal dispersion of NiO and CGO grains, ensuring three dimensional connectivity 

and, hence, better transport of charge carriers.  
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Abstract 

Anodes for solid oxide fuel cells usually consist of cermets including one metal (Ni) and one 

oxide-ion conductor. The microstructural optimization of these cermets is still a critical issue. 

In this study, a novel one-step sol-gel synthesis method, in which resins obtained from 

polymeric precursors are thermally treated to directly produce one nanocomposite powder 

(NiO-Ce0.9Gd0.1O1.95, NiO-CGO), before conversion to Ni-CGO cermets. These anodes were 

screen-printed on dense CGO substrates, fired for adherence and reduced. Anodes of the same 

composition prepared from commercial powders were used as reference. The anodes 

performance was studied by impedance spectroscopy and dc polarization in the temperature 

range of 650-750 °C in flowing humidified 10% H2 + 90% N2 gas mixtures, using a three-

electrode configuration cell, and by scanning electron microscopy. The impedance spectra of 

all anodes revealed two major contributions at high and low frequencies, with the overall 

electrode resistance dominated by the low frequency impedance. One-step anodes fired at 

1450 °C showed an area specific resistance of 0.15 cm
2
 under open circuit conditions, 

which is two times lower than the value obtained for a reference conventional anode under 

identical experimental conditions, and an anodic overpotential of 91 mV at 750 °C for a 

current density of 322 mA/cm
2
. The enhanced electrochemical performance of one-step 

cermet anodes is mainly attributed to unique microstructural features, namely small grain size 

(submicrometric scale even after sintering at 1450 °C) and homogeneous phase distribution, 

which is expected to extend the triple-phase boundary length.*  
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Research highlights 

 

 One-step anodes with submicron-sized grains after sintering at 1450 °C.  

 One-step route ensures intimate phase distribution even within agglomerates. 

 Homogeneous layers and contiguous pore structures from one-step synthesis. 

 One-step anodes with only 0.15 cm
2
 under open circuit conditions at 750 °C, and 91 

mV overpotential at 322 mA/cm
2
 at 750 °C. 

 

_____________________________________ 

*Manuscrito sendo preparado para submissão em: Journal of the European Ceramic Society  

 

4.3.1. Introduction 

 

Solid oxide fuel cells (SOFCs) are among the most efficient and environmentally 

friendly energy conversion devices. However, technological challenges such as the attainment 

of high performance electrodes and long term microstructural stability at low and intermediate 

temperatures (500 – 750 °C) still need to be overcome.
1-7

 For optimum SOFC performance, 

the electrodes should have high electrical conductivity, chemical stability towards the 

electrolyte and gas environment, thermal expansion coefficient matching that of the 

electrolyte, high electrocatalytic activity to yield low overpotential losses and suitable 

porosity (around 30-40%). The latter is needed to enable the access of fuel (anode) or air 

(cathode) to the electrode/electrolyte interface and to allow the removal of reaction products, 

when applicable. Electrode performance is determined by the composition and microstructure 

of the electrode. The nature of the starting powders and the applied manufacturing technique 

are influential in most of these aspects.
3,8-10

 Therefore, the development of cost-effective 

novel synthesis routes able to produce powders with uniform distribution of elements and 

optimized electrode microstructures is potentially desirable to improve anode performance. 

One potential way to enhance the performance of nickel/solid electrolyte cermets is to 

increase the number of reaction sites where the electrochemical reaction takes place, i.e. the 

triple phase boundaries (TPBs). They are defined as the collection of points where the oxide-
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ion conductor, the electron-conducting metal phase, and the gas phase are in mutual 

contact.
11-14

 In other words, TPBs are sites where charge transfer easily occurs and their 

length is directly related to the microstructure of the anode. To improve the electrochemical 

performance of Ni-CGO cermets alternative routes for the synthesis of NiO-CGO 

nanocomposite powders with uniform chemical distribution and small particle size are 

needed.
15,16

  

The microstructural design of cermets of nickel and gadolinium doped ceria (Ni-CGO) 

or yttria stabilized zirconia (Ni-YSZ) is indeed one of the most studied strategies to improve 

the electrochemical performance of electrolyte and anode-supported SOFCs. To reach this 

goal, nanocomposite powders derived from chemical or mechanical processes are used along 

with improved manufacturing techniques and electrode sintering conditions.
15-18

 Adequate 

microstructural design yields superior control of activation polarization losses at the anode 

and at the cathode. As a consequence, the overall performance of SOFCs can be improved. 

The electrochemical performance and the optimization of the TPBs of porous electrodes 

were widely investigated by impedance spectroscopy.
18-20

 This technique is a powerful tool to 

evaluate the relationship between microstructure and electrochemical performance, providing 

relevant information on the nature of the electrochemical processes and losses taking place in 

the electrodes.
21-24

 As example, recent impedance studies on Ni-CGO and Ni-ScSZ anodes 

demonstrated that the hydrogen oxidation rate in these electrodes is limited by charge transfer 

and diffusion processes. These contributions are detectable at high and low frequencies, 

respectively.
25-26

  

A preliminary electrochemical characterization of single cells containing Ni-

Ce0.9Gd0.1O1.95 cermets prepared by two different synthesis approaches,
27

 showed that the so-

called one-step synthesis is an effective way to produce Ni-CGO anodes with unique 

microstructural features for SOFC application, especially extended TPBs, which results in 

improved cell electrochemical performance. The present study focused on the comparison of 

the electrochemical performance of one-step Ni-CGO anodes versus conventional anodes 

obtained by mechanical mixture of commercial powders, using impedance spectroscopy and 

dc polarization measurements.  
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4.3.2. Experimental procedure 

 

NiO-Ce0.9Gd0.1O1.95 (NiO-CGO, 50 wt.% NiO) composite powders were prepared 

following two different experimental procedures: one-step synthesis
27 

and mechanical mixture 

of commercially available powders. To obtain one-step NiO-CGO powder, the as-prepared in 

situ nanocomposite was firstly calcined at 700 °C for 0.5 h. These conditions were based on 

thermogravimetric analyses. Afterwards, the calcined powder was ball milled with zirconia 

balls at 50 rpm for 1 h to reduce the agglomerate size. A conventional composite powder was 

also prepared from a mixture of commercial NiO (J. T. Baker, Phillipsburg, NJ) and 

Ce0.9Gd0.1O1.95 (Praxair Specialty Ceramics, Seattle) powders on a weight ratio of 1:1. Prior to 

the mixture, the NiO was milled in a planetary ball mill at 300 rpm for 4 h and then added to 

the CGO in an ethanolic suspension for a second milling step at 50 rpm and during 1 h. The 

particle size distribution of sieved powders was measured by a laser particle size analyzer 

(Coulter LS, USA). Both composite powders were mixed with a commercial organic vehicle 

(Quimiceram, Portugal), and the resulting slurries were screen-printed onto dense 

Ce0.9Gd0.1O1.95 (CGO) pellets. These disks were prepared from a commercial powder 

(Praxair) after being shaped by cold isostatically pressing at 300 MPa and sintering at 1550 

°C for 4 h.  

The screen-printed NiO-CGO layers were fired between 1350 and 1450 °C for 4 h in air 

in order to assess the effect of the firing temperature on the microstructure of NiO-CGO 

precursor anodes and Ni-CGO cermets. The area of the electrodes was 0.2 cm
2
 and their 

thickness was in the range of 20-40 µm after sintering. Before testing the anodes 

electrochemical performance, NiO was reduced in situ to metallic nickel at 750 °C for 3 h in a 

wet hydrogen gas mixture (humidified 10% H2 + 90% N2) flowing at 100 cm
3
/min.  

The relations between the anodic area specific resistance (ASR) and overpotential () 

with current density were studied using three-electrode cells, with porous Pt counter and 

reference electrodes (CE and RE, respectively) sintered at 1000 °C for 1 h. The cell geometry 

was chosen according to previous work.
28

 The working electrode (WE) and CE were 

symmetrically deposited onto both sides of the CGO pellets. The distance between the WE 

and RE was 6 mm. The electrochemical performance was evaluated using an Autolab 

PGSTAT302 fitted with a frequency response analyzer (FRA) (Autolab, EcoChemie, 

Netherlands). Impedance measurements were carried out with a test signal amplitude of 10 

mV, over the frequency range from 100 kHz to 0.1 Hz, under an hydrogen flow (100 mLcm
-
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3
) saturated with water vapor at 25 °C (same used for NiO reduction). The operating 

temperature varied between 650 and 750 °C, with a stabilization time between measurements 

of 1 h. An YSZ oxygen sensor was placed close to the samples to evaluate the partial 

pressure of oxygen (pO2), which was found to be around 10
-21

 atm at 750 °C.  

Impedance spectra were fitted to equivalent circuits using the ZView software from 

Scribner Associates in order to estimate the electrolyte and polarization resistances. The 

anode overpotential () was measured in potentiostatic mode and calculated using Eq. (1): 

 

 = U – IR    (Eq. 1) 

 

where U is the potential difference between WE and RE, I is the current between WE and CE, 

and IR is the ohmic contribution to the potential drop between WE and RE. The anode 

polarization resistance was obtained from the fits to the impedance spectra as corresponding 

to the amplitude of the semicircles, and was corrected for the electrode area to obtain the so-

called area specific resistance (ASR). 

The surface and cross-section of sintered NiO-CGO precursor anodes and Ni-CGO 

cermets were inspected using scanning electron microscopy (Hitachi SU-70FEG-SEM). 

Compositional mappings were gathered using energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS). 

The porosity of the anode precursor layers was estimated by SEM image analysis using 

ImageJ software.  

 

4.3.3. Results and discussion 

 

4.3.3.1. Microstructural characterization 

 

  The thermogravimetric analysis (TGA) of the as-prepared one-step NiO-CGO 

nanocomposite powder (Fig. 39) demonstrates that the major weight loss (60%) occurred 

below 600 °C, due to burning of residual organic compounds present in the synthesis 

approach based on polymeric precursors. Since only marginal weight losses (<1%) were 

observed in the temperature range above 600 °C, the as-prepared one-step powder was 

subjected to calcination at 700 °C for 0.5 h in order to crystallize both NiO and CGO phases 

as a fine composite powder. Given the following reported results, this calcination temperature 
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can be understood as a maximum borderline since finer and better powders are likely to be 

obtained at lower calcination temperatures. 

 

Figure 39. TGA of the as-prepared one-step NiO-CGO nanocomposite powder. 

 

 

 

  

  Fig. 40 depicts the particle size distribution and morphology for both calcined one-step 

and conventional (mechanical mixed) powders. Although suggesting a wider particle size 

distribution, compared to the narrower one observed for the conventional composite powder 

(Fig. 40a), the one-step synthesis showed also a higher fraction of particles smaller than 200 

nm. Such powder characteristics will affect the particles packing and then the microstructural 

homogeneity of the sintered electrodes. The SEM image of the one-step powder, shown in 

Fig. 40b, not only exhibits agglomerates with size of ~ 1 µm, in good agreement with particle 

size distribution analysis, but also confirms the presence of nanoparticles smaller than 50 nm. 

In contrast, the conventional powder exhibits a morphology consisting of nanosized CGO and 

larger NiO particles (Fig. 40c). These observations indicate that the overall characteristics of 

the particle size distributions just mentioned might be misleading. In fact, agglomerates 

obtained with the one-step route are indeed composite powders including nanoparticles of 

both phases, whereas the conventional anodes are composed of coarser particles, mostly NiO, 

as confirmed by EDS analysis of screen-printed and fired electrode layers. 
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Figure 40. Particle size distribution curves (a) and SEM images for (calcined) one-step (b) and 

conventional (c) composite powders. 
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  The microstructures of NiO-CGO screen-printed layers obtained from the two 

different composite powders and subsequently fired between 1350 and 1450 °C were 

examined by SEM to identify the most suitable sintering temperature. Cross-section 

micrographs of their microstructures, under different magnifications, are shown in Fig. 41. 

The microstructures for the two series of anode precursors are different. At first glance, the 

thickness of layers derived from the conventional powder (Figs. 41a-b(1)) is not uniform. As 

it can be seen from Fig. 41a(1), after firing at 1350 °C the size of the NiO particles in the 

conventional powder reached approximately 2 µm. Regardless of the sintering temperature 

used, the largest NiO grains are clearly observed in conventional films. On the other hand, the 

microstructures of one-step layers (Figs. 41a-b(2)) are characterized by very fine and 

uniformly distributed NiO and CGO grains, and homogeneous thickness. Even after firing at 

high temperature (Fig. 41b(2)), one-step films contain both NiO and CGO grains smaller than 

1 µm, which shows that one-step synthesis is a suitable method to attain reduced particle size 

even when high temperatures are needed to improve bonding to the electrolyte layer.  

 

Figura 41. SEM cross-section images of the NiO-CGO/CGO interfaces sintered at (a) 1350 ºC, (b) 1450, 

for conventional (1) and one-step (2) anode precursor layers. 

 

 

a (1) 
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b (2) 

b (1) 

a (2) 
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  In addition to the grain size, interconnectivity and porosity are strongly influenced by 

firing conditions, as it can be seen from the SEM images of the surfaces shown in Fig. 42. 

Distinct microstructures can be observed for each sample. To obtain conventional anodes, 

1350 °C (Fig. 42a) may be too low to establish good contacts between CGO-CGO and NiO-

CGO grains, whereas large necking between the CGO grains surrounding NiO was observed 

after firing at 1400 ºC (Fig. 42b). Regarding the preparation of one-step layers, the lowest 

firing temperature employed in this study seems to be too low to obtain appropriate porosity 

(30-40%) in the final Ni-CGO anode. Indeed, a highly porous microstructure (Fig. 42c), 

containing 51% porosity before NiO reduction, may not only affect the mechanical 

consolidation of the reduced anode, but also increase the area specific resistance due to 

constricted charge transfer. On the other hand, one-step layers sintered at higher temperatures 

exhibited homogeneous microstructures (not shown), including appropriate porosity levels 

(31-43%) and good contact between NiO and CGO submicrometric grains, promising 

microstructural features. Thus, the comparison between the electrochemical performance and 

microstructure of the different cermets was carried out using NiO-CGO anode precursor 

layers sintered at 1400 and 1450 °C. 

 

Figura 42. SEM images of the surface microstructures of conventional electrodes sintered at (a) 1350 ºC 

and (b) 1400 ºC, and one-step layers sintered at (c) 1350 ºC. 
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  Partial distribution of Ni and Ce in the conventional and one-step electrodes fired at 

1350 °C were studied by energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS). As it can be seen from 

EDS maps shown in Fig. 43, the electrode made with the one-step composite powder has not 

only smaller particles but also a more uniform distribution of NiO particles if compared with 

the layer obtained by a conventional powder. This confirms once more that one-step synthesis 

is an effective chemical route to fabricate anode precursor layers with well-connected 

submicron-sized grains of NiO and CGO, which is expected to extend the TPB length in 

reduced anodes.  
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Figura 43. SEM images and element distribution of (a, c) conventional and (b, d) one-step NiO-CGO films 

sintered at 1350 ºC. 

 

 
 

 

  The mechanical mixture of commercial powders was not fully optimized in this work, 

but the same is true in the case of the adopted one-step route, since the calcination 

temperature of precursor powders was one of the parameters fixed at extreme conditions, able 

to be modified in order to obtain even finer powders. Thus, we cannot say that the 

conventional route is unable to produce suitable anodes (corresponds to the state of the art 

preparation method to obtain performing anodes for SOFCs). However, we can indeed say at 

this stage that the one-step route is clearly more versatile and effective in the production of 

intimate mixtures of finely dispersed phases.  

 

4.3.3.2. Electrochemical characterization 

 

 The electrochemical performance of one-step and conventional cermet anodes was 

evaluated by impedance spectroscopy and anodic dc polarization measurements in the 

temperature range of 650 – 750 °C in humidified 10% H2 + 90% N2 gas mixtures, using a 

three-electrode configuration cell. Typical impedance spectra of the Ni-CGO anodes fired at 
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different temperatures, acquired at 750 °C under open circuit voltage (OCV) are shown in Fig. 

44. 

 

Figura 44. Impedance spectra of the one-step and conventional Ni-CGO cermet anodes sintered at 1400 

and 1450 ºC, under humidified 10% H2 + 90% N2 at 750 ºC and zero dc current. 

 

 

  In these spectra, the high frequency intercept with the real axis represents the ohmic 

resistance of the electrolyte (with marginal contributions from electrode and lead wires), 

while the overall amplitude of the arcs corresponds to the anode polarization resistance. These 

spectra were fitted assuming an equivalent circuit R1(R2CPE2)
HF

(R3CPE3)
LF

, where R1 is the 

electrolyte ohmic resistance in series with two distinct electrode contributions consisting of 

resistances (R2 and R3) in parallel with constant phase elements (CPE2 and CPE3). Usually, 

the low frequency arc can be attributed to gas diffusion through the porous material or surface 

diffusion of electroactive species to the TPB sites. The high frequency arc is frequently 
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associated with charge transfer processes.
29-30

 Similar equivalent circuits have been previously 

described for Ni-based anodes and we believe that this type of description fits quite well with 

the present results, although no attempt was made to fully elucidate the exact electrode 

mechanism and identify the phenomena which could be ascribed to these impedance 

contributions.
24-25,31

  

  The overall ASR, which characterizes the electrochemical performance of each 

electrode, can be obtained from the sum of the electrode resistance components (R2
HF

 + R3
LF

) 

multiplied by the electrode surface area. It is clear from Fig. 44 that the electrochemical 

response is dominated by the low frequency impedance. Despite the clearly visible high 

frequency (HF) limitation of the FRA, the entire spectra were suitably fitted. Obviously, in 

some cases more complex equivalent circuits could be considered for improved fitting, but the 

limited information available in this study would increase the speculation about their exact 

physical meaning. 

  The overall electrode resistance was studied by changing the anode precursor powder 

as well as the operating and firing temperatures. As it can be observed from Fig. 44, there was 

a significant reduction in the electrode impedance on both one-step and conventional anodes 

sintered at 1450 °C, indicating a clear enhancement of their electrochemical performance if 

compared to the corresponding anodes sintered at 1400 °C. The ASR values shown in Table 5 

obtained from these impedance spectra decreased with increasing temperature, indicating that 

the overall electrode polarization resistance is, as expected, thermally activated. According to 

Table 5, the ASR values for one-step and conventional anodes decreased with increasing 

firing temperatures from 0.27 to 0.15 cm
2
 and from 0.76 to 0.30 cm

2
, respectively, at the 

highest tested operating temperature (750 °C).  

 

Table 5. Area specific resistance (ASR, in ohm.cm2) of different anodes as a function of operating and 

firing temperatures. 

 

Operating 

Temperature  

Area specific resistance (ASR) in cm
2
 

One-step / 

1400 °C 

One-step / 

1450 °C 

Conventional / 

1400 °C 

Conventional / 

1450 °C 

750 °C 0.27 0.15 0.76 0.30 

700 °C 0.65 0.41 2.10 0.73 

650 °C 2.88 1.22 6.28 2.10 
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  For the purpose of comparison, a screen-printed Ni-CGO anode from a composite 

powder with 70 wt.% NiO showed an ASR of 1.2 cm
2  

at 850 °C under conditions similar to 

those used in this study.
12

 Despite the higher operating temperature and Ni content used (60 

vol.% metal after NiO reduction), this ASR value is eight times higher than that found for our 

best anode. Babaei et al.
24 

also reported an high ASR of 0.59 cm
2 

for a Ni-CGO anode in 

97% H2/3% H2O at 850°C. Even with added 0.11 mg.cm
-2

 palladium nanoparticles, the ASR 

of these anodes reached only 0.43 cm
2 

at 750 °C (almost three times the best value reported 

herein). Lastly, although a very low ASR value of 0.09 cm
2
 has been reported for a Ni-CGO 

anode tested as low as 550 °C,
32

 such electrode was not prepared by a two-step process 

(powder then electrode), but using an electrostatic-assisted ultrasonic spray pyrolysis method, 

which produces porous layers with fine and active cauliflower-like structures. This 

emphasizes the role of processing on electrode performance and enhances the promising 

results here obtained with the one-step route. 

 Table 6 shows the result of the deconvolution of the electrode impedance into high and low 

frequency contributions. In addition, the activation energies (Ea) for the high- and low-

frequency resistances and relative importance of this low-frequency contribution (values in 

parentheses) are also listed. Regardless of the type of anode and sintering temperature, the 

electrochemical process taking place at low frequencies represents at least 55% of the overall 

electrode resistance. These results suggest that the oxidation of H2 is dominated by diffusion 

or adsorption as low frequency processes
33

, which dominate over the entire temperature 

range, reaching 83% of the overall resistance.  
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Table 6. High (HF) and low frequency (LF) parameters obtained from deconvolution of impedance 

spectra. The values in parentheses represent the low frequency contribution to the overall electrode 

resistance. 

 

Ni-CGO anode HF (cm
2
) LF (cm

2
) 

One-step/1450 °C   

750 °C 0.05 0.10 (67%) 

700 °C 0.13 0.28 (68%) 

650 °C 0.46 0.76 (62%) 

One-step/1400 °C   

750 °C 0.12 0.15 (55%) 

700 °C 0.17 0.48 (73%) 

650 °C 0.64 2.24 (78%) 

Conventional/1450 °C   

750 °C 0.13 0.17 (56%) 

700 °C 0.24 0.49 (67%) 

650 °C 0.71 1.39 (66%) 

Conventional/1400 °C   

750 °C 0.16 0.60 (79%) 

700 °C 0.35 1.75 (83%) 

650 °C 1.55 4.73 (75%) 

 

Fig. 45 displays the Arrhenius plots of the total area specific resistance (ASR) values 

for the different anodes as a function of the sintering temperature. All samples show a linear 

trend of ln(ASR) versus 1/T, confirming the usual thermally activated performance of anodes 

under H2.
34

 As emphasized in this plot, the conventional anode sintered at 1400 °C exhibited 

the higher ASR values. Further optimization of the one-step and conventional anode 

performances are achieved increasing the firing temperature of the electrodes to 1450 °C. The 

activation energy of the overall anodic resistance was in the range of 1.58 – 1.93 eV, slightly 

larger than that of nanocrystalline Ni-CGO thin layer anodes prepared by spray pyrolysis and 

pulsed laser deposition.
34

 It is worthwhile mentioning that the present study was carried out 

under zero dc current and facing no chemical potential gradient. Therefore, the anode 

performance must be different in a real cell (facing reducing and oxidizing atmospheres) 

under a dc current, situation described in the next paragraphs.  

 

 

 

 

 

 

 



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO   129 

 

Daniel Araújo de Macedo               Tese de Doutorado               PPGCEM - UFRN 

Figure 45. Arrhenius plots of the ASR values for different anodes sintered at 1400 and 1450 ºC. 

 

 

 

 

In addition to the area specific resistance, the anodic overpotential is another important 

parameter which must be considered when designing high performance Ni-based cermet 

anodes.
21-22,35-38

 Fig. 46 shows the anodic overpotential as a function of current density for 

one-step and conventional anodes for different operating and firing temperatures. The one-

step anode prepared at the highest sintering temperature showed the lowest values of 

overpotential over the entire range of current density. This is coherent with the lowest ASR 

values measured under zero dc current. The anodic overpotential for the Ni-CGO cermet 

anode prepared by one-step synthesis and fired at 1450 °C was only 91 mV at 750 °C for a 

current density of 322 mA/cm
2
. The reference conventional anodes sintered at 1400 and 1450 

°C showed overpotential values far higher under identical experimental conditions. This is 

probably due to the considerable enhancement of the TPB length in one-step Ni-CGO cermet 

anodes.  
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Figura 46. Anodic overpotential versus current density observed for various Ni-CGO anodes as a function 

of operating and sintering temperatures. 
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By comparing the best overpotential values reported herein with literature data, the 

importance of anode microstructural design can be confirmed. The superior performance of 

one-step Ni-CGO cermets in terms of anodic overpotential is shown in Table 7. The 

overpotential value of 80 mV was measured for a Ni-SDC anode for a current density of 200 

mA/cm
2 

at 800 °C.
35

 Even though these authors also reported an enhanced anode performance 

(33.1 mV at 200 mA/cm
2 

and 800 °C) by decreasing the powder calcining temperature from 

1200 to 1000 °C, given the operating temperature (maximum of 750 °C) and gas composition 

(lower H2 content) used in the current work, once more the superior performance of one-step 

anodes was confirmed. 

 

Table 7. Literature survey on anodic performance and on own data on one-step and conventional anodes. 

 

  Cermet anode 
Overpotential and 

current density 
Electrode preparation method Fuel  Reference 

One-step Ni-

CGO 

91 mV at 750 °C 

and 322 mA/cm
2
 

Powder obtained by one-step synthesis 

and calcined at 700 °C/0.5h. Screen-

printing and sintering at 1450 °C/4h. 

Wet 10% H2 + 90% 

N2 
This work 

Conventiona

l Ni-CGO 

95 mV at 750 °C 

and 215 mA/cm
2
 

NiO/CGO commercial powders. Screen-

printing and sintering at 1450 °C/4h. 

Wet 10% H2 + 90% 

N2 
This work 

Ni-CGO 
350 mV at 800 °C 

and 200 mA/cm
2
 

Cellulose-precursor synthesis and 

calcined at 900 °C/2h. Screen-printing 

and sintering at 1300 °C/2h. 

Wet 10% H2 + 90% 

N2 
22 

Surface 

modified Ni-

CGO 

110 mV at 800 °C 

and 200 mA/cm
2
 

Cellulose-precursor synthesis and 

calcined at 900 °C/2h. Screen-printing 

and sintering at 1300 °C/2h. 

Wet 10% H2 + 90% 

N2 
22 

Ni-SDC 
130 mV at 800 °C 

and 200 mA/cm
2
 

As-prepared NiO-SDC powder via urea-

combustion synthesis. Spin-coating and 

sintering at 1300 °C/4h. 

40% H2 + 60% N2 35 

Ni-SDC 
80 mV at 800 °C 

and 200 mA/cm
2
 

NiO-SDC powder via urea-combustion 

synthesis calcined at 1200 °C. Spin-

coating and sintering at 1300 °C/4h. 

40% H2 + 60% N2 35 

Surface 

modified Ni-

CGO 

80 mV at 800 °C 

and 150 mA/cm
2
 

Cellulose-precursor synthesis and 

calcined at 900 °C/2h. Screen-printing 

and sintering at 1300 °C/2h. 

Wet 10% H2 + 90% 

N2 
36 

CGO 

impregnated 

Ni anode 

150 mV at 800 °C 

and 300 mA/cm
2
 

NiO commercial powder. Slurry 

painting and sintering at 1400 ºC/2h. Ion 

impregnation with Gd0.2Ce0.8(NO3)x 

nitrate solution and firing at 850 ºC/1h. 

Humidified H2 37 

 

  The improved electrochemical performance of one-step anodes is expected to be 

mainly attributed to fine and homogeneous phase distribution and contiguous pore structure. 

In addition, the grain size distribution was apparently preserved during reduction of the 

anodes, as confirmed by SEM inspection (Fig. 47).  The electrode derived from one-step 

powder (Fig. 47a) clearly shows better phase contiguity indicated by the large presence of 
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well connected submicron-sized grains of Ni and CGO. For the conventional anode (Fig. 

47b), it seems that Ni grains are coated by CGO, limiting the direct exposure of Ni to 

hydrogen and, thus, decreasing anode performance. Moreover, this microstructural limitation 

of the conventional cermet restricts the interconnection of Ni grains, reducing the electronic 

conductivity in the anode. The distinct microstructural features resulting from different NiO-

CGO anode precursor composite powders result in different TPB lengths, affecting the final 

anode performance. The microstructural evidence combined with impedance spectroscopy 

and anodic overpotential results confirmed that microstructural design is essential to improve 

the electrochemical activity of Ni based anodes towards H2 oxidation. The potential for 

microstructural improvement starting from one-step nanocomposite powders prepared at 

lower calcination temperatures is still enormous and promising, considering the above results. 

 

Figure 47. SEM images of (a) one-step and (b) conventional anodes sintered at 1450 ºC. 

 

 

 

4.3.4. Conclusions 

 

  Ni-CGO cermet anodes were prepared at different sintering temperatures from NiO-

CGO nanocomposite powders obtained by a one-step synthesis route. The electrochemical 

performance of these anodes was compared with that of conventional anodes prepared from 

commercially available NiO and CGO powders. One-step anodes exhibited improved 

microstructure and electrochemical performance under identical experimental conditions, 

showing characteristics quite competitive with respect to the state of the art anodes. The one-

step synthesis route favors the preservation of well-connected submicrometric grains of Ni 

and CGO even when bonded within larger size agglomerates, corresponding to enlarged TPB. 

As a result, improved area specific resistance and anodic overpotential values were obtained.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste trabalho são estudados os efeitos da rota de processamento, incluindo o método 

de obtenção de pós de NiO-Ce0,9Gd0,1O1,95 (NiO-CGO), o teor de ácido cítrido, usado como 

agente formador de poro, e as condições de sinterização, sobre a microestrutura e as 

propriedades elétricas de compósitos NiO-CGO e eletroquímicas de cermets Ni-CGO. 

A rota de preparação de pós de NiO-CGO denominada síntese em uma etapa 

proporciona a obtenção de um nanocompósito in situ, com reduzido tamanho de partícula e 

maior homogeneidade de tamanho de cristalito entre as fases NiO e CGO, quando comparada 

à tradicional rota de preparação por mistura mecânica de óxidos, mesmo que tais óxidos 

também tenham sido previamente sintetizados por uma rota química como o método dos 

precursores poliméricos. Uma notável característica do pó obtido pela rota de síntese em uma 

etapa é a sua versatilidade com respeito às condições de processamento para a obtenção de 

cermets Ni-CGO com uma ampla faixa de porosidade. Esta característica potencializa a 

aplicabilidade do nanocompósito in situ, que pode ser usado para confeccionar camadas 

funcionais de anodo ou servir de suporte para estruturas em multicamadas de SOFCs. 

 Nas medidas de condutividade elétrica em ar, os compósitos obtidos por síntese em 

uma etapa apresentam valores de condutividade total, medidas entre 100 e 500 °C, até uma 

ordem de magnitude superiores que aqueles de amostras derivadas de pós comerciais 

(compósitos convencionais). Este comportamento elétrico está associado a características 

microestruturais diferenciadas das amostras obtidas a partir do nanocompósito in situ, 

nomeadamente um reduzido tamanho de grão e uma distribuição mais homogênea das fases 

NiO e CGO, assegurando conectividade tridimensional e melhor transporte de portadores de 

carga. 

A caracterização microestrutural e eletroquímica comparativa de cermets Ni-CGO 

obtidos por serigrafia novamente evidencia a superioridade do pó obtido pela rota química. O 

uso do nanocompósito obtido por síntese em uma etapa favorece a preservação de grãos 

submicrométricos e interconectados de Ni e CGO, implicando em maior extensão dos 

contornos de tripla fase, comparativamente aos cermets convencionais. Como resultado, os 

valores de resistência específica por área e polarização anódica destes cermets são 

significativamente menores. A busca por microestruturas (e a avaliação da estabilidade redox) 

ainda melhores que as apresentadas neste trabalho e uma caracterização eletroquímica mais 

aprofundada são algumas sugestões para trabalhos futuros.  
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Medidas que permitem obter e/ou caracterizar novas microestruturas de eletrodo são: 

a) Alterar as condições de calcinação do pó nanocompósito; 

b) Alterar as condições de deposição e sinterização dos eletrodos; 

c) Utilizar outros agentes formadores de poro; 

d) Reconstrução tridimensional de cermets; 

e) Estabilidade frente a ciclos de redução e oxidação (ciclagem redox). 

No campo de uma caracterização eletroquímica mais aprofundada podem ser 

desenvolvidas as seguintes atividades: 

a) Espectroscopia de impedância e medidas de polarização anódica em função da 

atmosfera; 

b) Estudo do efeito da dispersão de novas fases com papel catalítico; 

c) Teste de células unitárias contendo cermets Ni-CGO obtidos por síntese em 

uma etapa. 
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