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RESUMO 

 

Este trabalho foi desenvolvido com o objetivo de estudar as propriedades elétricas de compósitos 

NiO/Ni-Ce0,9Gd0,1O1,95 (NiO/Ni-GDC), um dos materiais mais utilizados como anodos de Células a 

Combustíveis de Óxido Sólido. Os pós dos compósitos NiO-GDC foram obtidos por uma rota de síntese 

em uma etapa que se caracteriza pela obtenção simultânea das fases NiO e GDC em um único 

precursor polimérico. A resina resultante foi tratada termicamente a 350 ºC e o pó precursor foi 

calcinado a 700 ºC. A composição de fase foi variada de acordo com as seguintes proporções (em 

massa): 30:70, 40:60 e 50:50 (NiO/GDC). As amostras obtidas foram caracterizadas por difratometria 

de raios X (DRX) e microscopia eletrônica de transmissão (MET). Os pós foram compactados por 

prensagem isostática a 200 MPa, sinterizados a 1450, 1500 e 1550 ºC em ar e posteriormente 

reduzidos a Ni-GDC em atmosfera de hidrogênio. A porosidade aparente dos compósitos (NiO-GDC) e 

cermets (Ni-GDC) foi avaliada usando o método de Arquimedes e a resposta interpretada através da 

análise de variância e superfície de resposta de um planejamento fatorial 2², com ponto central e réplica. 

Os efeitos da composição de fase e da temperatura de sinterização na microestrutura e propriedades 

elétricas foram investigados por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia de 

impedância (entre 250 e 650 °C). O refinamento dos dados de DRX indicaram que os materiais 

particulados têm características nanométricas e que o tamanho do cristalito da fase GDC tende a 

diminuir com o aumento de teor de NiO. A análise por Arquimedes evidencia que as amostras de 

compósitos NiO-GDC são extremamente densas (porosidades abaixo de 0,54%) e que as amostras de 

cermets Ni-GDC têm porosidade aberta entre 1,36 e 19,11%. A partir do planejamento experimental foi 

possível obter um modelo linear significativo (nível de confiança de 95%) para as porosidades dos 

cermets em função do teor de NiO e temperatura de sinterização. As propriedades elétricas indicaram 

que os compósitos com 50% de NiO apresentaram o dobro da condutividade dos compósitos com 

menor teor de NiO em temperaturas acima de 500 ºC. O bom desempenho elétrico dos cermets Ni-

GDC (resistividade entre 0,43 e 1,19 ohm.cm a 650 °C) em comparação com materiais da literatura é 

resultado de uma elevada contiguidade da fase metálica.     

Palavras-chave: NiO-GDC, Ni-GDC, SOFC, anodo, microestrutura, propriedades elétricas. 
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ABSTRACT 

 

The aim of this work was to study the electrical properties of NiO/Ni-Ce0.9Gd0.1O1.95 (NiO/Ni-GDC) 

composites, usually used as anode materials for Solid Oxide Fuel Cells. NiO-GDC composites were 

obtained by a one-step synthesis route which are characterized by simultaneously obtaining the NiO 

and GDC phases in a single polymeric precursor. A resulting resin was heat treated at 350 ºC and the 

precursor powder was calcined at 700 °C. The phase composition was varied according to the following 

proportions (by mass): 30:70, 40:60 and 50:50 (NiO/GDC). The obtained samples were characterized 

by X-ray diffractometry (XRD) and transmission electron microscopy (TEM). The powders were 

compacted by isostatic pressing at 200 MPa, sintered at 1450, 1500 and 1550 °C in air, and 

subsequently reduced to Ni-GDC under a hydrogen atmosphere. The apparent porosity of composites 

(NiO-GDC) and cermets (Ni-GDC) was evaluated using the Archimedes method and the response 

interpreted through the analysis of variance and response surface of a 2² factorial design with central 

point and replicate. The effects of the phase composition and the sintering temperature on the 

microstructure and electrical properties were investigated by scanning electron microscopy (SEM) and 

impedance spectroscopy (between 250 and 650 °C). The refinement of the XRD data indicated that the 

particulate materials have nanometric characteristics and the crystallite size of the GDC phase tends to 

decrease with increasing the NiO content. Archimedes analysis shows that samples of NiO-GDC 

composites are extremely dense (porosities below 0.54%) and those samples of Ni-GDC cermets have 

open porosity between 1.36 and 19.11%. From the experimental design it was possible to obtain a 

significant linear model (95% confidence level) for the porosity of the cermets according to the NiO 

content and sintering temperature. The electrical properties indicated that the composites with 50 wt.% 

NiO showed twice the conductivity of the composites with the lower content of NiO at temperatures 

above 500 ºC. The good electrical performance of Ni-GDC cermets (resistivity between 0.43 and 1.19 

ohm.cm at 650 °C) compared to materials from literature is a result of a high contiguity of the metal 

phase. 

Keywords: NiO-GDC, Ni-GDC, SOFC, anode, microstructure, electrical properties. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

As células a combustível de óxido sólido (CCOSs – SOFCs, do inglês Solid Oxide Fuel 

Cells) são dispositivos eletroquímicos promissores para converter a energia química dos 

combustíveis (geralmente H2 e hidrocarbonetos) diretamente em energia elétrica sem a 

limitação do ciclo de Carnot (Minh, 1993; Steele e Heinzel, 2001). As CCOSs proporcionam 

elevadas eficiências de conversão de energia química a elétrica (~ 50%) e ganhos adicionais 

de energia (até 70%) podem ser alcançados quando o calor produzido é aproveitado e 

combinado com a geração de energia (combined heat and power – CHP), sendo uma 

tecnologia de produção de energia elétrica limpa. As aplicações específicas da CCOS incluem 

a geração de energia estacionária, CHP, etc. No entanto, as CCOSs na prática possuem 

algumas desvantagens, que incluem a degradação de seus componentes, o alto custo e a 

escolha limitada de materiais devido as altas temperaturas de operação (entre 800 e 1000 ºC) 

(Khan et al., 2016; Shri Prakash, Senthil Kumar e Aruna, 2014). 

A CCOS é um tipo importante de célula de combustível que é composta por dois 

eletrodos porosos (anodo e catodo) separados por um material de eletrólito denso (geralmente 

à base de zircônia ou céria) (Steele, 2000). Embora muitos materiais de eletrodo tenham sido 

desenvolvidos ao longo das últimas três décadas, os desafios de custo e durabilidade limitada 

ainda existem(Suntivich et al., 2011). Por conseguinte, muitos esforços de pesquisa têm se 

concentrado no desenvolvimento de novas rotas de síntese e processamento de materiais a 

fim de  melhorar o desempenho da CCOS em temperaturas reduzidas de operação (Abdalla 

et al., 2018; Ding et al., 2009; Suzuki et al., 2009).  

O anodo da CCOS tem recebido uma das maiores atenções no desenvolvimento de 

sua microestrutura por ser a parte responsável pela reação de oxidação do combustível e 

também por promover a saída dos elétrons em direção ao circuito externo, originando assim 

a energia elétrica. Materiais de anodos devem ter uma boa condutividade iônica e eletrônica 

(condutividade mista), por isso compósitos cerâmica/metal (cermets) estão entre os principais 

materiais de anodo. Alguns materiais, especialmente Ni (fase metálica) e céria dopada com 

10% em mol de gadolínia (Ce0,9Gd0,1O1,95, GDC - fase cerâmica), têm sido estudados como 

anodos de CCOS por causa de sua alta atividade eletroquímica para oxidação do H2 e alta 

estabilidade em condições de operação da CCOS (Abdalla et al., 2018; Othman et al., 2010). 

O Ni metálico atua como catalisador para a oxidação do combustível e fornece propulsão para 

o transporte de elétrons. Por outro lado, a fase cerâmica de céria dopada com gadolínia (GDC) 

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

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

apropriada para o transporte dos íons O2- oriundos do catodo (Gil, Tartaj e Moure, 2009).
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O desempenho do anodo depende fortemente de características microestrutuais, tais 

como composição de fase, tamanho de partícula e conectividade entre as partículas (Cela et 

al., 2011; Holzer et al., 2011). Na preparação de cermets Ni-GDC, a primeira etapa é a 

obtenção de pós cerâmicos contendo NiO e GDC. O método de síntese utilizado para obter o 

material precursor do cermet é uma importante etapa do processamento do compósito. Dentre 

muitas rotas de preparação disponíveis, o método dos precursores poliméricos tem sido 

amplamente utilizado, com grande sucesso, em síntese de nanopartículas (Bouquet et al., 

1999; Macedo et al., 2013; Quinelato, Longo e Perazolli, 2000; Razpotnik e Macek, 2007; 

Torknik et al., 2014).  

As propriedades elétricas e eletroquímicas de cermets Ni-GDC são decididas na etapa 

de processamento do precursor NiO-GDC. A composição de fase e a temperatura de 

sinterização são dois importantes fatores que afetam a microestrutura e as propriedades 

elétricas. Compósitos com teor de NiO em torno de 50%, em massa, são promissores 

precursores de cermets Ni-GDC por apresentarem a fase de condução eletrônica 

devidamente percolada (Araujo et al., 2016; Grilo et al., 2017; Zha, Rauch e Liu, 2004).  

Tendo em vista a importância de se obter um material com uma microestrutura 

adequada e propriedades elétricas/eletroquímicas eficazes para utilização como anodo de 

CCOS, muitos pesquisadores têm se dedicado ao desenvolvimento desses materiais e ao 

estudo de suas propriedades. No entanto, a maioria dos trabalhos dedicam-se a discutir a 

relação microestrutura-propriedade em compósitos NiO-GDC (Grilo et al., 2017; Macedo et 

al., 2013; Macedo et al., 2013), sendo dada pouca atenção à investigação de cermets Ni-

GDC. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo geral estudar os efeitos da composição 

de fase e das condições de processamento na microestrutura e propriedades elétricas de 

cermets Ni-GDC e seus precursores, compósitos NiO-GDC, obtidos por uma rota de síntese 

em uma etapa (Paskocimas et al., 2009). Este trabalho teve como objetivos específicos: 

 Avaliar os efeitos do teor de NiO na estrutura cristalina de compósitos NiO-GDC; 

 Análise estatística dos efeitos da temperatura de sinterização e composição de fase 

na porosidade aparente antes e após redução do NiO; 

 Avaliar os efeitos das variáveis de processamento na microestrutura e propriedades 

elétricas de compósitos (em ar) e cermets (em hidrogênio). 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 CÉLULAS A COMBUSTÍVEL 

 

As células a combustível são dispositivos eletroquímicos capazes de converter energia 

de uma reação química diretamente em eletricidade, tendo o calor como subproduto. Com 

isso constituem uma importante contribuição aos graves problemas advindos do uso 

ineficiente dos combustíveis, principalmente os de origem fóssil, e a consequente degradação 

do meio ambiente causada pela geração de enormes quantidades de poluentes e gases de 

efeito estufa (Fuel Cell Handbook, 2004).  

Semelhante a uma bateria, a conversão em energia elétrica ocorre por meio de duas 

reações eletroquímicas, a oxidação de um combustível (tipicamente o hidrogênio) no anodo, 

do qual os elétrons formados percorrem um circuito externo até o catodo, onde o oxidante 

(tipicamente oxigênio) é reduzido. No entanto, ao contrário das baterias, o redutor e o oxidante 

devem ser reabastecidos continuamente para permitir uma operação ininterrupta (Florio, 

Fonseca e Muccillo, 2004; Fuel Cell Handbook, 2004; Singhal, 2000). 

Os princípios de funcionamento da célula a co mbustível foram relatados 

primeiramente por William Grove, em 1839. Durante a investigação da eletrólise da água, 

Grove observou que quando a corrente era desligada, uma pequena quantidade de corrente 

fluía através do circuito em direção oposta, como resultado da reação entre os produtos da 

eletrólise, hidrogênio e oxigênio, catalisados por eletrodos de platina. Grove reconheceu a 

possibilidade do empilhamento de vários desses em série para formar uma bateria voltaica 

gasosa, e também fez uma observação crucial de que deve haver uma “notável superfície em 

ação” entre o gás, o eletrodo e a fase eletrólito em uma célula. A maximização da área de 

contato entre reagente gasoso, eletrólito e o eletrodo (o condutor eletrocatalítico), que é o 

contorno de tripla fase (CTF), proposto por Grove, permanece à frente das pesquisas em 

células a combustível e em seu desenvolvimento (Ormerod, 2003). 

O termo célula a combustível surgiu apenas 50 anos depois da “bateria gasosa” de 

Grove por Mond e Langer em 1889, para descrever seu dispositivo que tinha uma estrutura 

de eletrodo poroso de platina e usado um diafragma feito de uma substância porosa não 

condutora para o eletrólito (Ormerod, 2003). 
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Ludwig Mond (1839-1909) passou a maior parte de sua carreira desenvolvendo 

tecnologia química industrial. Mond e seu assistente Carl Langer (d. 1935) descrevem suas 

experiências com uma célula a combustível de hidrogênio-oxigênio que atingiu 6 ampères por 

pé quadrado (a área da superfície do eletrodo de medição) em 0,73 V. Friedrich Wilhelm 

Ostwald (1853-1932), dos fundadores do campo da físico-química, colaborou bastante com o 

entendimento teórico de como funcionam as células a combustível. Emil Baur (1873-1944), 

da Suíça, teve uma ampla pesquisa em diferentes tipos de células a combustível durante a 

primeira metade do século XX. O trabalho de Baur incluiu dispositivos de alta temperatura 

(utilizando prata fundida como um eletrólito) e uma unidade que usou um eletrólito sólido de 

argila e óxidos metálicos. Francis Thomas Bacon (1904-1992) começou a pesquisar as células 

a combustível de eletrólito alcalino no final de 1930. Em 1939 ele construiu sua primeira célula. 

Desde 1945 três grupos de pesquisa (EUA, Alemanha e antiga URSS) assumiram os estudos 

sobre alguns tipos principais de geradores, melhorando suas tecnologias para o 

desenvolvimento industrial. Esses trabalhos renderam os conceitos reais, na Siemens e Pratt 

& Wittney. Com o programa espacial Apollo em 1960, a NASA gastou dezenas de milhões de 

dólares em um programa bem sucedido que usou células a combustível de hidrogênio para 

alimentar os sistemas elétricos a bordo na viagem da Apollo à lua. A partir de agências 

governamentais, em meados da década de 1980, nos Estados Unidos, Canadá e Japão 

aumentaram significativamente o financiamento para a pesquisa e desenvolvimento de 

células a combustível. Hoje, as células de combustível são comuns em voos espaciais (ônibus 

espacial, a Skylab e o projeto Gemini), meios de transporte, uso como energia portátil, 

residências e geração de energia (Stambouli e Traversa, 2002).  

 

2.2 TIPOS E APLICAÇÕES DE CÉLULAS A COMBUSTÍVEL 

 

Existem vários tipos de células a combustíveis e várias 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. Essas diferenças determinam a aplicação mais adequada desse dispositivo. O 

principal critério de classificação das células a combustível é pelo eletrólito empregado, esta 

é a identificação mais utilizada em todo o mundo (Ormerod, 2003; Steele e Heinzel, 2001). 

Com base no material do eletrólito, há basicamente cinco tipos de células a combustível 

(Figura 1).  
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Figura 1. Tipos de células a combustível. CCOS: célula a combustível de óxido sólido; CCCF: célula 
a combustível de carbonato fundido; CCAF: célula a combustível de ácido fosfórico; CCEMP: célula a 
combustível de eletrólito membrana polimérica; e CCA: célula a combustível alcalina. Os produtos de 
reação são formados no anodo nas células dos tipos CCOS, CCCF e CCA, e no catodo nas células 

dos tipos CCAF e CCEMP.   

 

Essas células funcionam alimentadas principalmente por hidrogênio puro (CCMEP, 

CCA e CCAF), metanol diluído (CCMD) e gás hidrogênio misturado com combustível rico em 

CO, resultando de uma reforma ou da oxidação parcial de hidrocarbonetos (CCCF e CCOS) 

(Ormerod, 2003; Steele e Heinzel, 2001). 

Célula a combustível alcalina (CCA) tem sido usada como principal fonte de energia 

em ônibus espaciais. Embora tenha operado de forma eficiente e confiável em missões 

espaciais por mais de 40 anos, não tem sido usada para outras finalidades, principalmente 

por causa do alto custo. Além disso, funcionam a uma baixa temperatura de operação e 

necessitam de um processo relativamente complicado para a remoção da água do eletrólito. 

Entretanto, este tipo de célula foi o precursor das células mais modernas (Sharaf e Orhan, 

2014).  

As potenciais aplicações das células a combustível na sociedade são crescentes, 

devido a diferentes benefícios que estes dispositivos poderiam suportar, além das 

considerações ambientais (a não emissão de NOX, SOX ou hidrocarbonetos e emissão nula 

ou reduzida de CO2), especialmente em áreas urbanas, onde a poluição localizada é um 

assunto prioritário. A possibilidade da combinação entre confiabilidade, baixo custo de 

manutenção, operação silenciosa e modularidade torna as células a combustível adequadas 
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para geração de energia descentralizada, livre de redes de distribuição, fornecimento de 

energia ininterruptamente e, em escala menor, aplicações móveis (Fuel Cell Handbook, 2004; 

Loges et al., 2008; Wang et al., 2011). 

Células a combustível no setor estacionário, ou seja, para a energia residencial e para 

aplicação industrial, usará diferentes combustíveis convertendo-os em hidrogênio in situ, 

enquanto não há nenhuma infra-estrutura de hidrogênio no lugar. No caso de células a 

combustível de baixa temperatura que é utilizado um reformador que converte gás natural em 

hidrogênio e CO2, por exemplo. Células a combustível de altas temperaturas podem converter 

o combustível, por exemplo, biogás, internamente (Neef, 2009). 

A alta flexibilidade em relação ao combustível utilizado abre possibilidades de 

modificação do mercado energético a longo prazo em direção à redução global das emissões 

de dióxido de carbono. O uso de hidrogênio como gás alimentador na base das energias 

renováveis leva a benefícios especiais com respeito à conservação de recursos e proteção 

climática, entretanto isto atualmente representa uma perspectiva de médio a longo prazo 

(Kundu et al., 2007; Ormerod, 2003). 

Os atributos mais importantes de células de combustível para geração de energia 

estacionária são a alta eficiência e a possibilidade de energia distribuída. Para que seja 

alcançado o sucesso comercial para todos os sistemas a fim de competir com tecnologias 

convencionais deve-se reduzir custos. O custo depende principalmente do tamanho (potência) 

do sistema de célula a combustível e do uso geral. Cogeração estacionária por calor e 

eletricidade (CHP – Combined Heat and Power) pode ser usada em residências (< 10 kWh) 

ou até mesmo para plantas de geração de energia (> 1000 kWh). Sistemas de célula a 

combustível podem ser aplicados em automóveis ou para aplicações portáteis (Carrette, 

Friedrich e Stimming, 2001; Larminie e Dicks, 2001; Steinberger-Wilckens e Blum, 2006). 

Entre todas essas células, as CCMEPs e as CCOSs são as mais atraentes 

tecnologicamente, por causa da alta densidade de corrente alcançada (Stambouli e Traversa, 

2002). As células a combustível de óxido sólido são as mais exigentes do ponto de vista de 

materiais e é desenvolvida para sua competitividade no mercado devido: 

 CCOSs são os mais eficientes geradores de eletricidade de célula a combustível a 

serem desenvolvidos mundialmente;  

 são flexíveis na escolha do combustível como combustíveis à base de carbono, por 

exemplo, o gás natural;  



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

7 
 

Allan Jedson Menezes de Araújo Dissertação de Mestrado PPCEM - UFPB 

 é a tecnologia mais adequada para aplicações no mercado de geração distribuída (ou 

seja, poder estacionário), pois sua eficiência de conversão elevada fornece o maior benefício 

quando os custos de combustível são mais elevados, devido sistemas de distribuição de 

combustível longa para instalações do cliente;  

 ter uma construção sólida e modular do estado e não apresentam partes móveis, são 

desse modo silencioso o suficiente para ser instalado dentro de casa;  

 a alta temperatura de funcionamento de CCOSs produz subproduto de calor de alta 

qualidade que pode ser usado para cogeração, ou para uso em aplicações de ciclo 

combinado;  

 não contêm metais nobres que podem ser problemáticos em questão de 

disponibilidade e preço de recurso na fabricação de alto volume;  

 não têm problemas com o gerenciamento do eletrólito (eletrólitos líquidos, por 

exemplo, que são corrosivos e difícil de lidar);  

 têm emissões extremamente baixas, eliminando o perigo de monóxido de carbono nos 

gases de escape, como qualquer CO produzido é convertido em CO2 na temperatura de 

funcionamento elevada;  

 têm uma potencial expectativa de vida longa, cerca de 40000 – 80000 h. 

2.3 CÉLULA A COMBUSTÍVEL DE ÓXIDO SÓLIDO (CCOS)  

Células a combustível de cerâmicas surgiram 60 anos depois dos princípios reportados 

por William Robert Grove e se iniciaram com a descoberta do eletrólito de óxido sólido por 

Walther Hermann Nerst, em 1899, e a operação da primeira célula a combustível de óxido 

sólido, a 1000 °C, por Baur e Preis em 1937. Desde aquela época, a tecnologia de célula a 

combustível de cerâmica progrediu bastante. Células a combustível baseadas no eletrólito de 

zircônia estabilizada têm sido operadas por milhares de horas, demonstrando um 

desempenho excelente. Recentemente, o desenvolvimento e pesquisa de células a 

combustível cerâmico tem recebido muita atenção, refletindo o crescente interesse nesta 

tecnologia (Minh, 1993).  

A CCOS é um dispositivo de estado sólido completo que usa um material cerâmico 

(óxido sólido) condutor de íons como eletrólito. Assim, é mais simples no conceito, que todos 

os outros sistemas de célula a combustível mencionados anteriormente, sendo necessárias 

apenas duas fases (sólido-gás), em contraste com as demais células, que necessitam de 

zonas trifásicas (sólido-líquido-gás). Mesmo nas CCEMPs, que também possuem eletrólito 

sólido, este precisa estar hidratado, caracterizando a necessidade de uma zona trifásica. 

Nesse sentido, problemas como redução de eficiência causadas por corrosão ou diminuição 
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da área ativa de catalisadores, que compõem a zona de reação trifásica são minimizadas nas 

CCOSs (Kendall, 2015; Larminie e Dicks, 2001).  

Por ser um dispositivo inteiramente sólido, a CCOS pode ser moldada em várias 

formas, como em série, tubular, planar ou monolítico(Minh, 2004; Song, 2002).  Os projetos 

diferem na extensão de perdas dissipativas dentro da célula, na forma de vedação entre 

combustível e oxidante, e em fazer conexões de célula em célula elétrica por empilhamento. 

A facilidade de fabricação e montagem varia entre os projetos (Minh, 1993). 

Os problemas de gerenciamento do eletrólito que surgem com a CCAF e CCCF não 

ocorrem e a utilização de metais nobres como eletrocatalisadores em temperaturas elevadas 

não é necessária. Assim como a CCCF, tanto o hidrogênio quanto o monóxido de carbono 

podem atuar como combustíveis na CCOS. Recentemente, o etanol tem atraído atenção 

como um combustível para CCOSs, pois são combustíveis líquidos com altas densidades de 

energia e estão prontamente disponíveis de processos industriais (ou renovável de biomassa) 

(Atkinson et al., 2004). O funcionamento é semelhante a CCCF em que um íon carregado 

negativamente é transferida do catodo através do eletrólito para o anodo. Com isto, ocorre a 

liberação de elétrons, dos quais são transportados pelo circuito externo realizando o trabalho 

elétrico da célula. Assim, a água do produto é formada no anodo (Yamamoto, 2000). 

Uma CCOS consiste, essencialmente, de dois eletrodos porosos (catodo e anodo) 

separados por um eletrólito sólido denso (Florio et al., 2007). O oxidante (normalmente o ar) 

passa pelos poros do catodo onde é reduzido a O-2. Os íons formados atravessam o eletrólito 

em direção ao anodo. O combustível (hidrogênio, por exemplo) passa pelo anodo, reagem 

com os íons oxigênio (oxidação) provenientes do eletrólito, liberando elétrons e formando 

água. Os elétrons resultantes destas reações são transportados pelo anodo e entram no 

circuito externo em direção ao catodo, recomeçando o ciclo (Blomen e Mugerwa, 2013), como 

mostrado na Figura 2. 
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Figura 2.  Diagrama esquemático do funcionamento e das reações em células a combustível de 
óxido sólido, utilizando eletrólitos condutores de íons oxigênio (Figura adaptada - (Florio et al., 2007)). 

Nas CCOSs as reações eletroquímicas de oxidação do combustível e de redução do 

oxidante ocorrem na interface gás (combustível ou oxidante) condutor eletrônico/condutor 

iônico, chamada de contorno de tripla fase ou tripla fase reacional (Triple Phase Boundary – 

TPB).  

Uma ilustração esquemática da região entre o eletrólito e o anodo onde o TPB existe 

é mostrada na Fig. 3. Se houver algum problema em qualquer uma das três fases, a reação 

não poderá ocorrer. Se os íons do eletrólito não podem alcançar o local da reação, se as 

moléculas do combustível do gás não conseguem chegar ao local, ou se os elétrons não 

podem ser removidos do local, o desempenho da célula é prejudicado. Embora a estrutura e 

composição claramente afetam o tamanho do TPB, vários métodos teórico e experimental têm 

sido utilizados para estimar que ele ocupa não mais do que, aproximadamente, 10μm do 

eletrólito para o eletrodo. O conceito de TPB tem implicações importantes para a otimização 

de ambos os anodos e catodos. Os eletrodos de célula a combustível de última geração têm 

tipicamente uma complexa micro/nanoestrutura envolvendo uma fase de condução interligada 

eletrônica e iônica, porosidade da fase de gás e superfícies catalíticas ativas (Brown, Primdahl 

e Mogensen, 2000; Gorte e Vohs, 2003; Horita et al., 2002; Sun e Stimming, 2007; Wang, 

Nakagawa e Kato, 2001). 
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Figura 3. Diagrama do contorno de tripla fase do anodo Ni-YSZ. 

CCOSs são dispositivos eficientes na conversão de energia, podendo atingir eficiência 

elétrica de 45 a 50%. Devido a suas altas temperaturas operacionais e cogeração de calor e 

energia podem ser efetivamente empregadas com eficiência total de mais de 80%. A 

eletricidade é produzida pela reação eletroquímica de um gás combustível (hidrogênio ou 

mesmo o metano) com o oxigênio no ar. Assim como a alta eficiência deste processo, CCOSs 

têm a vantagem da baixa emissão de poluentes. Este conceito é muito promissor para ser 

usado como usinas estacionárias, bem como para unidades de energia auxiliares para 

aplicações móveis (Gross et al., 2006; Yokokawa et al., 2008).  

No entanto, a utilização prática (uso doméstico e industrial) da CCOS não foi realizada 

ainda por conta do custo elevado de material (do elétrodo, do eletrólito, e do catalisador), da 

complexidade da célula e de sua fabricação, elevada temperatura operacional, questões de 

segurança e preocupações no manuseamento de gases e da rotina de manutenção. Além 

disso, altas temperaturas de operação (800 – 1000°C) de CCOSs podem levar a vários 

problemas de materiais que incluem sinterização de eletrodos, envenenamento do 

catalisador, difusão interfacial entre materiais de eletrólitos e eletrodos, instabilidade térmica 

e tensões mecânicas (ou térmicas) devido a diferentes coeficientes de expansão térmica 

(CETs) dos componentes da célula. Tais problemas têm limitado o desenvolvimento e o uso 

das CCOSs a uma extensão maior. No entanto, experiências para superar tais limitações e a 

seleção material do dispositivo são o foco de desenvolvimentos de tecnologia em curso. Além 

disso, a redução da temperatura de operação pode permitir a seleção entre uma escolha mais 

ampla de materiais interconectores (incluindo metais/ligas). As abordagens para minimizar as 

perdas resistivas através do eletrólito incluíram substituir zircônia estabilizada com ítria (ZEI) 

por materiais eletrolíticos alternativos (como céria dopada com gadolínio, céria dopada com 
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samário, entre outros) com condutividade mais elevada, e/ou fazer um fino sanduíche de 

eletrólito de óxido sólido. O eletrólito é considerado como o coração, e suas propriedades 

desempenham um papel fundamental no desempenho da CCOS. Atualmente, ZEI é o 

eletrólito mais comumente utilizado, uma vez que possui uma condutibilidade de íons de óxido 

adequado (0,13 S/cm em 1000 °C), e também mostra uma estabilidade de fase desejável em 

ambos os ambientes de oxidação e redução (Lamp et al., 2003; Mahato et al., 2015; Singhal, 

2002). 

A fim de melhorar o desempenho de CCOSs, o desafio principal é a escolha do 

material baseado nas propriedades dos materiais (alta condutividade eletrônica/iônica de 

eletrodos, catalisadores, vedantes e interligações, e altas condutividades iônicas dos 

eletrólitos). Além disso, as baixas polaridades são esperadas com alta atividade eletroquímica 

(cinética rápida) em temperaturas mais baixas. O processamento dos materiais da célula de 

combustível também influencia o desempenho da CCOS devido à evolução da fase 

associada, tamanho da grão e distribuição das fases. Assim, a otimização de vários processos 

de síntese para tais os materiais utilizados como eletrodos, eletrólitos e interligações são as 

principais preocupações em tornar a ciência da CCOS em aplicações de vida real. Elevados 

requisitos de temperatura de operação exercem muitas limitações na seleção de materiais 

para eletrodos, eletrólitos, interconexão e vedação de materiais. Isto, como resultado, limita a 

aplicação da CCOS (Brett et al., 2008; Shao, Zhou e Zhu, 2012). 

Embora o custo é claramente a barreira mais importante para a implementação de 

CCOS generalizada, talvez as barreiras técnicas mais importantes que estão sendo 

abordadas atualmente relacionam-se com os eletrodos, especialmente o eletrodo de 

combustível ou anodo (Atkinson et al., 2004). 

 

2.4 COMPONENTES DA CCOS 

 

A CCOS é composta primordialmente por dois eletrodos (anodo e catodo) separados 

por um eletrólito. Os eletrodos são os componentes em que acontecem as reações químicas 

e a liberação e condução dos elétrons. Eles devem ser porosos, ter condutividade mista 

(sendo a eletrônica elevada e iônica mais baixa) e serem quimicamente e termicamente 

estáveis. O eletrólito é o meio pelo qual se dá a passagem de íons do catodo para o anodo e 

deve ser denso, ter condutividade iônica, estabilidade térmica e química (“Fuel Cell 

Handbook”, 2004; Minh, 1993). O selante é o componente que dará a estanqueidade ao 

sistema, impedindo que o gás combustível se misture com o oxigênio sem ter passado pelos 

eletrodos e eletrólito. Ele deve ser denso, estável a altas temperaturas e ainda provocar união 
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do material cerâmico do eletrólito com o material metálico das placas interconectoras (Fergus, 

2005). 

Cada material utilizado não só tem de funcionar idealmente atendendo seus próprios 

requisitos, como também tem que funcionar adequadamente com os demais componentes da 

célula (Badwal e Foger, 1996). A alta temperatura de operação coloca restrições significativas 

sobre eletrodos, eletrólitos e materiais de interconexão para CCOSs. Todos os materiais não 

devem ser reativos com os componentes vizinhos em altas temperaturas de operação e 

devem ter coeficientes de expansão térmica compatíveis. Interligações e eletrólitos devem ser 

impermeáveis ao gás, fornecer alta condutividade elétrica para minimizar as perdas ôhmicas 

(eletrônica e iônica, respectivamente), e ser estável em ambas as atmosferas de redução e 

oxidação. Uma CCOS com microestrutura ideal é mecânica, química e termicamente estável 

durante sua operação (Badwal e Foger, 1996; Irvine et al., 2016). 

 

Eletrólito 

 O eletrólito é o meio responsável pela condução dos íons O2- do catodo em direção ao 

anodo. Suas principais funções são: separar os reagentes entre anodo e catodo para que não 

reajam entre si espontaneamente, devendo assim possuir uma estrutura bastante densa; 

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

circuito externo, elevando a eficiência da célula; e promover condução de portadores de carga 

iônica (Florio, Fonseca e Muccillo, 2004; Kendall, 2003; Larminie e Dicks, 2001; Minh, 1993; 

Tietz, Buchkremer e Stöver, 2002; Tucker, 2010). 

Para desempenhar essas funções, os materiais utilizados como eletrólito devem 

apresentar algumas características, tais como: ser um isolante eletrônico perfeito, bom 

condutor iônico (condutor de ânions O2- - 0,01 S.cm-1) nas temperaturas de operação, ser 

impermeável aos gases de modo a evitar a mistura dos constituintes gasosos dos 

compartimentos do anodo e do catodo, estabilidade química sob uma ampla gama de 

pressões parciais de oxigênio, estabilidade estrutural na temperatura de uso, alta 

densificação, coeficiente de expansão térmica compatível com os outros componentes da 

célula e mecanicamente resistente (Zhu, 2009). 

A zircônia (ZrO2) na forma pura apresenta uma condutividade iônica desprezível, no 

entanto a adição de alguns óxidos divalentes ou trivalentes (Y2O3, Yb2Os, Sc2O3, CaO, MgO, 

e outros) têm o objetivo de estabilizar a estrutura cúbica da ZrO2, e ao mesmo tempo, 

aumentar sua concentração de vacâncias de oxigênio. A ~ 1000°C, 8 mol% de Y2O3 estabiliza 
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a fase da ZrO2 na forma cúbica, formando vacâncias de oxigênio pela compensação de carga, 

de acordo  com a Equação 1, usando a notação de Kröger -Vink: 

𝑌2𝑂3  
𝑍𝑟𝑂2
→       2𝑌′𝑍𝑟 +  𝑉ö +  3𝑂𝑜

𝑥 Equação 1 

 

Onde: Y’Zr representa o íon de ítrio que substitui o de íon de zircônio na rede cristalina 

da zircônia; Vö representa a vacância de oxigênio criada para compensar a diferença nas 

valências entre os cátions; e Oox representa o ânion de oxigênio, de carga efetiva nula, 

ocupando um sítio da rede (Florio, Fonseca e Muccillo, 2004; Kendall, 2003; Larminie e Dicks, 

2001; Minh, 1993; Tietz, Buchkremer e Stöver, 2002; Tucker, 2010). 

A concentração de vacância de oxigênio dá origem a alta mobilidade do íon oxigênio. 

A condução do íon oxigênio ocorre na ZrO2 estabilizada via vacâncias de oxigênio. 

Outros materiais são estudados para aplicações em eletrólitos em CCOSs, como a 

céria dopada com gadolínia (GDC) e o galato de lantânio dopado com estrôncio e magnésio 

(LSGM). No entanto, o YSZ é o mais utilizado para aplicações como eletrólito devido a sua 

elevada condutividade iônica e estabilidade química e física nas atmosferas de oxirredução 

(Florio, Fonseca e Muccillo, 2004; Kendall, 2003; Larminie e Dicks, 2001; Minh, 1993; Tietz, 

Buchkremer e Stöver, 2002; Tucker, 2010). 

Catodo 

O catodo é a interface entre o oxidante (ar ou oxigênio) e o eletrólito. Os materiais para 

catodo devem apresentar condutividade mista (eletrônica e iônica) e elevada atividade 

catalítica para a reação de redução do oxidante; estabilidade química e estrutural; expansão 

térmica compatível com o eletrólito; compatibilidade e reatividade mínima com o eletrólito e o 

interconector, com os quais o eletrodo fica em contato e, devem ser suficientemente porosos 

para facilitar o transporte do oxidante para a interface eletrodo/eletrólito. Os materiais 

convencionais utilizados como catodos são as manganitas de lantânio (LaMnO3), que 

apresentam estrutura do tipo perovskita. A dopagem do LaMnO3 com Sr (La1-xSrxMnO3 - LSM) 

é preferível para uso como catodos em CCOSs devido a sua elevada condutividade eletrônica 

em atmosferas oxidantes (Garcia et al., 2013). A dopagem com Sr aumenta a condutividade 

eletrônica do LaMnO3 devido ao aumento da razão Mn3+/Mn4+ pela substituição dos íons La3+ 

por Sr2+, que cria portadores eletrônicos, garantindo a neutralidade elétrica da estrutura, como 

mostrado na Equação 2 (Carrette, Friedrich e Stimming, 2001; Florio, Fonseca e Muccillo, 

2004; Kilner e Burriel, 2014; Mahato et al., 2015; Minh, 1993). 

𝐿𝑎𝑀𝑛𝑂3  
𝑆𝑟𝑂
→       𝐿𝑎1−𝑥

3+ 𝑆𝑟𝑥
2+𝑀𝑛1−𝑥

3+ 𝑀𝑛𝑥
4+𝑂3  Equação 2 
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Assim como a condutividade elétrica, o coeficiente de expansão térmica do LSM 

também cresce com o aumento da quantidade de íons Sr2+ substituído. Devido a isto, as 

composições da La1-xSrxMnO3 de interesse para CCOSs são 0,4 ≤ x ≤ 0,2, para evitar 

diferentes coeficientes de expansão térmica com o eletrólito. Dependendo do nível de 

dopagem a família de compostos La1-xSrxMnO3 pode apresentar três diferentes estruturas 

cristalinas: romboédrica (0 ≤ x ≤ 0,5), tetragonal (x = 0,5) e cúbica (x = 0,7) (Carrette, Friedrich 

e Stimming, 2001; Florio, Fonseca e Muccillo, 2004; Kilner e Burriel, 2014; Mahato et al., 2015; 

Minh, 1993). 

Anodo 

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

ocorrendo a oxidação eletroquímica do combustível. Para minimizar as perdas de polarização 

nas reações de oxidação os materiais para anodo devem apresentar condutividade mista 

(iônica e eletrônica), atividade catalítica suficiente para as reações de oxidação do 

combustível e porosidade suficiente para permitir o transporte do combustível até a interface 

anodo/eletrólito e a saída dos produtos de reação. Devido aos requerimentos de operação em 

atmosferas de redução e alta condutividade eletrônica, os metais podem ser usados como 

materiais anódicos em CCOSs (Clemmer e Corbin, 2009; Minh, 1993; Wilson e Barnett, 2008).  

Em CCOSs de altas temperaturas de operação (~ 900°C) e utilizando o eletrólito 

convencional de YSZ (zircônia estabilizada com ítria) os metais satisfatórios são limitados ao 

níquel (Ni), cobalto (Co), e metais nobres como a platina (Pt), o paládio (Pd) e o rutênio (Ru). 

Considerando a volatilidade, estabilidade química, atividade catalítica e custo, o níquel se 

apresenta como o melhor candidato a anodo metálico. Entretanto, a diferença entre o 

coeficiente de expansão térmica de metais e o eletrólito cerâmico evita o seu uso como 

camada porosa, pois eles tendem a se descolar do eletrólito durante o ciclo térmico, 

ocasionando em prejuízo a operação da célula. Para solucionar esse problema se adiciona o 

material eletrólito condutor iônico ao anodo (Clemmer e Corbin, 2009; Minh, 1993; Wilson e 

Barnett, 2008). 

 O compósito Ni/YSZ é atualmente o mais comumente aplicado como anodo em 

CCOSs. Este compósito cerâmica/metal denominado cermet, é obtido por meio da redução 

do NiO/YSZ in situ, sob atmosfera de hidrogênio. O Ni atua como catalisador para a reação 

de oxidação e tem uma alta condutividade eletrônica (1,38x106 Scm-1 a 1000 ºC). Porém, a 

temperatura de sinterização próxima a 1000 ºC resulta em aglomeração e perda de 

condutividade. Outro fator preocupante é o CET de 13,3x10-6 K-1, enquanto que o eletrólito de 

YSZ é de 10,5x10-6 K-1. Assim, a introdução do YSZ na composição do anodo promove uma 



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

15 
 

Allan Jedson Menezes de Araújo Dissertação de Mestrado PPCEM - UFPB 

diminuição na diferença entre os CETs do anodo e do eletrólito e diminui a formação de 

aglomerados de níquel devido à sinterização, já que o YSZ recobre as partículas de níquel 

dispersando-as (Clemmer e Corbin, 2009; Minh, 1993; Wilson e Barnett, 2008). 

Este trabalho tem como foco o estudo de materiais a serem utilizados como anodos 

de CCOSs. 

 

2.5 MATERIAIS UTILIZADOS EM ANODOS DE CCOSs 

 

Normalmente materiais compósitos (fase metálica e fase cerâmica), “cermets”, são 

utilizados por serem mais estáveis do que apenas a parte metálica, para manterem a estrutura 

porosa do material e fornecerem as propriedades elétricas, então o Ni é disperso na superfície 

do suporte de YSZ. As funções da YSZ no anodo são suportar as partículas do Ni, inibindo a 

aglomeração das partículas metálicas durante a operação da célula a combustível, já que o 

YSZ recobre as partículas de níquel dispersando-as, e com isso evita perda de condutividade; 

contribui com o transporte iônico; e aproxima o coeficiente de expansão térmica do anodo aos 

dos demais componentes da CCOS para que não se tenha um descolamento da camada do 

eletrólito sobre o anodo (Jiang e Chan, 2004; Minh, 1993). 

A condutividade elétrica do compósito Ni-YSZ é fortemente dependente da quantidade 

de Ni. Para se ter uma boa condutividade elétrica, a fase Ni deve ser contínua, neste caso, os 

grãos de níquel devem atuar como um meio metálico contínuo permitindo a migração dos 

elétrons através do material. Isto requer uma microestrutura apropriada que depende da 

distribuição dos grãos no compósito e um valor limiar do conteúdo de Ni. A condutividade do 

compósito como uma função da quantidade de Ni pode ser descrita por meio da teoria da 

percolação. Este comportamento deve-se à presença de dois mecanismos de condução pelo 

cermet: uma etapa eletrônica através da fase de níquel e uma etapa iônica através da fase 

YSZ. O limiar da percolação, para a condutividade, ocorre quando a concentração de níquel 

é aproximadamente igual a 30% em volume. Abaixo desta concentração a condutividade do 

cermet é similar à da YSZ, indicando uma condução iônica através da fase YSZ. Acima desta 

concentração a condutividade aumenta três ordens de magnitude, correspondendo a uma 

mudança do mecanismo de condução, que passa a ser eletrônica, através da fase de níquel 

metálico. Isto é suportado pelo fato da condutividade do cermet Ni/YSZ, contendo mais que 

30% de níquel em volume, diminuir com o aumento da temperatura, comportamento típico da 

condução em metais. Além disso, a energia de ativação para a condução passa a ser similar 

à do níquel puro (5,38 kJ/mol). A condutividade do cermet também depende da microestrutura, 

sendo que para amostras com um mesmo volume percentual de níquel, um suporte com 
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menor área de superfície tem um melhor revestimento de níquel, o que resulta em maior 

contato entre as partículas de níquel, proporcionando, assim, maior condutividade para o 

cermet (Amado et al., 2007). 

A incorporação de YSZ resulta também no aumento do número de sítios ativos que 

promovem a reação de oxidação. Estes sítios catalíticos são as regiões de contorno de tripla 

fase. A princípio, esta região estaria limitada à interface eletrodo/eletrólito, mas com a 

introdução do YSZ ela se estende por todo o eletrodo (McIntosh e Gorte, 2004). 

As regiões de TPB são essenciais para as reações eletroquímicas, pois quanto maior 

o seu comprimento melhor o desempenho da célula. Para aumentar o comprimento das TPBs 

uma fina camada de anodo, formada por pequenas partículas de Ni e YSZ e com porosidade 

entre 10 e 30 %, é colocada entre o anodo suporte e o eletrólito. Esta camada causa uma 

rápida cinética de transferência de carga. Ademais, por ser mais densa que o anodo suporte, 

o CET do AF é mais próximo ao do YSZ, melhorando a adesão entre o eletrólito e o anodo. 

Entretanto, a menor porosidade provoca um aumento na resistividade do anodo, devido à 

diminuição da difusão dos gases (entrada do combustível e saída dos produtos da reação). 

Logo na confecção da célula, a espessura desta camada deve ser determinada considerando 

estes dois fatores: o aumento das TPBs e a diminuição da difusão dos gases (Park et al., 

2012). 

Apesar do anodo fabricado em cermet de Ni/YSZ ser o mais utilizado na CCOS, este 

se mostra ineficiente na oxidação de outros combustíveis como o gás natural e o etanol. Estes 

combustíveis contêm traços de enxofre, o que provoca degradação do cermet. A YSZ tem a 

limitação de possuir baixa condutividade em temperaturas de operação abaixo de 800ºC 

(Ogumi et al., 1992). Na busca de materiais que possuam alto desempenho a temperaturas 

intermediarias, reduzindo os custos e os problemas com propriedades/compatibilidade com 

os materiais para os componentes auxiliares, assim como aprimoramento dos materiais como 

um todo, as pesquisas se concentram principalmente na substituição do óxido de zircônia pelo 

óxido de cério dopado com óxidos de terras raras (Huang et al., 2010).  

O elemento cério é o mais abundante entre os elementos conhecidos como terras 

raras. O cério tem dois estados de valência, +3 e +4. O óxido de cério IV (CeO2), também 

conhecido como céria, é o óxido de cério mais estável em atmosfera ambiente, tendo a 

estrutura cúbica do tipo fluorita. Nesta estrutura, o íon cério está coordenado com oito ânions 

oxigênio nos vértices de um cubo. Cada ânion, por sua vez, coordena-se a quatro cátions Ce4+ 

nos vértices de um tetraedro (Figura 4). O parâmetro de rede do óxido de cério é de 0,541134 

nm à temperatura ambiente. Composições subestequiométricas, no entanto, possuem 

parâmetros de rede maiores devido a diferença entre os raios iônicos do Ce4+ (0,097 nm) e 
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do Ce3+ (0,1143 nm) (Adachi e Imanaka, 1998; Aneggi et al., 2016; Mogensen, Sammes e 

Tompsett, 2000; Shaikh, Muchtar e Somalu, 2015).  

 

Figura 4. Modelo da estrutura cristalina do óxido de cério, estrutura do tipo fluorita. 

 

A céria pode exibir defeitos intrínsecos e extrínsecos. A formação de defeitos 

intrínsecos pode aparecer devido a exposição a atmosferas redutoras ou devido a agitação 

térmica. Defeitos extrínsecos, por sua vez, são de modo geral formados por impurezas ou 

pela inserção de dopantes aliovalentes na rede cristalina. Defeitos intrínsecos do tipo Schottky 

ou Frenkel oriundos de agitação térmica ocorrem em concentrações muito pequenas, não 

provocando alterações consideráveis na estequiometria do óxido de cério. No entanto, um 

grande número de defeitos intrínsecos podem ser criados quando o CeO2 é exposto a 

atmosferas redutoras. Nestas condições, a céria tende a perder átomos de oxigênio para o 

ambiente, formando vacâncias na rede cristalina e induzindo a redução do estado de oxidação 

do cério de Ce4+ para Ce3+, para que a neutralidade elétrica da rede seja mantida (Aneggi et 

al., 2016; Etsell e Flengas, 1970; Kröger e Vink, 1956; Mogensen, Sammes e Tompsett, 2000; 

Naik e Tien, 1978; Santha et al., 2004).A equação de equilíbrio que descreve a redução do 

cério pode ser escrita como: 

𝑂𝑜 + 2𝐶𝑒𝐶𝑒  ↔ 
1

2
𝑂2(𝑔á𝑠) +  𝑉ö + 2𝐶𝑒′𝐶𝑒  

 

Equação 3 

 

Em que, de acordo com a notação de Kröguer e Vink, Oo e CeCe representam os íons 

oxigênio e cério em suas respectivas posições, Vö refere-se a vacância criada no sítio do 

oxigênio e Ce’Ce representa o cátion Ce3+ na posição do Ce4+ (Etsell e Flengas, 1970; Kröger 

e Vink, 1956; Mogensen, Sammes e Tompsett, 2000; Naik e Tien, 1978; Santha et al., 2004). 

A condutividade iônica do óxido de cério puro é baixa, assim a dopagem do material 

se faz necessária. A condutividade iônica máxima é obtida com dopantes que possuam raio 
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iônico próximo ao raio iônico do elemento da matriz (Etsell e Flengas, 1970; Hayashi et al., 

1999; Imanaka e Adachi, 1997; Kim, 1989). 

A dopagem da céria com óxidos de metais divalentes ou trivalentes, ou a presença de 

impurezas na rede cristalina, pode levar a formação de defeitos extrínsecos. Quando íons de 

valência 2+ ou 3+ são inseridos na rede do óxido de cério, a substituição de cátions Ce4+ pelos 

cátions dopantes pode ocorrer, induzindo a formação de vacâncias de oxigênio para que o 

desequilíbrio de cargas seja compensado (Aneggi et al., 2016).  

Na céria, o íon metálico está cercado por oito ânions O2- que formam os vértices do 

cubo. Este tipo de estrutura é relativamente aberta, o que o torna susceptível a inserção de 

uma variedade de dopantes. A inserção de dopantes com valência próxima (Mx-1) a do íon a 

ser substituído e também com raio iônico próximo (±15% do íon substituído) gera um maior 

número de vacâncias de oxigênio comparado ao mesmo material sem dopante. Um dos íons 

metálicos que pode ser utilizado como dopante da céria e que é o foco deste estudo é o íon 

gadolínio(Etsell e Flengas, 1970; Kröger e Vink, 1956; Mogensen, Sammes e Tompsett, 2000; 

Naik e Tien, 1978; Santha et al., 2004). O gadolínio quando na forma de óxido, possui a 

mesma estrutura cúbica da céria e ao ser inserido a esta ocorre à seguinte equação: 

 

Em que, de acordo com a notação de Kröger e Vink, Gd´Ce representa a substituição 

do íon Ce4+ por um íon Gd3+, Oo
x  representa o íon oxigênio na sua posição normal na rede 

cristalina, e Vö  é a vacância de oxigênio duplamente ionizada (Etsell e Flengas, 1970; Kröger 

e Vink, 1956; Mogensen, Sammes e Tompsett, 2000; Naik e Tien, 1978; Santha et al., 2004). 

 

2.6 MÉTODOS DE OBTENÇÃO DO COMPÓSITO NiO-GDC 

 

Materiais de anodo são geralmente obtidos por método de mistura mecânica de óxidos 

comerciais e/ou sintetizados em laboratório (Choi e Bansal, 2005; Gupta e Chatterjee, 2013; 

Li et al., 2008; Peter et al., 2000; Sharif e Mecartney, 2004), sendo posteriormente sinterizados 

e reduzidos formando o "cermet", que deve conter uma fase metálica eletronicamente 

condutora e uma fase cerâmica com condutividade iônica ou mista. Apesar desse 

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

distribuição uniforme dos elementos, podendo resultar em microestruturas pouco 

homogêneas. As partículas de níquel (fase metálica) no cermet devem estar conectadas com 

as partículas da matriz cerâmica e também expostas ao gás combustível. Para se obter um 

𝐺𝑑2𝑂3
2𝐶𝑒𝑂2
→   2𝐺𝑑′𝐶𝑒 + 3𝑂𝑜

𝑥 + 𝑉ö Equação 4 
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anodo com desempenho elétrico (iônico e eletrônico) eficiente, é necessário se obter 

nanocompósitos NiO-GDC com distribuição uniforme das fases NiO e GDC (Cabrelon, 

Zauberas e Boschi, 2007; Ding et al., 2012; F. F. Lange, 1989). 

Vários métodos de sínteses são utilizados para que se possa diminuir de forma 

significativa o tamanho das partículas e dessa maneira aprimorar a microestrutura obtida após 

sinterização do compósito NiO-GDC. Alguns trabalhos citam a preparação de pós de NiO e 

GDC pela rota nitrato-glicina e posterior mistura em moinho de bolas. Outros trabalhos citam: 

spray pirólise, co-precipitação, síntese hidrotérmica, método de reação de combustão, 

processo sol-gel, complexo orgânico polimérico e método do precursor celulósico (Bošković 

et al., 2008; Chinarro, Jurado e Colomer, 2007; Hui et al., 2007; Hwang et al., 2006; Li et al., 

2003; Moure, Tartaj e Moure, 2009; Ring, 1996; Singh e Minh, 2004; Souza e Muccillo, 2009).  

A maioria dessas técnicas têm suas rotas químicas bastante complicadas, demoradas 

e com várias etapas de processamento, inclusive tratamento posterior do material obtido. 

Recentemente uma nova rota de síntese foi desenvolvida por Cela et al., 2011 chamada de 

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

em um único precursor polimérico, sendo bastante promissora para a obtenção de anodos 

para CCOS. 

 

2.6.1 MÉTODO DOS PRECURSORES POLIMÉRICOS (PECHINI) 

 

O método dos precursores poliméricos foi proposto por Pechini, 1967, apresentando 

diversas vantagens na síntese de nanopartículas, sendo destacado como um processo 

alternativo e promissor para obtenção de pós nanométricos, com homogeneidade química, 

elevada pureza, controle estequiométrico e boa sinterabilidade (Cho e Hamada, 1998; 

Ianculescu et al., 2007; Ries et al., 2003; Stojanović et al., 2004; Venkata Saravanan et al., 

2007; Vinothini, Singh e Balasubramanian, 2006). 

O método Pechini baseia-se na formação de uma rede polimérica, por meio de reações 

de condensação, utilizando um ácido α-hidrocarboxílicos (como os ácidos cítrico, láctico e 

glicólico) combinado com um álcool polihidroxílico (como etileno glicol (EG)), como mostrado 

na Fig. 5. As reações básicas envolvidas no método Pechini são: (1) quelação do complexo 

entre cátions e ácido cítrico (AC), levando a um citrato metálico; e (2) poliesterificação do 

quelato com o etileno glicol em uma solução ligeiramente acidificada, levando a formação de 

uma resina poliéster (Grossin e Noudem, 2004; Tai e Anderson, 1992). 
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O ácido atua como um agente quelante que liga quimicamente os cátions que estão 

misturados (dissolvidos na forma de sais numa solução aquosa) através de um ácido 

hidrocarboxílico. Diversos sais de cátions podem ser utilizados, tais como cloretos, carbonatos 

hidróxidos, isopropóxidos, nitratos, ou qualquer outro sal que assegure pureza, solubilidade 

em solução e fácil eliminação do ânion. Os íons metálicos são quelados pelos grupos 

carboxílicos e permanecem homogeneamente distribuídos na rede polimérica (Tai e 

Anderson, 1992). 

A reação de polimerização ocorre entre o quelato citrato metálico e um álcool 

polidroxílico (geralmente o etilenoglicol) sob aquecimento, até que seja obtida solubilização 

completa de todos os componentes gerando uma solução translúcida. Uma resina 

intermediária porosa e áspera é requerida para obtenção de um pó sem aglomerados, 

monofásico e com grãos finos. Controle correto dos parâmetros do processo é necessário. 

Estes fatores incluem razão de massa de substâncias orgânicas e sais metálicos, conteúdo 

de água na mistura, pulverização antes da calcinação, e condições de calcinação (Lee et al., 

2003; Tai e Anderson, 1992). 

 

Figura 5. Reações envolvidas no método Pechini. 

 

A resina obtida durante a síntese tem a vantagem de aprisionar os cátions em uma 

rede polimérica, e portanto diminuir a mobilidade das ligações químicas dos cátions da rede, 

permanecendo na estrutura esperada e colaborando com a morfologia dos 

cristalitos/aglomerados (Tai e Anderson, 1992).  
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Após a formação da resina, é necessário submetê-lo a um tratamento em torno de 300 

ºC para a quebra das cadeias poliméricas e pirólise de parte da matéria orgânica. 

Posteriormente a esta etapa, ocorre a etapa de calcinação que promove a redução dos poros 

em virtude da união das partículas, a eliminação dos resíduos orgânicos, promove a oxidação 

dos cátions e formação dos cristalitos dos óxidos desejados (Tai e Anderson, 1992). 

Uma metodologia de síntese diferente foi desenvolvida para obter o nanocompósito 

NiO-Ce0,9Gd0,1O 1,95 com melhores características microestruturais, como a área de contato 

entre a fase condutora eletrônica (Ni) e a fase condutora iônica (GDC), denominado como 

"síntese em uma etapa". Para produzir o compósito por uma síntese em uma etapa, as resinas 

precursoras das fases GDC e NiO são previamente obtidas pelo método de precursor 

polimérico e depois misturadas para se tornar uma única resina homogênea (Cela et al., 

2011). 

Este processo compreende oito estágios fundamentais, sendo a 1º estágio referente a 

dissolução do sal fonte de cátions cério em água destilada ou deionizada e complexação da 

solução com um ácido orgânico; o 2º estágio: referente a dissolução do sal fonte de cátions 

dopantes na solução aquosa contento cério e complexação da solução com um ácido 

orgânico; 3º estágio: referente a dissolução do sal fonte de cátions níquel formadores de 

estrutura e complexação da solução com um ácido orgânico; o 4º estágio: adição de um álcool 

dietílico para polimerização do excesso de ácido orgânico em ambas as soluções; o 5º 

estágio: eliminação do excesso de água das soluções e formação dos géis; o 6º estágio: 

mistura do gel contendo cátions cério e gadolínio com o gel com cátions níquel em sua rede 

polimérica; o 7º estágio: e oxidação do carbono para obtenção das estruturas amorfas ou 

cristalinas dos sistemas de óxidos de níquel e óxido hospedeiro (cério) contendo os cátions 

trivalentes em solução sólida; e o 8º estágio: calcinação de partes dos pós obtidos a diferentes 

temperaturas para promover a cristalização dos materiais, e consequentemente, otimizar as 

propriedades fisicas e químicas, sendo que o referido processo, permite obter partículas 

nanométricas para aplicação como anodo em célula a combustível de óxido sólido 

(Paskocimas et al., 2009). 

 

2.7 SINTERIZAÇÃO 

 

A sinterização promove alterações bastante significativas ao produto cerâmico, tais 

como aumento na densidade, redução na área específica total, redução no volume aparente 

total, aumento da resistência mecânica e condutividade térmica (Vlack, 1973). A adaptação 

de um dado material ao processo de sinterização é dependente de características como 
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tamanho, granulometria, densidade aparente e teor de contaminantes. Partículas de 

tamanhos diferentes tendem a ter melhor empacotamento e formar cerâmicas mais densas 

após a sinterização. Logo, a conformação exerce uma grande influência no processo de 

sinterização (Silva e Júnior, 1998). 

A sinterização é um processo térmico que liga os particulados cristalinos ou não, na 

forma de compactados, e configura uma estrutura sólida coerente, via eventos de transporte 

de massa que ocorrem em escala atômica. Ela ocorre quando as partículas estão em estreito 

contato entre si e a temperatura do sistema fica entre 50 a 90% da temperatura de fusão do 

material (Boch e Niepce, 2010; Kang, 2004; Richerson, 2005; Ring, 1996). 

Na sinterização por fase sólida, evento que é preferível na produção de cerâmicas com 

adequadas propriedades mecânicas e/ou elétricas, ocorrem três etapas nas quais é 

representada a evolução geométrica da transformação do pó compactado num sólido. O 

processo ocorre em três estágios: inicial, intermediário e final. No estágio inicial, as mudanças 

são dadas rapidamente, sendo caracterizado pelo início da formação de pescoços gerado 

pela ligação entre as partículas. Este rearranjo consiste em leves movimentos ou rotações 

das partículas adjacentes, causando um aumento no número de pontos de contato. Neste 

processo inicial não há crescimento do grão, ocasionando pequenas mudanças na 

densificação (quando ocorrer). A porosidade poderá ser reduzida substancialmente e irá 

depender do que ocorrer nos estágios seguintes. No estágio intermediário tem-se um 

crescimento considerável dos grãos, fazendo com que se tenha uma redução da porosidade, 

e que a densidade aumente percentualmente em relação à densidade teórica. O estágio final 

é onde o crescimento do grão é mais efetivo e os poros se tornam esféricos e isolados entre 

si. Os poros são fechados e esféricos, apresentando uma pequena compactação, resultado 

dos eventos de coalescência (Boch e Niepce, 2010; Kang, 2004; Rahaman, 2006; Richerson, 

2005; Ring, 1996).  

 

2.8 ESPECTROSCOPIA DE IMPEDÂNCIA 

 

A Espectroscopia de Impedância (EI) é uma técnica analítica que caracteriza o 

comportamento elétrico de materiais sólidos ou líquidos (iônicos, semicondutores e até 

mesmo dielétricos) e dispositivos eletrônicos, explorando a dependência entre a resposta de 

um sistema e a frequência do estimulo aplicado, observando a resposta resultante. Esta 

técnica permite a separação, no domínio das frequências, das contribuições elétricas dos 

diferentes constituintes microestruturais.  A utilização desta técnica é relativamente simples 

uma vez que os resultados obtidos podem ser relacionados com as propriedades dielétricas, 
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efeitos de polarização, defeitos, microestrutura e condutividade em sólidos, por meio de 

termos que envolvem variáveis complexas (Bauerle, 1969; Chang e Park, 2010; Chinaglia et 

al., 2008; Huang et al., 2011; Hui et al., 2007; Levie e A.A.Husovsky, 1969; Macdonald e 

Johnson, 2005; Silverman, 1990).  

Vários tipos de estímulo podem ser considerados, no entanto o mais comum ou o 

procedimento padrão, é utilizar uma tensão alternada (ac) do tipo senoidal, e medir as partes 

real e imaginária da impedância complexa em função da frequência. Os gráficos da parte real 

e da parte imaginária da impedância em função da frequência compõem o espectro de 

impedância para aquele dispositivo formado com a amostra do material e os dois eletrodos 

(Chang e Park, 2010; Delgado et al., 2003; Macdonald e Johnson, 2005).  

Podemos dizer que a impedância elétrica descreve uma medida de oposição a um 

sinal de corrente alternada. Sendo assim a impedância trabalha com um conceito mais 

generalizado que a resistência porque adiciona à análise as diferenças de fases, permitindo 

com que se tenha a decomposição dos vários termos referentes à dissipação e polarização. 

A grandeza da impedância é assim mapeada em um sistema ortogonal de eixos de forma que 

a soma dos elementos ao longo dos eixos reproduz a grandeza medida, ou seja, Z=a+jb com 

j=√−1=exp(jπ/2). Uma impedância Z (ω) = Z’ + jZ’’ é assim sendo uma grandeza passível de 

representação em um plano de coordenadas cartesianas, com a parte real Re(z)=Z’=|Z|cosθ 

e a parte imaginária dada por Im(Z)=Zn=|Z|senθ, sendo θ=tg-1(Z’’/Z’) o ângulo de fase 

respectivo. Em geral Z é condicionada à frequência, de forma que em uma varredura de Z(ω) 

versus ω é aceitável obter dados sobre as propriedades elétricas do sistema completo 

(interfaces e volumes) (Chang e Park, 2010; Huang et al., 2011; Macdonald e Johnson, 2005). 

As medidas elétricas para avaliar o comportamento eletroquímico do material de um 

eletrodo e/ou de um eletrólito são feitas, geralmente, com células constituídas por dois 

eletrodos idênticos aplicados às faces da amostra, de modo que o conjunto forma um 

capacitor (Holler, F. James, Douglas A. Skoog, 2009; Yuan et al., 2007). 

Na Figura 6 é apresentado um diagrama simplificado que apresenta a configuração 

experimental para medidas de impedância. O método consiste essencialmente em aplicar 

uma perturbação conhecida (um potencial ou uma corrente elétrica) aos eletrodos e observar 

a resposta (a corrente e/ou a voltagem resultante) (Holler, F. James, Douglas A. Skoog, 2009). 
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Figura 6. Arranjo experimental do Espectrômetro de Impedância. 

 

Considera-se que as propriedades do sistema eletrodo-amostra são invariantes no 

tempo, sendo que o objetivo geral da espectroscopia de impedância é determinar essas 

propriedades, relações entre si e suas dependências com variáveis controladas, tais como 

pressão, temperatura, voltagem e corrente de polarização (Holler, F. James, Douglas A. 

Skoog, 2009; Shi, Wang e Cai, 2011). 

A resposta à perturbação aplicada pode diferir em fase e amplitude em relação ao sinal 

aplicado ao sistema. Medidas da diferença de fase e da amplitude dos sinais de corrente e 

tensão, ou das partes real e imaginária da impedância, permitem a obtenção do espectro de 

impedância (Shi, Wang e Cai, 2011). 

Do ponto de vista experimental, o estudo de um dado sistema geralmente tem como 

efeito um conjunto de valores medidos (dados experimentais), os quais representam a 

resposta do sistema a um determinado tipo de perturbação aplicada durante o ensaio. Nessa 

situação, a representação gráfica dos dados experimentais é um artifício importante porque, 

além de fornecer uma representação visual para o comportamento do sistema, permite a 

aquisição de parâmetros relativos ao fenômeno estudado. Em particular, a representação 

gráfica é uma forma bastante empregada na comparação entre um determinado modelo para 

o sistema e os dados experimentais (Shi, Wang e Cai, 2011). 

Como foi mencionado anteriormente, a impedância de um circuito geralmente possui 

uma parte real e uma parte imaginária, e a representação gráfica dessas quantidades é 

denominada espectro de impedância. As representações mais comuns para a impedância, no 

contexto dos circuitos elétricos, são os diagramas de Nyquist (ou de Argand) e de Bode 

(M.Keddam et al., 1994; Macdonald e Johnson, 2005). 

No diagrama de Nyquist (plano complexo), a parte imaginária Z′′ da impedância é 

representada em função da parte real Z′ para diversos valores da frequência ω. Desse modo, 
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cada ponto nesse tipo de gráfico representa a impedância a uma dada frequência. No 

diagrama de Bode, o módulo da impedância, |Z|, e o ângulo de fase ϕ são representados em 

função do logaritmo da frequência angular ω (Macdonald e Johnson, 2005).  

O diagrama de Nyquist é definido por uma série de pontos, onde cada um representa 

a grandeza e a direção do vetor de impedância para uma determinada frequência. O diagrama 

é um plano complexo de coordenadas cartesianas, onde se tem nas abscissas à parte real 

(termos resistivos) e nas ordenadas a parte imaginária (termos capacitivos ou indutivos). Os 

dados de impedância representados no plano cartesiano sob uma larga faixa de frequência 

gera configurações típicas, de acordo com o mecanismo eletroquímico predominante. A 

Figura 7 mostra um diagrama de Nyquist típico, acompanhado de seu circuito equivalente. 

 

Figura 7. Diagrama Nyquist. 

 

O diagrama de Bode consiste de um plano de eixos ortogonais, nos quais se 

apresenta no eixo das ordenada, duas grandezas: o logaritmo da impedância (log|Z|), em 

ohms (Ω) e o ângulo de fase (), em graus; e no eixo das abscissas, tem-se o logaritmo da 

frequência angular (logω), com ω em radianos por segundo (rad/s). Pode-se também 

representar as abscissas pelo logaritmo da frequência (log f), com f em Hertz (Hz). Com a 

configuração logω versus |Z| pode-se determinar Rs e Rp, de acordo com a Figura 8. Por 

meio de logω versus ângulo da fase, é possível a determinação da capacitância da dupla 

camada elétrica Cdl, sabendo-se que Rp=2|Z|.tanmax e ω
max= 1/CdlRp(1+Rp/Rs)1/2, onde: 

 
Rs: Resistência da solução 

 
Rp: Resistência de polarização 
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max: é o ângulo de fase máximo da impedância do sistema; 

 

ω
max: é a frequência angular correspondente ao  máximo; e 

 

|Z| é o módulo de impedância correspondente ao  máximo. 
 

 

Figura 8. Diagrama de Bode. 

 

Geralmente a interpretação dos dados de uma impedância eletroquímica envolve três 

processos. Inicialmente um modelo de circuito equivalente para o sistema testado é 

construído com base na medida de impedância de espectroscopia eletroquímica e de algum 

conhecimento eletroquímico relevante. Depois, os valores de parâmetros de todos os 

componentes contidos no circuito são determinados usando algum método de ajuste de 

curvas. Finalmente alguns parâmetros não fixos relacionados com a reação eletrônica são 

calculados de acordo com a estrutura do circuito e os parâmetros (Macdonald e Johnson, 

2005). 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 obedecer a um modelo físico coerente com 

o conhecimento existente dos procedimentos 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 

equivalentes RC (Boukamp, 1995; M.Keddam et al., 1994), como o apresentado na Figura 9. 
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Figura 9. Esquema de um diagrama de Nyquist e seu respectivo circuito equivalente associado 

obtido no software ZView. 

 

Os valores da resistência dos circuitos são obtidos a partir das intercepções com o 

eixo real. 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, afastando-se do comportamento ideal. 

Nestas situações, o capacitor (C) de um elemento RC pode ser substituído por um elemento 

de fase constante (EFC) (Yuan et al., 2007).  

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 
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são observados. Com a entrada de elementos de fase constante é possível atingir um ajuste 

exato para os arcos com anomalia da idealidade. A partir dos parâmetros de ajuste EFC e n, 

a capacitância (C) pode ser calculada usando a equação: C = (R1-nEFC)1-n (Macdonald e 

Johnson, 2005). 

Com os dados obtidos no diagrama de impedância (resistência, R, de cada 

componente) calcula-se a resistividade elétrica, ρ, ou a condutividade, : R = ρ(L/S) = (1/ 

L/S), na qual L é a espessura da amostra e S a área seccional (Macdonald e Johnson, 

2005). 

 
O diferencial dessa técnica ac é que mede a variação da resistência de uma amostra 

em função da temperatura e da frequência, enquanto em outras técnicas apenas a 

temperatura é variada. Além disso, essa técnica é a única que correlaciona aspectos da 

microestrutura com os componentes da resistividade total no e le t ró l i t o  (Macdona ld  e  

Johnson ,  2005 ) . 

A dependência da condutividade elétrica com a temperatura está relacionada a 

equação de Arrhenius (Equação 5):  

 

 

 
Na qual A é a área do eletrodo, Ea é a energia de ativação para  o processo de 

condução; k a constante de Boltzmann e T a temperatura medida (Macdonald e Johnson, 

2005). O gráfico de ln(σT) x 1000/T apresenta um segmento de reta e, por meio do coeficiente 

angular, obtém-se a energia de ativação térmica do processo de condução. 

A resistência elétrica do anodo é composta essencialmente por resistência interna, 

resistência de contato, resistência de polarização por concentração e resistência de 

polarização por ativação. A resistência interna é a oposição ao transporte de elétrons dentro 

do anodo, que está associada à resistividade elétrica e espessura do anodo. A resistência de 

contato é devido à fraca aderência entre o anodo e o eletrólito. A polarização por concentração 

é decorrente da dificuldade dos gases fluírem através dos poros do eletrodo. Este fenômeno 

está unido à microestrutura do eletrodo, especificamente, a sua porosidade, ao tamanho dos 

poros e sua tortuosidade. A polarização por ativação está associada ao processo de 

transferência de carga que depende da extensão da região de contorno de tripla fase (CTF) 

(Zhu e Deevi, 2003). 

 

𝜎 =
𝐴

𝑇
 exp (

−𝐸𝑎

𝑘𝑇
)  Equação 5 
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2.9 ESPECTROSCOPIA DE IMPEDÂNCIA EM COMPÓSITOS NiO-GDC 

 

A técnica de Espectroscopia de Impedância tem uma literatura bastante limitada no 

que se refere a apresentação e interpretação das curvas de compósitos à base de NiO e CeO2 

e a contribuição de cada uma dessas fases na condutividade elétrica. O trabalho publicado 

por Grilo et al., 2017, apresentou espectros de impedância obtidos em atmosfera de ar, entre 

300 e 650 ºC, para compósitos NiO-GDC com teor de NiO variando entre 0 e 100% em massa. 

Os espectros de impedância preservaram a forma típica de eletrólitos sólidos cristalinos com 

arcos em alta e baixa frequência. No entanto, os autores abordaram apenas a resistência 

elétrica total dos compósitos, não fazendo distinção entre resistências de grão/contorno de 

grão de cada fase. Observou-se que com o aumento do teor de NiO a resistividade total dos 

compósitos diminui, o que foi atribuído ao decrescimento da densidade relativa. Em 

temperaturas entre 350 e 450 ºC o comportamento de condução diferenciou para o GDC, 

10N-90C e 20N-80C. A condutividade dos compósitos com 10 e 20% de NiO foi um pouco 

inferior ou próxima à do GDC, respectivamente, isso provavelmente ocorreu devido a menor 

densidade relativa destes compósitos em relação ao GDC. Adicionalmente, a condutividade 

total nessa faixa de composição foi predominantemente iônica. A partir de 30 % do NiO a 

condutividade de baixa temperatura (até 450 °C) dos compósitos atingiu valores superiores 

àqueles do GDC e dos compósitos 10N-90C e 20N-80C. Esse aumento se deu principalmente 

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

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

Araujo et al., 2016, também realizou a caracterização elétrica do compósito NiO-GDC 

contendo 50% de NiO, sinterizado a 1400 °C e livre de formador de poros (porosidade aberta 

de 22%) por espectroscopia de impedância, em atmosfera de ar entre 100 e 650 ºC. Os 

espectros preservaram a forma típica de eletrólitos sólidos cristalinos à base de céria ou 

zircônia. No entanto, este estudo abordou apenas a resistência elétrica total do compósito, 

não fazendo distinção entre resistência de grão e resistência de contorno de grão. Com isto 

em mente, os valores de resistência total para cada temperatura foram obtidos a partir do 

intercepto com o eixo Z’ (impedância real) na região de baixas frequências (0,01 Hz). 

A porosidade relativamente elevada do compósito, contribuiu para a existência de 

poucos contatos NiO-NiO e GDC-GDC, afetando as propriedades elétricas em alta (dominada 

pela fase GDC) e baixa (dominada pelo NiO) temperaturas. Os gráficos de Arrhenius 

apresentaram linhas retas para ambas as amostras, sugerindo a existência de um único 

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

temperatura entre 150 e 650 ºC. A energia de ativação para a condução no compósito foi 
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próxima à do GDC, indicando que esta fase dominou a condutividade total no compósito NiO-

GDC. 

Wandekar et al., 2006, mostrou espectros de impedância, em atmosfera de ar, nos 

compósitos NiO-GDC contendo 66,7; 75; 81,8 e 87,5% mol% de NiO. Independentemente do 

teor de NiO, os espectros de impedância revelaram dois semicírculos sobrepostos na 

temperatura de 135 ºC. Os autores relataram que para as quatro composições em estudo o 

valor da resistência do contorno de grão foi menor do que a resistência de grão. Isto ocorreu 

devido ao tamanho de grão maior e a falta de obstruções no contorno de grão devido a uma 

boa dispersão de partículas de NiO entre os grãos GDC, evitando assim sua aglomeração. 

Para cada uma das quatro composições a parcela de log (σgT) versus 1/T foi linear para a 

denominada condutividade de grãos. 

As energias de ativação foram encontradas em 0,222; 0,189; 0,165 e 0,178 eV para 

amostras com 66,7, 75, 81,8 e 87,5 mol% de NiO, respectivamente. A parcela de ln σg versus 

a concentração de NiO em três temperaturas diferentes mostrou um aumento constante na 

condutividade do grão quando o teor de NiO é elevado de 66,7 para 81,8% molar, mas caiu 

ligeiramente para a composição de 87,5 mol% de NiO. Com este alto conteúdo de NiO espera-

se que estes compósitos exibam predominantemente condução eletrônica. Os autores 

comentam que mais trabalhos são necessários para elucidar os mecanismos de condução 

nesses compósitos. 

Macedo et al., 2013, mostrou os espectros de impedância obtidos em ar a 250 °C para 

amostras de NiO-GDC sinterizadas de 1350 a 1450 °C. Conforme relatado anteriormente por 

Wandekar et al., 2006, a presença de dois semicírculos sobrepostos abrangendo toda a faixa 

de frequência também foi notada neste trabalho. Esses espectros de impedância preservaram 

a forma típica de eletrólitos sólidos policristalinos consistindo em arcos de alta e baixa 

frequência que, em uma primeira aproximação, também são atribuídos às resistências de grão 

(Rg - grain) e contorno de grão (Rgb – grain boundary), respectivamente. Portanto, cada 

semicírculo foi simulado por uma combinação de um resistor e um elemento de fase constante 

em paralelo (R-CPE). Pôde-se observar que os compósitos derivados de pós obtidos por 

síntese em uma etapa (one-step synthesis) mostram Rgb muito mais baixos do que Rg, 

especialmente para as amostras sinterizadas nas duas temperaturas mais baixas. A 

diminuição progressiva da resistência total pôde ser explicada pela diminuição da porosidade 

(de 14 a 11% para amostras sinterizadas a 1350 e 1400 °C, respectivamente), com a mudança 

de etapa observada para as amostras sinterizadas a 1450 °C (porosidade 2%) correspondente 

à eliminação de poros percolados (geralmente atingidos por cerca de 93% da densidade 

teórica). Com isso em mente e em contraste com o que foi observado a partir de amostras de 
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uma etapa, esperava-se que a aglomeração significativa de grãos das amostras 

convencionais (derivadas de misturas de pós comerciais de GDC e NiO) resultasse em 

compósitos com Rgb muito maiores do que Rg, o que foi realmente confirmado pelos espectros 

de impedância mostrados. Em geral, os compósitos obtidos a partir dos pós comerciais 

exibem Rg e Rgb claramente mais elevados do que os compósitos obtidos a partir de pós 

derivados de síntese em uma etapa. Outra diferença relevante nos espectros dos compósitos 

convencionais em relação aos materiais de uma etapa é a inversão da evolução da amplitude 

dos semicírculos, que diminuiu para as amostras sinterizadas a 1400 °C (em relação às 

sinterizadas a 1350 °C) como esperado do aumento da densidade, mas então 

(inesperadamente) aumenta substancialmente a 1450 °C. Além disso, há mudança para a 

baixa frequência da frequência de relaxamento do chamado semicírculo do contorno de grão, 

evidenciando uma grande mudança no mecanismo de transporte. Este comportamento 

provavelmente está relacionado a características microestruturais desses compósitos, que 

quando sinterizados à temperatura mais alta mostram uma distribuição muito grosseira e 

heterogênea de aglomerados de ambas as fases.  

Nesses compósitos, ambas as fases sólidas produziram caminhos contínuos para o 

transporte de carga, com GDC fornecendo a via iônica, enquanto NiO, um semicondutor de 

tipo p com condutividade maior do que o GDC, forneceu a via eletrônica. Portanto, as 

propriedades elétricas dos compósitos NiO-GDC corresponderam a uma performance 

combinada do transporte iônico e eletrônico, mas, em princípio, o transporte eletrônico ao 

longo do NiO dominou a resposta geral do compósito, sendo distribuído de forma homogênea. 

Isso representou uma situação consideravelmente mais complexa do que a dos materiais 

policristalinos monofásicos e, portanto, os espectros de impedância não puderam ser 

interpretados como contribuição simples dos contornos de grãos e grãos em série, pois, na 

realidade, existiam duas fases em paralelo. No entanto, pôde-se inferir que a sinterização dos 

pós convencionais a 1450 °C levou à formação de grandes conjuntos de NiO com um nível 

de percolação inferior ao observado nos compósitos sinterizados em temperaturas mais 

baixas. Neste caso, a resposta total do compósito foi controlada principalmente pela fase 

GDC, com menor condutividade. A caracterização detalhada de ambos os componentes 

individuais por espectroscopia de impedância foi assim necessária para interpretar 

completamente os espectros de impedância dos compósitos. Essa inversão também foi 

aparente na dependência de temperatura da condutividade, e aqui confiou-se na energia de 

ativação como uma impressão digital do mecanismo condutor dominante. 

Chavan et al., 2012, reportou que a condutividade elétrica em compósitos NiOx-GDC(1-

x), com x=0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 e 0,6 (em mol%), ocorre através de dois mecanismos: iônico 

(através da fase GDC) e eletrônico (através da fase óxido de níquel). A condutividade elétrica 
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d.c. das seis composições em estudo foi medida utilizando-se o método de duas pontas na 

faixa de temperatura de 200-700 ºC em ar. A condutividade de todos os nanocompósitos em 

600 ºC apresentou o comportamento do tipo S com aumento na condutividade acima de 40 

mol% NiO. Para as concentrações de NiO abaixo de 40 mol% a condutividade é 

predominantemente iônica. Acima de 40 mol%, é predominantemente eletrônica. A 

condutividade quase satura acima de 40 mol% NiO, podendo-se colocar como o limite de 

percolação. A condutividade elétrica do nanocompósito NiO-GDC atingiu o seu máximo no 

limite de percolação de NiO estimado em aproximadamente 40 mol%. A energia de ativação 

foi estimada. Observou-se que a energia de ativação para 10 mol% de NiO foi de 0,8 eV, 

diminuindo para 0,55 eV no compósito com 40 mol% NiO, evidenciando um comportamento 

percolativo para a fase NiO. A energia de ativação diminuiu de forma constante para teores 

adicionais de NiO. Para baixos teores de NiO, o NiO foi claramente distribuído por todo o 

compósito e com isso a conectividade da fase GDC foi afetada, consequentemente a 

condutividade iônica foi dominada pelo sistema eletrônico. Mas a energia de ativação menor 

do que 1 eV implica que a fase NiO contribuiu para a condutividade elétrica. Para mais adições 

de NiO, NiO e GDC são distribuídos homogeneamente, formando assim uma conectividade 

tridimensional. Os contatos NiO-GDC aumentaram a condução ao longo da interface entre 

NiO e GDC. É necessário mais informação sobre a microestrutura e impedância a.c. 

Pyda, 2012, realizou o estudo das propriedades elétricas nos cermets Ni-YSZ em 

atmosferas de ar e 10% de H2 em Ar. Gráficos de Bode do valor absoluto da impedância, |Z| 

e ângulo de fase em função de logω (ω – frequência angular) na atmosfera de 10% de H2 em 

Ar para o cermet contendo 50% de Ni foram apresentados sendo observado comportamento 

semelhante com 40% de Ni. Um aumento contínuo do valor absoluto de impedância foi 

observado com a elevação da temperatura, o que é típico de materiais metálicos. O ângulo 

de fase apresentou ligeiras alterações com a temperatura. Mudanças notáveis de |Z| e ângulo 

de fase foram observadas para o cermet contendo 30% de Ni na atmosfera de 10% de H2 em 

Ar. No entanto, a forma das parcelas apresentadas é ainda semelhante ao de 50% de Ni. 

Sobre as diferentes curvas de Bode (forma e valores) foram observados no caso da amostra 

de 30% de Ni em atmosfera de argônio. As parcelas de Nyquist no plano imaginário de 

impedância foram mostradas para as amostras contendo 40 e 30% de Ni. Parcelas 

semelhantes foram obtidas para a amostra contendo 50% de Ni, como para a amostra 

contendo 40% de Ni. Uma análise cuidadosa dos espectros de impedância revelou que os 

circuitos equivalentes representaram bem os dados de impedância. Foram observados 

espectros de impedância completamente diferentes e mais complexos para a amostra de 30% 

Ni/YSZ em atmosfera de argônio.  
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Foi observada a dependência de temperatura da resistividade elétrica no sistema de 

coordenação: ρ versus T, determinado para todas as amostras na atmosfera de 10% H2/Ar. A 

resistividade elétrica aumentou com a temperatura, para todas as amostras estudadas. O 

aumento observado de resistividade, ρ(T), com temperatura indicou que o componente de 

condutividade metálica predominou sobre o iônico. A condutividade metálica dos materiais 

estudados pode ser atribuída à presença de partículas de níquel nos cermets. Em geral, o 

aumento da resistividade com a temperatura é típico das fases metálicas. No entanto, a forma 

da dependência ρ (T) pode diferir substancialmente dependendo do mecanismo de 

espalhamento de carga. Além da dependência da temperatura com a ρtotal, a resistência 

elétrica dos cermets muda com a porosidade. 

Pinheiro, Martinelli e Fonseca, 2014, realizou medidas de propriedades elétricas nos 

compósitos NiO/ZrO2: 8 mol% de Y2O3 (YSZ) / CeO2 (60/20/20 wt.%) sinterizados a 1200 °C 

durante 3h por espectroscopia de impedância na faixa de frequência de 1 Hz a 30 MHz e faixa 

de temperatura de 100 °C a 700 °C. Os diagramas medidos a baixa temperatura (≤300 ºC) 

exibiram um semicírculo com frequência de relaxamento na faixa de MHz. Os compósitos 

apresentaram uma resistência elétrica relativamente baixa devido ao alto teor de NiO (~ 60 

vol.%), o que resultou em um efeito indutivo parasitário mais pronunciado em altas frequências 

quando a temperatura de medição foi elevada. Portanto, as análises de espectroscopia de 

impedância foram limitadas à resistência elétrica total em toda a temperatura faixa estudada, 

determinada em baixas frequências com o intercepto do eixo real. Os diagramas 

apresentaram uma diminuição da resistividade elétrica com o aumento da temperatura. No 

entanto, esse comportamento ativado termicamente foi mais pronunciado na amostra em que 

foi utilizado o método hidrotérmico assistido por micro-ondas (MWH - microwave-assisted 

hydrothermal), que assumiu valores de resistividade mais baixos do que o preparado para 

T>450 ºC. As parcelas de Arrhenius de ambas as amostras foram semelhantes. As energias 

de ativação calculadas revelaram valores ligeiramente maiores para a amostra de MWH, 

sendo ~ 0,65eV para T<450 ºC e ~ 0,39eV para T> 450 ºC. Esses valores foram inferiores 

aos esperados para YSZ (~1eV) e indicaram que NiO foi o principal responsável pelo 

transporte de carga no compósito. De fato, a descontinuidade nas parcelas de Arrhenius foi 

uma característica das propriedades de transporte de NiO, característica que evidenciou a 

percolação de NiO na matriz YSZ: CeO2. O efeito da MWH sobre as propriedades elétricas 

não foi muito significativo, embora as amostras de MWH exibissem uma resistividade 

ligeiramente menor e energias de ativação mais altas. No entanto, não foi possível 

correlacionar essas características com propriedades microestruturais das amostras 

sinterizadas.  
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2.10 PLANEJAMENTO FATORIAL 2k 

 

O planejamento fatorial é um artifício bastante empregado quando se tem duas ou 

mais variáveis independentes (fatores). Ele permite uma combinação de todas as variáveis 

em todos os níveis, sendo obtida uma análise de uma variável, sujeita a combinação das 

demais (Box, Hunter e Hunter, 2005; Coleman e Montgomery, 1993; Montgomery, 1991).  

Alguns conceitos devem ser levados em consideração na aplicação das técnicas de 

planejamento e análise de experimentos, tais como: variáveis independentes, variáveis 

dependentes, níveis dos fatores, efeitos, matriz de planejamento, aleatorização e repetição. 

As variáveis independentes ou de entrada são os fatores de controle que podem ser alterados 

deliberadamente no experimento. O objetivo principal é introduzir estímulos nesses fatores 

para avaliar o efeito produzido nas variáveis de resposta (dependentes), e com isso poder 

determinar o efeito de cada fator e interação. Os níveis são as condições de operação dos 

fatores investigados nos experimentos. Os efeitos são divididos em: principal e de interação. 

No efeito principal observamos a diferença média na resposta quando se muda o nível do 

fator de controle estudado e o efeito de interação é a metade da diferença entre os efeitos 

principais de um fator nos níveis de outro fator. A matriz de planejamento é o plano formal 

construído para nortear os ensaios, nesta matriz são incluídos os fatores dependentes e seus 

níveis. A ordem do experimento é definida como aleatorização, através de sorteios ou por 

limitações específicas do teste. A aleatorização nos experimentos é realizada para balancear 

os efeitos produzidos pelos fatores não conhecidos que influenciam nas variáveis de resposta 

do experimento e para se atender aos requisitos dos métodos estatísticos, os quais exigem 

que os componentes do erro experimental sejam variáveis aleatórias independentes. Outro 

processo bastante importante é o de repetição, onde podem ser feitas réplicas das 

combinações da matriz experimental sob as mesmas condições de experimentação. Este 

conceito permite encontrar uma estimativa do erro experimental, que é utilizado para 

determinar se as diferenças observadas entre os dados são estatisticamente significativas 

(Montgomery, 1991).   

Planejamentos fatoriais são bem úteis para avaliar os efeitos (ou influências) de uma 

ou mais variáveis na resposta de um processo ao mesmo tempo. O comum é realizar o 

planejamento com dois níveis, no máximo três. O uso de mais níveis alargaria 

demasiadamente o número de pontos experimentais, fato esse que se procura evitar quando 

utilizado o planejamento fatorial. O planejamento fatorial é a única forma de se medir a 

interação entre os fatores (Box e Bisgaard, 1987; Box e Draper, 1987; Box, Hunter e Hunter, 

2005).  
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A representação de um planejamento fatorial em dois níveis é 2k, onde 2 significa o 

número de níveis, esses níveis são chamados de superior e inferior, sendo representados, 

por convenção, como (+) e (-), respectivamente, e k o número de fatores. O processo 

experimental dessa técnica consiste em realizar testes com cada uma das combinações da 

matriz experimental, para em seguida, determinar e interpretar os efeitos principais e de 

interação dos fatores investigados e assim, poder identificar as melhores condições 

experimentais do produto ou processo de fabricação (Coleman e Montgomery, 1993; Juran, 

J.M.; Gryna Jr., F.M.; Bingham Jr., 1951). O planejamento fatorial com dois fatores (2²) é o 

tipo mais simples de planejamento fatorial, onde envolve os dois fatores estudados em dois 

níveis (Neto, Scarminio e Bruns, 2010; Sanchez, 2005).  

O exame dos resíduos é fundamental para que se possa avaliar a qualidade do ajuste 

de qualquer modelo. O método mais usado para se avaliar numericamente é a Análise da 

Variância. A ANOVA (análise de variância) é uma técnica poderosa que abrange a partição 

estatística da variância observada em componentes distintos para realizar vários testes de 

significância. A ANOVA é uma metodologia estatística que foi desenvolvida no início com o 

objetivo de comparar amostras ou tratamentos, sendo utilizada para verificar se existem 

diferenças significativas entre as médias dos tratamentos, que sejam consequência dos 

efeitos (Neto, Scarminio e Bruns, 2010).  

O teste mais geral é o teste F da análise da variância, que verifica a significância do 

modelo como um todo. A hipótese nula atesta que todos os coeficientes são nulos e, portanto, 

a sua rejeição é fundamental para que se continue trabalhando em termos da família de 

modelos estabelecida e dos fatores de entrada selecionados. A estatística deste teste é dada 

por:  

𝐹𝑐𝑎𝑙 =
𝑆𝑄𝑅/(𝑝 − 1)

𝑆𝑄𝑟  /(𝑛 − 𝑝)
   

onde: p é o número de parâmetros do modelo; 

          n é o número de observações; 

𝑆𝑄𝑅 =  ∑ ∑ (ŷ
𝑖
− �̅�)²

𝑛𝑖
𝑗

𝑚
𝑖 , isto é, a soma quadrática devido a regressão e  

𝑆𝑄𝑟 =  ∑ ∑ (𝑦𝑖𝑗 − ŷ𝑖)²
𝑛𝑖
𝑗

𝑚
𝑖 , ou seja, a soma quadrática devida aos resíduos; 

Sob a hipótese nula, Fcal tem distribuição F com (p - 1) graus de liberdade no numerador 

e (n - p) graus de liberdade no denominador. Logo, o teste rejeita a hipótese nula se Fcal 

exceder Fα, p-1, n-p, onde α é o nível de significância adotado (por exemplo, α = 0,05) e Fα, p-1, n-

p é a correspondente abscissa da distribuição F.  
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Nas situações onde o experimento tem replicações, ou seja, mais de um ensaio nas 

mesmas condições experimentais, torna-se possível realizar um teste estatístico para a falta 

de ajuste. O teste baseia-se na decomposição da soma de quadrado dos erros em erro puro 

SQep) e falta de ajuste (SQfaj). Sejam: 

m o número de níveis distintos da variável independente; 

p número de parâmetros do modelo; 

𝑆𝑄𝑓𝑎𝑗 =  ∑∑(ŷ
𝑖
− �̅�𝑖)²

𝑛𝑖

𝑗

𝑚

𝑖

 

𝑆𝑄𝑒𝑝 =  ∑∑(𝑦𝑖𝑗 − �̅�𝑖)²

𝑛𝑖

𝑗

𝑚

𝑖

 

A estatística do teste é dada por: 

𝐹𝑐𝑎𝑙 =
𝑆𝑄𝑓𝑎𝑗/(𝑚 − 𝑝)

𝑆𝑄𝑒𝑝 /(𝑛 − 𝑚)
   

e o teste rejeita o modelo por falta de ajuste quando Fcal > Fα, m-p, n-m. 

 

Dado o ajuste de um modelo, é comum avaliar a sua capacidade preditiva. 

Tradicionalmente isto é feito pelo coeficiente de determinação R2, que fornece a proporção da 

variabilidade da resposta que pode ser explicada pelos fatores incluídos no modelo, admitindo 

correta sua forma. Este coeficiente pode ser definido da seguinte maneira: 

 

𝑅2 =
𝑆𝑄𝑅
𝑆𝑄𝑇

=
∑(ŷ

𝑖
− �̅�𝑖)²

∑(y
𝑖
− �̅�)²

 

 

O valor máximo de R² é 1, e só ocorrerá no improvável caso de não haver resíduo 

nenhum e, portanto, toda a variação em torno da média for explicada pela regressão. Quanto 

mais perto de 1 estiver o R², melhor terá sido o ajuste do modelo às respostas observadas.  

 Araujo et al., 2016, utilizou o planejamento fatorial 2³, com ponto central e réplica para 

investigar o efeito do teor de NiO, temperatura de sinterização e formador de poros na 

porosidade aberta de compósitos NiO-GDC e cermets Ni-GDC. Foi obtido um modelo 

estatisticamente significativo e preditivo (nível de 95% de confiança) para teores de NiO 
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variando entre 30 e 50%, em massa. Dos resultados com réplicas foi possível gerar equações 

de regressão linear antes e após a redução do NiO.  

Observou-se que independentemente do teor de NiO nas composições estudadas, 

amostras porosas podem ser obtidas por meio do aumento do teor de ácido cítrico (formador 

de poros) e/ou com sinterização em temperaturas mais baixas. Para uma determinada 

temperatura de sinterização e teor de ácido cítrico, verificou-se que a adição de NiO 

proporciona um aumento na porosidade aberta, um comportamento esperado em vista da 

sinterabilidade de NiO inferior em comparação com a fase GDC. Por exemplo, para amostras 

com 50% (em massa) de NiO e 10% (em massa) de ácido cítrico, a porosidade aberta foi de 

29% a 43% na faixa de temperatura de sinterização 1300-1400 ºC. No entanto, se o conteúdo 

do NiO for de 60% (mantendo o mesmo teor de ácido cítrico e faixa de temperatura de 

sinterização), foram obtidas porosidades entre 38% e 52%.  

A porosidade adequada para os processos de difusão (entrada e saída de gases), 

mantendo a transferência de carga (transporte de íons e elétrons) no anodo deve estar na 

faixa de 20-40%. Porosidades de 24-47% e 39-59% foram obtidas em cermets Ni-GDC 

preparados com teores de NiO variando entre 30-50% e 60-70%, respectivamente, sem 

adição de ácido cítrico e após sinterização entre 1300 e 1400 °C. Com base nestes resultados, 

pós sintetizados pelo método de síntese em uma etapa forneceram flexibilidade de 

processamento, permitindo a fixação mecânica de cermets com ampla faixa de porosidade 

(entre 24-59%) sem o uso de formadores de poros e sob condições de sinterização 

predefinidas.  
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

3.1 OBTENÇÃO DO COMPÓSITO NiO-GDC 

 

Pós do compósito NiO-GDC foram obtidos a partir da mistura das resinas poliméricas 

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

permitiu obter um pó precursor do nanocompósito. Foram variadas as composições de cada 

fase nas proporções, em massa, 30:70, 40:60 e 50:50 (NiO/GDC), de acordo com os melhores 

resultados obtidos por Araujo et al., 2016. Esses compósitos foram nomeados de acordo com 

a proporção em % massa das fases distintas NiO e GDC (Tabela 1) para facilitar suas 

identificações. Em todas as composições de cada fase foi utilizado o mesmo procedimento de 

síntese.  

Tabela 1. Nomenclatura para os nanocompósitos obtidos. 

Compósito (proporção em massa) Nomenclatura 

30% NiO + 70% GDC 30N-70G 

40% NiO + 60% GDC 40N-60G 

50% NiO + 50% GDC 50N-50G 

 

Os diagramas esquemáticos das etapas propostas são apresentados nas Figuras 10 

e 11.
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Figura 10. Diagrama esquemático da síntese em uma etapa para obtenção do pó precursor de NiO-
GDC. 
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Figura 11. Diagrama esquemático do processamento e caracterização das amostras. 

 

Utilizando o método dos precursores poliméricos (Pechini, 1967), as resinas 

precursoras das fases GDC e NiO foram sintetizadas simultaneamente em recipientes 

distintos, ambas as sínteses foram iniciadas com a dissolução de ácido cítrico [C6H8O7.H2O] 

em água destilada à temperatura de 50 ºC com agitação constante por 10 min. 

Em um recipiente foi preparada uma solução de citrato de cério a 65-70 ºC, a partir da 

dissolução do nitrato de cério [Ce(NO3)3.6H2O] em água destilada, também sob agitação 

constante e complexação da solução com o ácido cítrico. Foi utilizada uma relação molar 1:3,5 

(cátions metálicos/ácido cítrico). A proporção requerida do nitrato de gadolínio 

[Gd(NO3)3.6H2O] foi adicionada após 1h a partir da adição de nitrato de cério na mesma faixa 

de temperatura (65-70 ºC), permanecendo nesta temperatura, com agitação constante, por 

mais 1h para formação dos quelatos 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 e formação da resina polimérica precursora 

da fase GDC.
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Em um segundo recipiente 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 condições e 

proporções metal/ácido cítrico e ácido cítrico/etilenoglicol adotadas na síntese do GDC. 

As resinas precursoras NiO e GDC foram misturadas (Cela et al., 2011), sob agitação 

constante, à temperatura ambiente, por aproximadamente 5 minutos, resultando em uma 

resina homogênea, contendo os cátions Ce, Gd e Ni, precursora do compósito NiO-GDC. 

Todas as sínteses foram realizadas em placas aquecedoras utilizando agitador magnético. A 

metodologia da síntese pode ser acompanhada utilizando-se o fluxograma contido na Figura 

10.  

A resina resultante foi tratada termicamente a 350 °C em atmosfera ambiente, 

utilizando taxa de aquecimento de 3 ºC/min e patamar de 2 h, permitindo a obtenção do pó 

precursor do compósito NiO-GDC, rico em matéria orgânica (Araujo et al., 2016). O pó 

precursor foi calcinado a 700 ºC (Araujo et al., 2016) por 2h a uma taxa de aquecimento de 3 

ºC/min em atmosfera ambiente (Figura 12). Ambos os tratamentos foram realizados em forno 

mufla EDG 3P-S. Os pós aglomerados, após calcinação, foram cominuídos e 

homogeneizados em pistilo e almofariz de ágata. 

 

Figura 12. Obtenção do pó calcinado do compósito NiO-GDC. 

 

3.2 PRENSAGEM E SINTERIZAÇÃO 
 

Os pós contendo entre 30 e 50%, em massa, de NiO foram compactados por 

prensagem isostática a 200 Mpa a fim de se obter uma compactação mais homogênea das 

fases NiO e GDC e assim favorecer os contatos NiO-NiO (condução eletrônica) e GDC-GDC 

(condução iônica).  
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Após compactação as amostras foram sinterizadas a 1450, 1500 e 1550 ºC por 4 h 

usando taxa de aquecimento de 3 ºC/min em forno Termolab com controlador Eurotherm 

(Dept. de Materiais da Universidade de Aveiro, Portugal). 

O teor de NiO e temperatura de sinterização foram distribuídos seguindo um 

planejamento fatorial do tipo 22, com ponto central e uma réplica. A Tabela 2 apresenta os 

valores reais dos níveis superior, inferior e do ponto central.  

Tabela 2. Fatores e níveis utilizados no planejamento fatorial. 

Fatores 

Nível inferior 

(-) 

Ponto central 

(0) 

Nível superior 

(+) 

NiO (%) 30 40 50 

Temperatura de 

sinterização (ºC) 
1450 1500 1550 

 

Nos planejamentos experimentais onde os fatores são analisados em 3 níveis, é 

comum codificá-los usando (+) para o nível superior, (0) para o ponto central e (–) para o nível 

inferior, como indicado na matriz de planejamento (Tabela 3). A atribuição dos valores para 

os níveis superior, central e inferior é feita de forma arbitrária e não interfere na realização dos 

experimentos ou na interpretação dos resultados, além de permitir que o planejamento seja 

esquematizado na forma de matrizes. O software Statistica foi utilizado para a construção da 

matriz de planejamento. 
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Tabela 3. Matriz de planejamento utilizada. 

 

3.3 REDUÇÃO DO NiO 
 

Para a obtenção dos cermets Ni-GDC, os compósitos NiO-GDC foram submetidos a 

uma etapa de tratamento térmico para redução do NiO a Ni metálico. O procedimento de 

redução foi realizado em atmosfera de hidrogênio (fluxo de 20 mL/s) à temperatura de 800 °C 

por 1 h. 

 

 

Amostra Teor de NiO (%) 
Temperatura de 

sinterização (ºC)  

1 - - 

2 - + 

3 + - 

4 + + 

5 0 0 

6 - - 

7 - + 

8 + - 

9 + + 

10 0 0 
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3.4 CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS 
 

A caracterização por difratometria de raios X (DRX) foi realizada com varredura 

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

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

equipamento Shimadzu XRD-7000.  

Os tamanhos de cristalito, parâmetros de rede, bem como composição dos 

compósitos, foram estimados por refinamento de Rietveld usando o software Materials 

Analysis Using Diffraction (MAUD, versão 2.79) e empregando o método de alargamento de 

linhas padrão do software (Delf) segundo metodologia proposta por Keijser, de et al., 1982. O 

método de Rietveld (1969) consiste no ajuste dos dados de difração da amostra a um padrão 

difratométrico admitindo assim obter informações da estrutura cristalina e dados analíticos 

dos materiais. O método tem por base a minimização da diferença entre um difratograma 

calculado e um experimental através do método de mínimos quadrados e permite a obtenção 

de resultados quantitativos das fases. O termo refinamento pelo método de Rietveld refere-se 

a metodologia de ajuste dos parâmetros empregados na geração do padrão calculado para 

que seja o mais semelhante possível do experimental, analisando sempre a sobreposição dos 

picos de todas as fases encontradas e as contribuições do ruído de fundo (background) 

(Young, 1993).  

 A caracterização microestrutural do pó (50N-50G) foi realizada por microscopia 

eletrônica de transmissão (MET, Hitachi H9000) utilizando o modo de imagem de campo claro. 

Em conjunto foi realizada difração de elétrons em área selecionada.   

A porosidade aparente (PA) dos compósitos (NiO-GDC) e cermets (Ni-GDC) foi 

avaliada usando o método de Arquimedes. As medidas de massa foram realizadas à 

temperatura ambiente, usando água como fluido de imersão. O método consiste em pesar as 

amostras secas, imergi-las em água por 24 horas e após essa etapa obter os pesos úmido e 

imerso. Com os pesos seco, úmido e imerso são calculados os valores de PA usando a Eq. 

6. 

Onde:  

Mu = massa do corpo de prova úmido, em gramas;  

Mq = massa do corpo de prova queimado, em gramas;  

Mi = massa do corpo de prova imerso em água, em gramas. 

𝑃𝐴(%) =
𝑀𝑢 − 𝑀𝑞

𝑀𝑢 −𝑀𝑖
. 100 Equação 6 
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As amostras de compósitos NiO-GDC sinterizadas a 1500 ºC (40% NiO) e 1550 ºC (30 

e 50% NiO) foram lixadas nas lixas de 200, 320, 400, 600, 1200, 1500 e 2000 grãos/pol2, 

polidas em pano de polimento com auxílio de pasta de diamante 6 e 1 μm e lavadas 

ultrassonicamente por 10 minutos. As amostras foram atacadas termicamente 25 ºC abaixo 

da temperatura de sinterização por 15 minutos com taxa de 5 ºC/min. O ataque térmico foi 

realizado para revelar os grãos das duas fases distintas (GDC e NiO) para análise em 

Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV), equipamento Zeiss - modelo LEO 1430. Foi feito 

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

tensão de 20 kV, aumento de 20 mil vezes e abertura de 30,00 μm. A microestrutura do anodo 

é um fator decisivo para um desempenho satisfatório das células a combustível, dessa forma, 

amostras sinterizadas e reduzidas foram selecionadas e tiveram suas superfícies de fratura 

analisadas. 

A caracterização elétrica do compósito NiO-GDC foi realizada por espectroscopia de 

impedância, em ar, entre 250 e 650 °C, usando um analisador de impedância Hewlett Packard 

4284A, um porta-amostra e um forno tubular. A faixa de frequência utilizada foi entre 20 Hz e 

1 MHz, com uma amplitude de sinal de 0,5 V. Eletrodos porosos de Au foram depositados nas 

faces das pastilhas de compósitos termicamente tratados a 700 °C por 15 min com taxa de 5 

°C/min em ar. Cermets Ni-GDC foram obtidos via tratamento térmicos dos compósitos NiO-

GDC em atmosfera de H2/N2 a 800 °C por 1 h. A caracterização elétrica dos cermets também 

foi realizada por espectroscopia de impedância entre 250 e 650 °C em atmosfera de H2/N2. 

Os resultados obtidos foram analisados utilizando o software Zview 3.0 (Scribner Associates, 

Inc).  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DE PÓS 

 
  

Os difratogramas de raios X de pós de NiO-GDC calcinados a 700 ºC são 

apresentados na Figura 13. Os padrões de difração foram indexados com o grupo 

espacial Fm-3m do sistema cristalino cúbico (cartas JCPDS 75-0161 e 47-1049 para as 

fases GDC e NiO, respectivamente). Os resultados de DRX evidenciam que o método 

de síntese em uma etapa, baseado em precursores poliméricos, é uma rota química 

viável para a produção de compósitos NiO-GDC livres de fases secundárias, podendo 

ser estendido para a obtenção de outras composições com diferentes óxidos de metais 

de transição e dopantes para a céria. 

 

Figura 13. Difratogramas de raios X de compósitos com diferentes proporções de fase.
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O refinamento pelo método de Rietveld do difratograma da amostra 50N-50G (Figura 

14) mostra uma boa correlação entre os padrões de difração observado e calculado, bem 

como entre as intensidades e as posições dos picos de Bragg, o que demonstra a eficiência 

do refinamento realizado. Os índices Rwp e Rexp (Tab. 4) comprovam a qualidade do 

refinamento, sendo expressos em porcentagem, através da diferença entre a curva teórica 

ajustada pelo método e o difratograma obtido experimentalmente. Na prática, a confiabilidade 

do ajuste realizado pelo refinamento de Rietveld é satisfatória quando a razão (χ2) dos fatores 

Rwp e o Rexp é igual ou inferior a 2 (Vieira et al., 2013). Os valores obtidos para χ2 sugerem 

ótima convergência entre o difratograma experimental e a curva calculada.  

 

Figura 14. Difratograma de raios X a partir do refinamento Rietveld do pó (50N-50G) calcinado a 700 

ºC. 
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Tabela 4. Indicadores de confiabilidade executados no método de Rietveld. 

Composição do pó 
Fatores de qualidade do refinamento 

Rwp (%) Rexp (%) χ2 

30N-70G 3,35 2,90 1,15 

40N-60G 3,73 3,48 1,07 

50N-50G 3,35 3,14 1,07 

 

 Os parâmetros obtidos do refinamento estrutural (tamanho de cristalito e parâmetro de 

rede) e a composição mássica das fases NiO e GDC podem ser observados na Tabela 5. 

Tabela 5. Tamanho de cristalito (DDRX), parâmetro de rede (a) e fração em massa das fases NiO e GDC 
(em parênteses).  

Composição do pó 
Fase NiO Fase GDC 

DDRX (nm) a (Å) DDRX (nm) a (Å) 

30N-70G 13,1 (28,0%) 4,1832 14,4 (72,0%) 5,4205 

40N-60G 16,6 (39,4%) 4,1833 14,9 (60,6%) 5,4219 

50N-50G 14,1 (53,2%) 4,1858 10,6 (46,8%) 5,4214 

 

A Tabela 5 mostra uma diferença mínima entre as composições nominais e reais (0,6 

- 3,2%), demonstrando um excelente controle da composição de fase obtida através do 

método de síntese utilizado.   

A variação do tamanho de cristalito de NiO e GDC em função da composição de fase 

pode ser melhor observada na Fig. 15. Nota-se que para 30% de NiO o tamanho de cristalito 

da fase GDC é ligeiramente maior que o da fase NiO, contudo, com o aumento do teor de NiO 

o cristalito do GDC diminui até atingir 10,6 nm para a amostra 50N-50G. Este efeito bloqueante 

do crescimento dos cristalitos da fase GDC (Gil, Moure e Tartaj, 2007a), sugere que os 

núcleos das duas fases interagem desde os estágios iniciais de nucleação. Conforme 

reportado por Grilo et al., 2017, embora a difusão do Ni no NiO seja energeticamente mais 

favorável (184-255 kJ/mol) que a difusão do Ce no CeO2 (498 kJ/mol), em compósitos NiO-

GDC a fase GDC retarda a cinética de crescimento do NiO.  
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Figura 15. Variação do tamanho de cristalito das fases NiO e GDC em função da composição. 

 

Os parâmetros de rede encontrados para as fases NiO e GDC estão de acordo com 

os reportados na literatura (Cela et al., 2011; Chavan et al., 2012; Macedo et al., 2013), 

sugerindo que não há solubilidade de uma fase na outra após a calcinação a 700 ºC.  

Na Figura 16 são apresentadas a imagem por MET e o padrão SAED da amostra 50N-

50G. Como pode ser visto na Fig. 16a ambas as fases de NiO e GDC foram cristalizadas 

como um pó fino composto por partículas em torno de 20 nm. O padrão SAED (Fig. 16b) 

confirmou a difração de elétrons da rede de planos das fases NiO (verde) e GDC (laranja). Os 

anéis observados demonstram uma orientação aleatória das nanopartículas que compõem a 

estrutura. As distâncias interplanares típicas dos anéis de difração 1 e 4, atribuídos aos 

principais picos de difração de raios X de GDC e NiO, são 0,314 e 0,220 nm, respectivamente. 
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Figura 16. (a) Micrografia obtida por MET e (b) padrão SAED do compósito 50N-50G. 
 

 

 

 

a) 

b) 
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4.2 POROSIDADE APARENTE (PLANEJAMENTO FATORIAL 2², COM PONTO 

CENTRAL) 

 

Nas Tabelas 6 e 7 são apresentadas as matrizes de planejamento com os valores de 

porosidade aparente (PA) obtidos nos diferentes experimentos antes e depois da redução do 

NiO a Ni, respectivamente.  

 

Tabela 6. Matriz de planejamento e valores das respostas para cada experimento realizado antes da 

redução do NiO. 

PA1 – Dados obtidos da porosidade aparente (%); PA2 – Réplica (%); N – Teor de óxido de níquel (%) 

e T – Temperatura de sinterização (ºC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experimento N T  PA1 PA2 

1 30 (-) 1450 (-) 0,18 0,17 

2 30 (-) 1550 (+) 0,54 0,53 

3 50 (+) 1450 (-) 0,37 0,00 

4 50 (+) 1550 (+) 0,35 0,18 

5 40 (0) 1500 (0) 0,53 0,30 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-14282008000200009&script=sci_arttext#tab02
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Tabela 7. Matriz de planejamento e valores das respostas para cada experimento realizado após a 

redução do NiO. 

PA1 – Dados obtidos da porosidade aparente (%); PA2 – Réplica (%); N – Teor de óxido de níquel (%) 

e T – Temperatura de sinterização (ºC). 

  

 Comparando os valores das porosidades (Tabelas 6 e 7) observa-se um aumento da 

porosidade aparente (Experimentos 1-4) com o processo de redução do NiO a Ni metálico 

(Equação 7), onde o volume inicial de NiO é transferido para o poro. Esta alteração no volume 

é decorrente da variação molar entre o volume de níquel metálico e do óxido de níquel (41,6%) 

(Faes et al., 2009). A redução de NiO apresenta uma cinética de reação de primeira ordem 

com dois estágios bem definidos. No primeiro estágio a cinética de redução é linear e bastante 

rápida, sendo controlada pela taxa de reação química que ocorre na superfície do óxido, isto 

é, o hidrogênio é adsorvido na superfície e reage com o óxido. O segundo estágio apresenta 

uma taxa de redução mais lenta diminuindo de forma contínua até que a fração de Ni0 chegue 

a 100%. Concluída a reação na superfície, a reação prossegue em direção ao interior dos 

aglomerados e a taxa de redução passa ser controlada pela difusão do gás na superfície 

(Wang et al., 2006).  

 A redução do óxido de níquel ocorre segundo a reação: 

 

 Quatro amostras foram comprometidas (Amostras 3, 5, 6 e 10) durante a etapa de 

redução, não sendo possível realizar as medidas de porosidade dessas amostras. 

Experimento N T  PA1 PA2 

1 30 (-) 1450 (-) 3,68 - 

2 30 (-) 1550 (+) 1,72 1,36 

3 50 (+) 1450 (-) - 19,11 

4 50 (+) 1550 (+) 9,79 12,24 

5 40 (0) 1500 (0) - - 

𝑁𝑖𝑂(𝑠)  +  𝐻2(𝑔) →𝑁𝑖(𝑠)
0  +  𝐻2𝑂(𝑔) Equação 7 
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Provavelmente a baixa porosidade não permitiu que o hidrogênio reagisse na superfície do 

NiO.  

 A Tabela 8 apresenta os parâmetros estatísticos relevantes para as análises de 

variância da variável PA, antes da redução. 

Tabela 8. Análise de variância, antes da redução, para o ajuste do modelo linear da variável PA. 

Fonte de variação Soma quadrática No de g.l. Média quadrática 

Regressão 
0,172 3 0,057 

Resíduos 
0,131 6 0,022 

Falta de ajuste 
0,025 1 0,025 

Erro puro 
0,107 5 0,021 

Total 
0,304 9  

Fcal/Ftab para regressão – 0,55 

Fcal/Ftab para falta de ajuste – 0,17 

R2 = 0,57 

R2 - coeficiente de múltipla determinação, Fcalc/Ftab – razão entre o teste F calculado e o teste F 

tabelado a 95% de confiança. 

 

 Analisando o coeficiente de determinação, R², observa-se que o modelo ajustado para 

PA apresentou uma variabilidade considerável; quanto mais perto da unidade estiver o valor 

de R2, melhor terá sido o ajuste do modelo às respostas observadas. Dessa forma, a variação 

em torno da média não pode ser explicada pela regressão no presente estudo e o modelo não 

se ajustou bem aos dados obtidos.  

 Diante desses resultados o modelo ajustado não pode ser considerado 

estatisticamente significativo para a faixa de teor de NiO (30-50 %NiO) e temperaturas de 

sinterização (1450-1550 ºC) utilizadas. Baixas porosidades abertas foram obtidas (< 0,54%), 

dessa forma não se pode falar em efeitos do teor de NiO e temperatura de sinterização na 

resposta (PA) para os compósitos NiO-GDC. Por outro lado, supõe-se que a elevada 
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densificação dos compósitos NiO-GDC elimina o efeito da porosidade nas suas propriedades 

elétricas. 

 A Tabela 9 apresenta os parâmetros estatísticos relevantes para as análises de 

variância da variável PA, depois da redução. 

Tabela 9. Análise de variância, após a redução, para o ajuste do modelo linear da variável PA. 

Fonte de variação Soma quadrática No de g.l. Média quadrática 

Regressão 
231,843 2 115,921 

Resíduos 
14,869 3 4,956 

Falta de ajuste 
11,809 1 11,809 

Erro puro 
3,060 2 1,530 

Total 
246,712 5  

Fcal/Ftab para regressão – 2,45 

Fcal/Ftab para falta de ajuste – 0,42 

R2 = 0,94 

R2 - coeficiente de múltipla determinação, Fcalc/Ftab – razão entre o teste F calculado e o teste F 

tabelado a 95% de confiança. 

 

 Para os cermets (Ni-GDC) e considerando os parâmetros estatísticos principais (teste 

F, valor p, coeficiente de múltipla determinação, R2 e o valor da razão entre o teste F calculado 

e o teste F tabelado no nível de 95% de confiança), pode-se observar que o modelo é 

estatisticamente significativo ao nível estipulado, onde o R2 mostra que o modelo ajustado 

para PA apresenta variabilidade muito baixa (R² elevado). 

 Para que uma regressão não seja apenas estatisticamente significativa, mas também 

útil para realizar previsões, deve-se considerar o valor de Fcal/Ftab para regressão. O valor da 

razão entre o F calculado e o F tabelado deve ser, pelo menos, cerca de dez vezes o valor do 

ponto da distribuição F com o número apropriado de graus de liberdade, no nível de confiança 

escolhido (95%). Essa condição não foi satisfeita, visto que o valor está abaixo (2,45). 
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 Como os dados de PA foram obtidos em replicatas foi possível avaliar a adequação 

do modelo fazendo testes para falta de ajuste que são apresentados nas Tab. 9. Diante 

desses resultados o modelo ajustado pode ser considerado estatisticamente significativo, 

porém não preditivo. 

 A Figura 17 apresenta a superfície de resposta calculada para a porosidade aparente. 

Analisando a curva de nível observa-se que a porosidade aparente é elevada com o aumento 

do teor de NiO e diminuição da temperatura de sinterização, um comportamento esperado 

com base na baixa sinterabilidade do NiO (Grilo et al., 2017). O aumento do teor de NiO nos 

compósitos conduz a um aumento da área dos poros nos cermets Ni-GDC, devido a perda de 

oxigênio do NiO durante a etapa de redução (Lee et al., 2002). Porosidades entre 1,36 e 

19,11% foram obtidas para os cermets Ni-GDC preparados com teores de NiO variando entre 

30-50%, em massa, e temperatura de sinterização entre 1450 e 1550 ºC.  

  

Figura 17. Superfície de resposta obtida das amostras reduzidas (Ni-GDC) para porosidade 

aparente, a partir do modelo linear, em função dos fatores teor de NiO e temperatura de sinterização.  

 

Com base nestes resultados propõe-se que os pós sintetizados pela rota química em 

uma etapa usada neste trabalho proporcionam flexibilidade de processamento, permitindo 

consolidação mecânica de cermets com larga faixa de porosidade. Para os processos de 
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difusão (entrada do combustível e saída dos produtos da reação química) os anodos de uma 

CCOS necessitam ter uma porosidade aparente entre 20 a 40%. Assim, observa-se que 

cermets Ni-GDC derivados de compósitos NiO-GDC contendo 50% de NiO e sinterizados a 

1450 °C podem ser usados como materiais de anodo para CCOS. O uso de temperaturas de 

sinterização menores que as utilizadas neste trabalho permitiu obter cermets com a 

porosidade ideal (~ 30%) para aplicação em CCOS. Outra alternativa seria o uso de 

formadores de poros como reportado por Araujo et al., 2016. Contudo, como mencionado 

anteriormente, a caracterização elétrica é melhor avaliada em amostras virtualmente densas, 

razão pela qual o uso de formador de poros não foi considerado neste trabalho. 

A partir dos resultados obtidos em replicatas foi possível gerar a equação de regressão 

linear, descodificada, para a porosidade aparente (PA) de cermets (Ni-GDC), com 

significância estatística ao nível de 95% de confiança (Equação 8). Esta equação é válida para 

o intervalo de teor de NiO entre 30 e 50% (em massa) e de temperatura de sinterização entre 

1450 e 1550 °C. 

onde: N – Teor de NiO e T – Temperatura de sinterização. 

 

4.3 MICROESTRUTURA E PROPRIEDADES ELÉTRICAS 
 

 A caracterização elétrica de compósitos NiO-GDC fornece informações sobre os 

portadores de carga que dominam o processo de condução. Neste trabalho, compósitos NiO-

GDC contendo entre 30 e 50 %NiO foram estudados por espectroscopia de impedância, em 

atmosfera de ar, entre 250 e 650 ºC. Os espectros de impedância Z(ω, T) de óxidos 

policristalinos geralmente descrevem uma sequência de semicírculos que da região de altas 

frequências (lado esquerdo) para a de baixas frequências (lado direito) correspondem a 

efeitos capacitivos e resistivos associados ao grão, contorno de grão - que atua como 

bloqueador de transporte de carga, e processos eletroquímicos ocorrendo na interface com 

um eletrodo. A Fig. 18 apresenta a evolução da resistividade de compósitos NiO-GDC em 

função do teor de NiO em amostras sinterizadas nas temperaturas mais elevadas deste 

estudo (1500 ºC – 40 %NiO e 1550 ºC – 30 e 50 %NiO), com o intutio de diminuir o efeito da 

porosidade. Estes espectros de impedância preservam a forma típica de eletrólitos sólidos à 

base de céria ou zircônia (Bauerle, 1969; Christie e Berkel, Van, 1996; Hui et al., 2007). Neste 

trabalho será abordado apenas a resistividade elétrica total dos compósitos, como reportado 

por Esposito et al., 2005, não fazendo distinção entre a contribuição de cada fase . Os valores 

de resistividade total foram obtidos a partir do intercepto com o eixo Z’ (impedância real) na 

PA = 62,67(±16,38) + 0,57(±0,05) N - 0,05(±0,01) T                    
 

Equação 8 
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região de baixas frequências (0,01 Hz). Os dados de impedância foram ajustados usando o 

algoritmo dos mínimos quadrados não-lineares do software Zview. Observa-se que a 

resistividade total diminui com o aumento do teor de NiO, seguindo a tendência observada 

por Wandekar et al., 2006 e Grilo et al., 2017, confirmando o domínio da condutividade 

eletrônica do NiO na condutividade total dos compósitos (Park, 1999). A amostra contendo 

50% em massa de NiO tem resistividade de aproximadamente 1800 ohm.cm a 250 °C (Fig. 

18b).  

 

Figura 18. Espectros de impedância obtidos em ar a 250 ºC para os compósitos a) 40N-60G 

(sinterizados a 1500 °C), 30N-70G e 50N-50G (sinterizados a 1550 °C) e b) detalhe da amostra 50N-

50G. 

a) 

b) 
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 A Fig. 19 apresenta a dependência da condutividade total com o teor de NiO e com a 

temperatura de medida em ar para as amostras sinterizadas nas maiores temperaturas 

(mesmas amostras mostradas na Fig. 18). A condutividade elétrica aumenta com a elevação 

da temperatura de medida, como esperado para uma propriedade termicamente ativada. Os 

compósitos apresentam condutividade entre 14,2 e 41 mS/cm a 650 ºC. Compósitos com 30 

e 40% de NiO apresentaram o mesmo comportamento elétrico entre 250 e 650 °C, apesar 

das diferentes temperaturas de sinterização (diferença de 50 °C). O compósito com 50% de 

NiO, entretanto, apresentou mais que o dobro da condutividade das amostras com 30 e 40% 

de NiO em temperaturas acima de 500 °C.   A melhoria de condutividade em amostras com 

50% de NiO está provavelmente associada à otimização dos contatos NiO-NiO (percolação 

da fase NiO), em relação aos compósitos com 30 e 40% NiO. A caracterização microestrutural 

foi realizada com o intuito de provar esta hipótese.  

 

 

Figura 19. Condutividade elétrica de compósitos em função do teor de NiO e da temperatura de 

medida em ar. 
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A Fig. 20 apresenta micrografias de amostras de compósitos NiO-GDC sinterizadas a 

1500 ºC (40% NiO) e 1550 ºC (30 e 50% NiO). O uso de elétrons retroespalhados permite 

distinguir fases de coloração clara e escura associadas aos grãos de GDC (maior peso 

atômico) e NiO (peso atômico inferior), respectivamente. O aumento do teor de NiO conduz a 

uma diminuição do tamanho de grão de GDC, um notável fenômeno de retardamento do 

crescimento de grão da fase à base de céria proporcionado pelas ilhas intergranulares de NiO. 

Como pode ser observado, sucessivas adições de NiO aumentam o número de contatos NiO-

NiO, tornando a condutividade elétrica do compósito dominada pela condução eletrônica do 

NiO. 
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Figura 20. Micrografias a partir do MEV utilizando elétrons retroespalhados para os compósitos NiO-

GDC. a) 30N-70G (sinterizado a 1550 ºC), b) 40N-60G (sinterizado a 1500 ºC) e c) 50N-50G 
(sinterizado a 1550ºC). 
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 A Fig. 21 mostra os gráficos de Arrhenius das condutividades totais de todas as 

combinações de temperatura de sinterização e composição de fase utilizadas neste trabalho. 

A  existência de linhas retas com uma descontinuidade entre 450 e 500 ºC sugere que os 

compósitos apresentam dois mecanismos de condução (dois valores de energia de ativação) 

no intervalo de temperatura entre 250 e 650 ºC. Estes resultados elétricos, incluindo os níveis 

de condutividade em ar até 650 °C, estão de acordo com aqueles reportados por Grilo e 

colaboradores (Grilo et al., 2017).  

 

Figura 21. Gráficos de Arrhenius dos compósitos NiO-GDC. 

  

Na Tab. 10 são apresentadas as energias de ativação em função da interação teor de 

NiO e temperatura de sinterização e da temperatura de medida.  
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Tabela 10. Energias de ativação obtidas a partir do gráfico de Arrhenius. 

 

 A diminuição da energia de ativação (Ea) com o aumento da temperatura de medida 

está relacionada com mudanças na concentração e na mobilidade de defeitos (Morin, 1954). 

Em materiais com elevada pureza, a pequena concentração de impurezas existente e as 

condições de sinterização (pressão parcial de oxigênio, por exemplo) podem afetar a 

formação de defeitos. O papel das impurezas tende a desaparecer com o aumento da 

temperatura. Valores semelhantes de Ea são reportados na literatura para compósitos NiO-

GDC e NiO puro (Grilo et al., 2017). Isso indica que estes compósitos são candidatos 

promissores como precursores dos cermets de uma CCOS. 

 Observa-se um aumento da energia de ativação com o aumento da temperatura de 

sinterização em amostras com 30 e 50 % de NiO. Estas amostras apresentaram densidades 

aparentes similares (~ 6,86 g/cm3), mas a densidade do contorno de grão de NiO tende a 

diminuir com as temperaturas de sinterização mais elevadas (devido ao aumento do tamanho 

de grão). Uma vez que os contornos de grãos no NiO são muito mais condutores do que a 

maior parte dos grãos (até um ponto que, mesmo para pós apenas compactados, grãos 

menores levam a uma maior condutividade (Makhlouf, Kassem e Abdel-Rahim, 2009)), a 

maior condutividade (acompanhada de menor Ea entre 500 e 650 °C) em compósitos 

sinterizados a 1450 ºC pode ser explicada pela maior densidade de contorno de grão de NiO.  

A caracterização elétrica de cermets Ni-GDC foi realizada por espectroscopia de 

impedância a 650 ºC em atmosfera de hidrogênio. Os diagramas de Nyquist para os cermets 

derivados de compósitos contendo 30 e 50% de NiO e sinterizados a 1450 e 1550 °C são 

apresentados na Fig. 22. Pode-se observar que as resistividades tendem a diminuir com a 

mudança do teor da fase NiO de 30 para 50 %NiO (em massa), indicando que a condutividade 

(eletrônica) da fase metálica prevalece. 

Os diagramas indicam que os espectros de impedância de cermets Ni-GDC relevam 

um comportamento elétrico que pode ser representado por um circuito equivalente contendo 

um resistor (R) em série com um indutor (L), mostrado na Fig. 22. Os elementos R-L podem 

Experimento 
Energia de ativação (eV) 

500-650 ºC 250-450 ºC 

30N-70G / 1450 ºC 0,30 0,58 

30N-70G / 1550 ºC 0,52 1,04 

40N-60G / 1500 ºC 0,50 0,74 

50N-50G / 1450 ºC 0,32 0,96 

50N-50G / 1550 ºC 0,40 0,55 
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ser atribuídos aos caminhos de condução formados pelo níquel através das amostras dos 

cermets. 

 

 

Figura 22. Diagramas de Nyquist dos cermets com 30 e 50 %NiO a 650 ºC com o circuito equivalente 

utilizado para interpretar os resultados. 

 

A Tabela 11 apresenta um comparativo entre os valores de ρ para diversos anodos 

utilizando níquel como fase metálica.  
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Tabela 11. Comparativo do desempenho elétrico (ρ medida a 650 °C) de diversos anodos utilizando 

níquel como fase metálica. 

Composição do 

anodo 

Temperatura de 

sinterização (ºC) 

Atmosfera de 

medida 

ρ 

(ohm.cm)  
Referências 

50:50 (NiO/GDC, 

%massa) 
1450 

10% vol. hidrogênio – 

90% vol. nitrogênio 

0,43 

Este 

trabalho 

50:50 (NiO/GDC, 

%massa) 
1550 0,56 

30:70 (NiO/GDC, 

%massa) 
1550 0,69 

30:70 (NiO/GDC, 

%massa) 
1450  1,19 

45:55 (Ni/8YSZ, 

%volume) 
1300 Hidrogênio ~ 0,13 

(Priyatham e 

Bauri, 2010) 

40:60 (Ni/YSZ, 

%volume) 
1380 

4% vol. hidrogênio – 

96% vol. argônio 
~ 0,50 

(Marinšek, 

Zupan e 

Maèek, 

2002) 

50:50 (Ni/GDC, 

%massa) 
1350 

Argônio 

~ 1,43  

(Gil, Moure 

e Tartaj, 

2007b) 

 

45:55 (Ni/GDC, 

%massa) 
1350 ~ 1,54 

40:60 (Ni/GDC, 

%massa) 
1350 ~ 1,93 

50:50 (Ni/YSZ, 

%massa) 
800 

Argônio 

~ 12,94 
(Pyda, 

2012) 40:60 (Ni/YSZ, 

%massa) 
800 ~ 13,42 

 

Os valores de resistividade encontrados neste trabalho (entre 0,43 e 1,19 ohm.cm a 

650 °C) são comparáveis a resultados da literatura para cermets à base de céria ou zircônia 

e Ni como fase metálica. O bom desempenho elétrico dos cermets Ni-GDC sob investigação 

é resultado da otimização microestrutural de compósitos NiO-GDC obtidos por síntese em 

uma etapa, que maximiza o número de contornos de tripla fase (CTF, ou Triple Phase 

Boundary – TPB) em comparação ao método tradicional de mistura de óxidos (Cela et al., 

2011; Grilo et al., 2017; Macedo et al., 2013). Em cermets Ni-GDC, a oxidação eletroquímica 

de hidrogênio (ou hidrocarbonetos) ocorre no TPB e os elétrons liberados por esta reação são 

transportados pela fase metálica. Portanto, cermets de alto desempenho devem apresentar 

microestruturas com distribuição uniforme de fase (GDC evita o crescimento de grão do Ni), 

contiguidade de fase (caminho eletrônico via contatos Ni-Ni e caminho iônico via contatos 
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GDC-GDC) e alta densidade de TPB (Ni-GDC-poro). Uma microestrutura com este conjunto 

de características é apresentada na Fig. 23. Os baixos valores de resistividade elétrica 

encontrados neste trabalho são resultado da elevada contiguidade da fase metálica 

decorrente de contatos NiO-NiO nos compósitos. 

 

Figura 23. Microestrutura típica do cermet Ni-GDC derivado do compósito contendo 50% de NiO e 
sinterizado a 1450 ºC. 

 

A resistividade dos cermets a 650 ºC, uma provável temperatura de operação da 

CCOS, e a porosidade aparente (obtidas da regressão linear) em função dos teores de NiO 

30 e 50% (em massa) é apresentada na Fig. 24. A extensão do contorno de tripla fase (CTF) 

e uma boa percolação da fase metálica (Ni) são importantes características para o bom 

desempenho elétrico do anodo de uma CCOS. A mudança na resistividade elétrica 

relacionada à variação da temperatura de sinterização é resultado da porosidade dos 

cermets. A elevação da temperatura de sinterização diminui a porosidade, aumentando os 

contatos Ni-Ni e, como resultado, diminuindo a resistividade elétrica.  
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Figura 24. Resistividade (medida a 650 ºC) e porosidade aparente dos cermets (Ni-GDC) em função 

do teor de NiO. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Nanopós de NiO-GDC com variações na composição de fase (% em massa) foram 

satisfatoriamente obtidos por uma rota química de síntese em uma etapa. Os resultados de 

refinamento Rietveld e microscopia eletrônica de transmissão mostraram que os pós são 

nanométricos após calcinação a 700 °C. O tamanho de cristalito da fase GDC diminuiu com 

o aumento do teor de NiO devido a uma interação existente entre os núcleos das duas fases. 

A análise dos parâmetros de rede evidencia que não houve formação de solução sólida do 

NiO no GDC nas condições de calcinação realizadas neste trabalho.  

Com o planejamento experimental foi possível analisar os efeitos de teor de NiO e 

temperatura de sinterização na porosidade aparente dos compósitos (NiO-GDC) e cermets 

(Ni-GDC) através de um planejamento fatorial 2², com ponto central e réplica. Para os 

compósitos pôde-se constatar através da qualidade do ajuste da análise da variância (95% 

de confiança) que os fatores teor de NiO e temperatura de sinterização não influenciaram a 

resposta porosidade aparente, sendo obtidos compósitos com baixas porosidades (<0,54%).  

As amostras reduzidas tiveram um aumento na porosidade (1,36-19,11%), como 

resultado da transformação NiO  Ni. Obteve-se um modelo linear para estimar a porosidade 

aparente de cermets Ni-GDC usando teores de NiO entre 30 e 50% em massa e temperaturas 

de sinterização entre 1450 e 1550 ºC. A análise da superfície de resposta (obtida do modelo 

significativo com 95% de confiança) confirma que o teor de NiO contribuiu para o aumento da 

porosidade e a temperatura de sinterização para a sua diminuição. 

 Através da espectroscopia de impedância foi possível avaliar o efeito do teor de NiO 

e temperatura de sinterização na resistividade/condutividade elétrica de compósitos e 

cermets. A resistividade total diminuiu com o aumento do teor de NiO, constatando-se o 

domínio da condutividade eletrônica do NiO na condutividade total dos compósitos. Foi 

observada uma dependência da condutividade elétrica com o teor de NiO e temperatura de 

medida, onde a condutividade elétrica aumentou com a elevação da temperatura de medida 

para todas as composições estudadas.  Para temperaturas acima de 500 ºC, os compósitos 

com 50% de NiO apresentaram o dobro da condutividade das outras amostras.  O aumento 

do número de contatos NiO-NiO, com sucessivas adições de NiO, faz a condutividade elétrica 

de compósitos NiO-GDC ser dominada pela condução eletrônica do NiO.
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Na caracterização elétrica dos cermets Ni-GDC (realizada também por espectroscopia 

de impedância) foi observada a diminuição da resistividade com o aumento do teor de NiO, 

indicando que a condutividade (eletrônica) da fase metálica prevalece. Valores de 

resistividade obtidos neste trabalho (entre 0,43 e 1,19 ohm.cm a 650 °C), melhores que alguns 

resultados da literatura, indicam que o bom desempenho elétrico dos cermets Ni-GDC é 

resultado de uma elevada contiguidade da fase metálica (anteriormente contatos NiO-NiO em 

compósitos NiO-GDC). 
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