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1. OBJECTIVO 

Alguns materiais cerâmicos apresentam caracteristicas 

únicas que os tornam insubstituiveis em novos sistema 

electroquimicos, nomeadamente em dispositivos de conversão 

de energia. No entanto, a selecção de materiais a utilizar 

nestes dispositivos revela-se um dos pontos mais sensiveis, 

devido às caracteristicas individuais exigidas, bem como a 

exigência de compatibilidade entre materiais. 

Sendo o objectivo deste trabalho a optimização do 

processo de eléctrodo em sistemas electroquimicos, optou-se 

pela formulação de composições tendo como base materiais 

estudados anteriormente e que mostraram ser promissores 

para os fins a que se propõem. Deste modo, prepararam-se 

electr6litos do sistema Zr02 - Dy20 3 - Ce02 • A dispr6sia 

apresenta comportamento quimico semelhante ao da itria, 

normalmente utilizada como aditivo estabilizador dos 

electr6litos à base de zirc6nia, enquanto que as adições de 

cária vêm atraindo atenções quanto seu ao potencial efeito 

catalítico. Como materiais de eléctrodo prepararam-se 

composições do tipo La1.xMn03 , admitindo-se que a deficiência 

em lantânio diminuísse a reactividade eléctrodo/electr6li

to, sem detrimento das restantes propriedades. Com o 

objectivo de aumentar a área efectiva de reacção catódica, 

testaram-se ainda materiais comp6sitos condutores electró

nicos/ iónicos tendo como base os materiais normalmente 

utilizados neste tipo de sistemas electroquimicos e os 
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materiais apresentados neste trabalho. 

A novidade dos materiais acima indicados, que implicou 

uma caracterização prévia, e a necessidade de implementação 

de técnicas de medidas eléctricas adequadas aos materiais 

em estudo, resultou, infelizmente em detrimento de um 

estudo mais profundo, nomeadamente dos cátodos compósitos. 
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-2. INTRODUÇAO 

2.1. Aplicações de electrólitos de zircónia 

A electroqu1mica, tradicionalmente dedicada ao estudo 

de fenómenos de transporte em electrólitos líquidos, 

começou a dedicar atenção a materiais com elevada concen

tração de defeitos iónicos, que possibilitem o transporte 

mássico no seu seio As zircónias estabilizadas, devido à 

elevada concentração de lacunas de oxigénio, possuem uma 

elevada condutividade iónica, o que possibilita a sua 

utilização em dispositivos electroquimicos baseados no 

transporte de iões oxigénio. 

O processo básico de um sistema electroquimico deste 

tipo consiste na redução de oxigénio gasoso, transporte 

químico do ião oxigénio no electrólito s6lido1 e reoxidação 

no ânodo2 • com base neste principio podem-se dividir os 

tipos de aplicações em aplicações em circuito aberto e em 

circuito fechado. No primeiro tipo incluem-se os sensores 

de oxigénio, podendo no segundo proceder-se a mais uma 

subdivisão, ou seja, sistemas geradores de energia eléctri

ca (pilhas de combustível) e sistemas de armazenamento de 

energia (electrolizadores). As bombas electroquímicas são 

utilizadas na obtenção de atmosferas redutoras em câmaras 

de pequeno volume, ficando confinada a sua utilização a 

sistemas laboratoriais. 
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A aposta mais recente dos electrólitos sólidos é no 

entanto a produção de energia eléctrica através de pilhas 

de combustível, cujas potencialidades incluem: 

- Elevada eficiência do gerador e a possibilidade de 

aumento de rendimento de todo o processo pela utiliza

ção da energia calorifica libertada; 

- reduzida formação de substâncias poluentes; 

- possibilidade de utilização de vários tipos de 

combustível, por exemplo, hidrogénio, metano, gás 

natural, metanol; 

flexibilidade de planeamento, adaptando-se às 

necessidades3•
4

• 

A optimização destas características e a obtenção de 

outras potencialidades requer a selecção criteriosa dos 

materiais constituintes5•6 , técnicas de preparação ou confor

mação e configuração do sistema. Alguns dos principais 

problemas relacionam-se com as elevadas temperaturas de 

serviço7
, de que resultam problemas de compatibilidade 

física e química entre os diversos materiais componentes. 

Uma pilha de combustível é constituída basicamente por 

um electrólito, dois eléctrodos (ânodo e cátodo) e por um 

elemento de ligação inter-células, devendo os materiais a 

utilizar obedecer a certos requisitos tais como: 

Electrólito: - boa condutividade iónica (a> 10 S/m) 

- ausência de condutividade electrónica 

- impermeabilidade à fase gasosa 

- estabilidade química e térmica 
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Eléctrodos: 

Material de 

- elevada condutividade eléctronica 

( a > 104 S/m) 

- estabilidade química e térmica 

- coeficiente de dilatação compatível com o 

electrólito ( :::: l0Sxl0-6 °c-1) 

- propriedades catalíticas adequadas6
•
7

•
8 

Interligação: - boa condutividade electrónica 

- baixa condutividade iónica 

- estabilidade mecânica e térmica a l000ºC 

em atmosfera redutora e oxidante 

- impermeabilidade a gases 

- compatibilidade de coeficientes de dilata-

ção com os outros componentes 

- adesão aos restantes materiais9
• 

A eficiência é limitada, principalmente, pelas perdas 

Ohmicas no electrólito e perdas de polarização dos eléctro

dos2. Os processos de eléctrodo dependem não só das proprie

dades dos materiais, mas também da morfologia dos eléctro

dos e aderência entre os eléctrodos e o electrólito. 

Várias empresas propuseram diversas configurações e 

materiais aplicáveis às pilhas de combustível. A Tabela 2.1 

resume o tipo de pilhas propostas, assim como os materiais, 

o tipo de técnicas usadas e potências conseguidas. 
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Tabela 2.1 

Configurações, materiais e potências das pilhas de combustível das principais empresas do sector. 

Companhia Forma Suporte Ânodo 
(Técnica) (Técnica) (Técnica) 

Ase Brown Boveri'·9 Ceramic F1at Plate ZtO,(CaO) poroso Ni-YSZ 

Domici"·'º 

Siemens' 

Westinghouse11 

Mitsubishi12 

YSZ 
csz 
ECVD 

(extrusão) (30/70) 
(Plasma e serigrafia) 

Planar Ni-YSZ 

Tubular 

Planar Ni-Zt02 

Tubular ZtO,(CaO) poroso Ni-YSZ 
(extrusão) (Suspensão 

e ECVD) 

Tubular csz Ni-YSZ 

Planar Ni-YSZ 

- Zircónia estabilizada com ítria 
Zircónia estabilizada com cálcia 
Deposição electroquímica em fase vapor 

Electr6lito Cátodo Interligação 
(Técnica) (Técnica) (Técnica) 

YSZ La,, 14Sr016MnO3 

(processamento em lâmi- (Plasma e serigrafia) 
nas) 

YSZ La, ,Ca,Mn<>, LaCr<>, dopado 

(La,Sr)(Co,Mn)O, Metálico 

YSZ La(Sr)MnO3 (La,Mg)CtO, 
(ECVD) (Suspensão) (ECVD) 

YSZ LaCoO_. NiAI/Al,O3 

YSZ LaSrMnO, 

Potência 
(Iunho/91) 

(kW) 

2 

2 

1 
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2.2. Cátodos Cerâmicos 

Os cátodos cerâmicos mais testados em sistemas elec

troqu1micos são baseados em perovesqui tes do tipo LnM03 , 

sendo Ln um elemento de terras raras (La o mais usado) e M 

um metal de transição (Mn, Co, Ni, Cr, etc.). Com o intuito 

de incrementar a condutividade eléctrica destes materiais 

testaram-se perovesquites dopadas com elementos divalentes 

(geralmente o Sr e o Ca), que ao substituirem o lantânio, 

provocam distorções na rede da perovesquite original. 

4~[/?Yi 
1 
1 

1 ' / 

-y 

Figura 2.1 

Estrutura cúbica (ideal) tipo perovsquite AB03
13 • 

A estrutura cúbica da perovesquite, AB03 (Figura 2.1), 
. 

pode, através de distorções ao longo de uma das arestas, da 

diagonal da face, ou da diagonal principal, dar origem às 

estruturas tetragonal, ortorrômbica ou romboédrica respec

ti vamente14
• A estrutura ideal da perovesqui te obedece à 

relação 
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rA+ra -1 

,/2(ra+ro) 
(2.1) 

sendo rA, r8 e r0 os raios iónicos dos iões das posições A, 

B e do oxigénio respectivamente. Esta razão pode variar en

tre 0.75 e 0.9, no caso da distorção ortorrômbica e entre 

0.9 e 1 para a distorção romboédrica. 

o composto estequiométrico LaMn03 tem uma estrutura 

ortorrômbica14 , sendo romboédrica para LaMn03_15 • Esta diferen

ça de estrutura deve-se à variação do estado de oxidação do 

manganês (MnH parcialmente oxidado em Mn4+) , com consequente 

diminuição de r 8 • A estrutura romboédrica é um caso particu

lar da estrutura hexagonal, encontrando-se na literatura 

valores de parâmetros de rede expressos tanto num sistema 

como noutro. Oeste modo, deve referir-se o índice H sempre 

que se trate de parâmetros hexagonais. 

Takeda et alia15 detectaram três fases (hexagonal

romboédrica, ortorrômbica quase tetragonal e ortorrômbica) 

em materiais arrefecidos rapidamente a partir de diferentes 

temperaturas. A fase romboédrica (de baixa temperatura) é 

do sistema R3C e a fase ortorrômbica (de alta temperatura) 

do sistema Pbnm15·16 . O excesso de oxigénio na rede origina 

uma diminuição dos parâmetros de rede atribuída à diminui

ção do raio iónico do Mn3+ para Mn4+ e aumento de carga, 

fortalecendo a ligação Mn-0 e diminuindo-lhe o comprimen

to16. Este efeito sugere igualmente que o excesso de oxigé

nio corresponde a defeitos catiónicos e não a oxigénios 

intersticiais. Em materiais do tipo La1_xMn031 a deficiência 

em La origina um aumento da temperatura de transição 
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romboédrico-ortorrômbico de SOOºC em LaMn03 para cerca de 

llOOºC em materiais com deficiência superior a 0.75 15
• 

Hammouche et alia 16 verificaram ainda que a adição de 

estrôncio provoca variação de parâmetros de rede caso se 

mantenha o mesmo tipo de estrutura. Verifica-se um decrés

cimo de a 8 atribuído à transição MnH para Mn4+, mantendo-se 

c 8 constante, sendo este efeito relacionado com o aumento 

do raio catiónico do sr2+ em relação a LaH 16
• 

A não estequiometria da posição A da perovesquite foi 

estudada por Otoshi et alia17 e Takeda et alia15 
, em compo

sições do tipo (La1.yAy) 1.xMn03±z (A = Sr15
•
17 e Ca15

) • Estes 

autores verificaram que a estrutura romboédrica se mantém, 

não ocorrendo segregação de manganês até níveis de não 

estequiometria de cerca de 10%. Otoshi et alia17 afirmam 

também que para a composição estequiométrica e para níveis 

de não estequiometria inferiores a 3% ocorre precipitação 

de La20 3 que, devido à sua tendência para hidratar, pode 

desintegrar o material. 

De forma a esclarecer o efeito da substituição de 

lantânio na não estequiometria de oxigénio, z, Otoshi et 

alia17 efectuaram ensaios de termogravimetria e concluíram 

que a perda de peso a altas temperaturas é independente da 

não estequiometria de La. 

A condutividade eléctrica das perovesquites é atribuí

da ao comportamento das orbitais d do metal de transição18 , 

o que faz com que qualquer variação da razão [MnH] : [Mn4+] 

provoque alterações no comportamento eléctrico. A dopagem 

com Sr origina a oxidação de Mn3 + para Mn4+ e/ou a criação 
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de lacunas de oxigénio, de modo a manter a electroneutrali

dade. Oeste modo, a introdução de divalentes pode provocar 

um aumento da condutividade eléctrónica normalmente asso

ciada a um mecanismo envolvendo pequenos polarões19
• 

Tabela 2.2 

Alguns resultados em composições do tipo 
(La1.ySry) 1.~nO3.,. 

composição Energia ouJOO•c (Densidade) 
activação S/cm ( % ) 
(kJ/mol) 

LaMn03 15.4 

Lélo.84Sro.1~nO3 9.6 133(80%) 

( Lao.92S r.08 ) Hx94MnO3-& 13 45 (59%) 

(Lélo_99Sro.11 )o.s~nO3-& 12.5 133 (90%) 

( Lao_10Sr0_30 ) 0_8~nO3.~ 12. 4 39 ( 51%) 

(Lélo.s9Sro.11 )o.s~nO3.~ 11 94 (70%) 

LaMn03 12.5 

Lélo_8Sr0.:zMnO3 143 

Lao.8Sr0.:zMn03 148 

Lao.84Sr0.1~n03 76 

x=0 18 72 

La1_xMn03-z x=0.05 16 82 

x=0.l 23 67 

x=0 10 59 

( Lélo_9Sro.1) 1-~nO3.z x=0.05 13 63 

x=0.l 15 48 

x=0 12 40 

( Lao.8S r 0.2 ) 1.~nO3-, x=0.025 10 52 

x=0.05 7 82 

Ref. 

14 

20 

17 

17 

17 

17 

21 

22 

19 

23 

15 

A Tabela 2.2 apresenta alguns resultados obtidos por 

diversos autores para composições do tipo (La1.ySry) 1.xMn03.z• As 

energia de activação encontradas apresentam valores relati-

14 



vamente baixos, como seria de esperar, para condução por 

pequenos polarões24 • os resultados de condutividade variam 

de autor para autor, possivelmente devido a diferentes 

técnicas de preparação, que originam diferentes estruturas 

e graus de sinterabilidade diferentes. Por estes motivos, 

comparações entre resultados devem ser efectuadas com o 

devido cuidado, mesmo em resultados obtidos pelos mesmos 

autores, pois estes raramente referem a porosidade das 

amostras ensaiadas. 

De qualquer modo, é frequente admitir-se que a intro

dução de estrôncio na perovesquite provoca um aumento de 

conduti vidade19 , promovendo a oxidação parcial de Mn3+ a Mn4+, 

e assim aumentando a probabilidade de salto entre iões Mn 

de valência diferente. Deste modo, será de esperar um 

máximo de condutividade quando as concentrações de Mn4 + se 

igualam. Koc et alia25 afirmam que a- adição de estrôncio 

faz-se sentir mais num aumento de mobilidade eléctrónica 

do que propriamente em aumento de concentração de transpor

tadores de carga. Os resultados apresentados por Takeda et 

alia15 para composições com diferentes teores de estrôncio 

não possuem diferenças significativas entre si. Estes 

autores verificaram também um ligeiro aumento de condutivi

dade para as composições não estequiométricas La1_xMnO3_z, 
-

sendo de supor que a não estequiometria desempenhe um papel 

semelhante ao originado pela dopagem com sr. 
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2.3. Adições de céria a electrólitos à base de zircónia 

As zircónias estabilizadas, devido à sua elevada 

condutividade iónica a temperaturas elevadas, têm demons

trado características adequadas como electrólito em siste

mas electroquímicos. 

Estruturalmente a zircónia pode cristalizar em três 

sistemas diferentes: monoclínico, tetragonal e cúbico, 

estruturas de baixa, média e alta temperatura respectiva

mente. Do ponto de vista electroquimico é a fase cúbica 

estabilizada a que tem levantado mais interesse devido à 

elevada concentração e mobilidade de lacunas aniónicas, que 

lhe confere elevada condutividade iónica. Recentemente, 

também se tem investigado as zircónias tetragonais (TZP), 

ou materiais com distribuição de fases cúbica e tetragonal 

(PSZ) devido às excelentes propriedades mecânicas conferi

das pela fase tetragonal. 

A polarização de eléctrodos constitui uma séria 

limitação dos sistemas electroquimicos que exigem elevadas 

densidades de corrente. SchoulerM sugeriu que a adição de 

espécies "ionizadas" na superfície do electrólito poderia 

contribuir para a catálise das reacções de eléctrodo. A 

obtenção destes eletrólitos modificados pode ser conseguida 

por adição de catiões de valência variável, tendo sido 

sugerida a utilização da céria para este efeito, não só 

pelo seu carácter multivalente mas também pela sua solubi

lidade na zircónia estabilizada. 
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2.3.1. Estrutura 

/ -•------- ____________ ..,,, -y 

e:2r; o o 

Figura 2.2 
Estrutura cúbica tipo fluorite. 

A estrutura cúbica da zircónia é do tipo fluoriten, 

representada esquematicamente na Figura 2. 2, sendo cada 

catião Zr4+ coordenado por a aniões o~ equidistantes entre 

si, e do ponto de vista de rede aniónica, cada oxigénio 

coordenado tetraedricamente por iões zircónio. Esta estru

tura- cúbica só ocorre a 2 3 7 o° C28 na z ircónia pura, o que 

obriga ao uso de aditivos para que esta fase seja estável 

à temperatura de utilização, da ordem de lOOOºC ou infe

rior, e não sofra degradação com o arrefecimento até à 

temperatura ambiente. Os estabilizantes mais usados têm 

sido alcalino-terrosos ou terras raras, salientando entre 

estes a itria. A disprósia é um dos lantanídeos que se 

assemelha à itria, tendo sido estudado como estabilizante 

alternativo no decorrer deste trabalho. 
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A introdução de dopantes, estabilizantes ou não, na 

rede cúbica tipo fluorite provoca alterações no parâmetro 

de rede, &zr, segundo a seguinte equação29
: 

ªzr - O. 5120 + L (O. 0212ârk+ O. 00023âzk) mk 
k 

(2.2) 

sendo Ark a diferença de raios catiónicos em coordenação 

octaédrica entre o ião zircónio e o dopante k, Azk a 

diferença de valência e mk a percentagem molar de dopante. 

Esta equação indica que a incorporação de catiões de maior 

raio iónico em coordenação octaédrica, caso de Oy3+ e Ce4+, 

provoca um aumento de parâmetros de rede proporcional à sua 

percentagem molar. Para pressões redutoras, esta equação 

ainda prevê um incremento de ªzr devido ao duplo factor raio 

iónico e carga eléctrica. 

2.3.2. Propriedades de transporte 

O ião cério introduz-se na estrutura tipo fluorite por 

substituição com o ião zircónio, e em ar, assume a forma 

Ce4+, não originando por isso modificações de carga com a 

sua incorporação. No entanto, este catião assume a valência 

Ce3+ em condições redutoras, dando origem a condutividade 

electrónica por salto entre essas posições de rede e a sua 

forma oxidada, Ce4+ 26
·
30

•
31

• Esta condução electrónica na 

superf 1cie do electrólito (na região anódica) estende a 

zona de reacção de eléctrodo para além do contacto triplo 
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electrólito-eléctrodo-gás, diminuindo assim as perdas por 

polarização. 

A modificação das propriedades do electrólito também 

é necessária em aplicações em que se pretende separar o 

oxigénio do seio de um gás, e recorre-se a membranas cujo 

transporte de oxigénio se processa electroquimicamente. Es

tas membranas semipermeáveis necessitam da existência 

conjunta de condutividade iónica e electrónica, necessárias 

para o transporte de iões oxigénio sem transporte electró

nico em circuito exterior. Com o objectivo de obter zircó

nia estabilizada com condução mista, Cales et alia30 doparam 

o sistema Zr02 - Y203 com Ce021 concluindo que o máximo de 

permeabilidade ocorre quando as duas componentes de condu

tividade, electrónica e iónica, se igualam. 

As reacções de eléctrodo podem também ser aceleradas 

devido à elevada concentração e mobilidade dos transporta

dores de carga iónicos e electrónicos na região dos eléc

trodos. o sistema proposto por Cales et alia30
, Zr02 - Y203 -

ceo2 , pelas razões já invocadas e pelas propriedades 

apresentadas, é assim um material com potencial aplicação 

em ânodos de pilhas de combustivel. Note-se que o ânodo nas 

pilhas de combustivel encontra-se nas condições redutoras 

necessárias para a existência de condução mista nestes 

materiais. 

o efeito do cério na condutividade da zircónia estabi

lizada foi ~studado por Cales e Baumard30 para diferentes 

teores de cério, a várias temperaturas e numa gama relati

vamente larga de pressões parciais de oxigénio. Estes 

19 



autores detectaram a existência de três zonas distintas nas 

curvas de condutividade em função da pressão de oxigénio: 

i) Na gama de pressões parciais de oxigénio eleva

das, a condutividade é constante, e o material encon

tra-se no seu domínio electrolítico; 

ii) A pressões intermédias, a condutividade aumenta, 

possivelmente devido a condução por saltos entre iões 

cério de diferente valência; 

iii) Na gama de baixas pressões a condutividade baixa 

após um máximo a cerca de 10·10Pa a 1100°c. Este máximo 

de condutividade, usualmente, atribui-se a um meca

nismo de condução por saltos dependente do produto 

( ce3+] • ( ce4+] • Este produto é máximo para 50% de cada 

uma das espécies, diminuindo para pressões reduzidas 

por o cério se encontrar práticamente todo na forma 

Ce3+. 

Cales e Baumard30 verificaram ainda que o valor de 

condutividade a pressões parciais de oxigénio inferiores à 

região de condução por salto, é inferior à condutividade à 

pressão ambiente. Este facto é atribuído igualmente ao 

excesso de trivalentes na rede originando um aumento de 

interacção entre espécies carregadas. o efeito da tempe

ratura, registado por estes autores30
, corrobora a existên

cia dos mecanismos de condução propostos. Tanto a condução 

iónica como a condução por salto são activadas termicamen

te, logo, um aumento da temperatura provoca um aumento na 

condutividade do material. o máximo de condutividade 

atribuído ao ponto de igualdade de concentrações de Ce3+ e 

20 



Ce4+, desloca-se com o aumento de temperatura no sentido das 

pressões parciais de oxigénio superiores. Patil et alian 

detectaram, à pressão ambiente, uma diminuição do número de 

transporte iónico de 0.9 para 0.65 entre as temperaturas de 

1073 K e 1173 K, o que confirma o aparecimento de conduti

vidade electrónica tipo-p para altas temperaturas. 

Na tabela 2.3 apresenta-se resumidamente o efeito do 

teor em cério nas amostras estudadas por Cales et alia30
• 

Tabela 2.3 

Efeito do teor em cério na condutividade à pressão ambi
ente e na condutividade por salto, em composições do tipo 
0.81Zr02 - xCe02 - 0.1Y20 3 • 

Máximo de condutividade 
X Tenoaio C7p02 amb. 

(S/m) 
C7 (S/m) P02 (Pa) 

(K) 

0.09 1390 13.3 13.S 10·9 

0.27 1373 5 10 10-10 

0.45 1376 3.2 40 10·12 

A adição de cério, ião tetravalente de maior raio iónico 

queo ião zircónio, provoca uma diminuição de condutividade 

possivelmente devido a uma diminuição de mobilidade iónica 

provocada por distorção de rede. o máximo de condutividade 

devido a condução por salto só se faz realmente sentir para 

composições com x ~ 0.27 e aumenta com o teor em cério, tal 

como se prevê por aumentar a probabilidade de vizinhança de 

locais propícios para salto. Por fim, o aumento de concen

tração de cério também desloca o pico de condutividade 

máxima para pressões parciais de oxigénio mais reduzidas, 

o que poderá indicar que os ensaios não foram efectuados em 
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condições de equilibrio ou anomalias associadas ao funcio

namento dos sensores de oxigénio". As amostras com elevados 

teores de cério necessitariam assim de mais tempo para 

redução completa de todo o cério presente. 

o efeito do teor de cério à pressão ambiente foi 

também detectado por Ananthapadmanabhan et alia31
, que num 

estudo de composições do sistema o. 9 ( Zr, Ce) 02-0 .1Y203 

verificam a existência de um minimo de condutividade para 

uma razão Zr:ce = 1. 

2.3.3. Envelhecimento 

O estabilizante duma zircónia cúbica, ao formar 

solução sólida substitucional com a zircónia e devido a 

diferenças de valência, vai dar origem à criação de lacunas 

de oxigénio, contribuindo assim para uma melhoria da 

condutividade iónica do material. No entanto, a condutivi

dade das zircónias estabilizadas com Y203 , atinge um máximo 

para cerca de 8-9% molar de Y203 atribuindo-se a queda de 

condutividade para elevados teores de dopante à forte 

interação de defeitos, originada pelas elevadas concentra

ções de iões trivalentes e lacunas de oxigénio na rede. 

Esta interacção de defeitos pode agravar-se após vários 

ciclos térmico e/ou de redução-oxidação, e dar origem a 

microdominios com defeitos ordenados34•
35 sendo este um 

processo de envelhecimento gradual. Embora seja possivel 
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recuperar a estrutura inicial com tratamento térmico a alta 

temperatura, tal recuperação revela-se impraticável pela 

degradação dos restantes materiais utilizados simultanea

mente nos sistemas electroquimicos (eléctrodos, materiais 

de ligação, etc.). 

2.4. Processos de eléctrodo 

Nas aplicações já mencionadas os eléctrodos desempe

nham um papel fundamental na eficiência do todo o processo 

sendo necessário a sua optimização, que passa pela identi

ficação dos processos de eléctrodo, e actuar de forma a 

obter os requisitos fundamentais a um bom desempenho 

electroquimico. 

Nas pilhas de combustivel, por exemplo, a polarização 

dos eléctrodos é uma das principais componentes limitativas 

de todo processon~, como se indica na Tabela 2.4.~. 

Tabela 2.4 

Perdas por polarização em pilhas de combustível. 

Percas por polarização em pilhas de combustível 1 Perdas 

Polarização anódica e catódica 

Resistência do electrólito 

Resistência do cátodo 

Resistência do interligador 

Desvio de zero em circuito aberto 

Resistência do ânodo 

39 

26 

16 

10 

6 

3 

(') 

23 



As percas Ohmicas podem ser diminuídas pela alteração 

de geometria dos componentes das pilhas, ou pela optimiza

ção das suas propriedades de transporte. Por exemplo, no 

caso dos electrólitos, várias empresas dedicam-se a inves

tigar técnicas como a serigrafia, CVD e ECVD para a obten

ção de filmes finos, diminuindo assim a componente resisti

va do electrólito. 

A reacção catódica base de todos os eléctrodos neste 

tipo de dispositivos é a seguinte: 

(2.3) 

No caso de um electrólito com condução exclusivamente 

iónica e com um eléctrodo metálico poroso com condução 

essencialmente electrónica, pode escrever-se 

l t 

2 02(g)+ Vóielectrólito) + 2e(eléctrodo)..,. Oo(electrólito) (2.4) 

sendo a cinética desta reacção dependente do electróli

to2·4º·41, do material de eléctrodo2•4º·41 ·42 , e da sua morfologia43 . 

Os pontos triplos eléctrodo/electrólito/gás desempe

nham assim um papel fundamental neste tipo de processo 

electroqu1mico, sendo a morfologia dos eléctrodos um factor 

de enorme importância, pois condiciona a abundância desses 

contactos triplos, além de condicionar a difusão em fase 

gasosa. A natureza dos materiais determina a actividade 

catal1tica dos mesmos, além da respectiva condutividade. 

A reacQ_ão de eléctrodo, no caso de eléctrodos metáli

cos, pode ser decomposta em7
•
8

•
44

: 
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1) Transporte em fase gasosa (fora dos poros do eléctro

do) 

2) Adsorção (que pode ser precedida pela difusão em fase 

gasosa nos poros do eléctrodo) 

2a) Adsorção sem dissociação 

1 1 
-02 <g> (poro) ... -02 <adl (eléctrodo) 
2 2 

(2.5) 

2b) Adsorção com dissociação 

~ 0 2 (adl ( eléctrodo) ... º<adl ( eléctrodo) (2.6) 

3) Transporte de oxigénio, electrões e lacunas de oxigé

nio até ao ponto triplo (PT) 

4) Reacção electroquimica propriamente dita 

O(adl (PT) + 2e1 (PT) +Võiadl (PT).,. O0 (PT) (2. 7) 

Cada um destes passos pode ser limitativo no processo 

global, dando origem a fenómenos de polarização. 

Uma forma de esclarecer a cinética dos processos de 

eléctrodo em sistemas electroquimicos baseia-se na determi

nação da polarização, podendo esta ser determinada pela 

queda de potencial registada numa célula quando atravessada 

por uma corrente eléctrica45
• A referida polarização depende 

de vários factores, não existindo unanimidade de opinião 

sobre o passo controlante45
• Esta falta de unanimidade, pode 

dever-se a uma deficiente interpretação do processo de 

eléctrodo ou a diferenças nos tipos de eléctrodos estudados 

por cada autor44
• 
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Em face da relativa novidade do tema e dificuldade em 

obter laboratorialmente, em eléctrodos cerâmicos, morfolo

gias reprodutiveis, a maioria dos estudos sobre os proces

sos de eléctrodo tem sido efectuados com eléctrodos de 

platina devido à facilidade com que são preparados e 

caracterizados. Neste caso os factores mais influentes são1 : 

a espessura, morfologia, tipo de preparação e 

tratamento térmico dos eléctrodos; 

- condições termodinâmicas tais como a temperatura e 

pressão parcial de oxigénio: 

- composição e tratamento de superficie dos electróli

tos. 

Deste modo, é necessário, manter estas variáveis idênticas 

quando se pretende comparar resultados, e ter sempre em 

atenção a técnica de medida utilizada. 

Apesar da inconsistência de resultados reconhece-se a 

possibilidade de vários regimes de polarização8 representa

dos-na Figura 2.3, sendo usualmente atribuído este compor

tamento a polarização por transferência de carga (activa

ção) e por concentração, para baixas e elevadas densidades 

de corrente respectivamente, correspondendo a zona intermé

dia a uma fase de transição entre regimes diferentes. 
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Representação esquemática dos regimes de polarização observados. 

2.4.1. Polarização por transferência de carga 

Para pequenas correntes aplicadas, ou regime de baixas 

polarizações, a polarização é geralmente controlada por 

transferência de carga2
•
8

•
46

, ocorrendo sobretudo a baixas 

temperaturas6
, e não evidenciando grande dependência com a 

pressão parcial de oxigénio. 

A existência deste tipo de polarização relaciona-se 

com o papel do potencial de eléctrodo na cinética duma 

reacção electroquímica, que ao alterar o nível energético 

do estado inicial (01d + 2e') relativamente ao estado final 

(o2-) da reacção, intervém sobre a velocidade da mesma nos 

termos usuais44
• 
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Este processo de transferência de carga pode ser 

descrita pela equação clássica de Buttler-Volmer47 

[ 
«11l11F _ «2n'IF] 

I - I e RT -e RT o 
(2.8) 

sendo Ia corrente eléctrica que atravessa a célula, I 0 a 

corrente de troca (para uma polarização~= O), a 1 e a2 os 

coeficientes de transferência das reacções directa e 

inversa respectivamente (usualmente considerados iguais a 

0.5), no número de cargas envolvidas e R, F e Tos signi

ficados usuais. 

A corrente de troca I 0 descreve a condição de equilí

brio dinâmico em que as reacções directa e inversa ocorrem 

a velocidade igual. 

Oeste modo, uma forma de inferir sobre o comportamento 

electrocatalitico de um material de eléctrodo consiste no 

tratamento dos resultados experimentais de acordo com a 

equação de Buttler-Volmer. O valor de I 0 distingue assim o 

papel de diferentes materiais em termos de facilidade de 

transferência de carga incluindo o passo precedente de 

adsorção. Atendendo a que I 0 é uma densidade de corrente, 

acréscimos de área de reacção a polarização constante 

originarão acréscimos globais de corrente através de uma 

interface eléctrodo/electrótito. 

' 
Sendo a transferência de carga o passo controlador da 

velocidade de reacção electroquimica, deve-se, então, 

controlar a.._morfologia do eléctrodo para que o comprimento 

de linha tripla electrólito/eléctrodo/gás seja máxima, 
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aumentando assim a área de reacção e contribuindo para uma 

maior eficiência do processo de eléctrodo. 

2.4.2. Polarização por concentração 

Se no ponto triplo houver uma concentração insuficien

te de oxigénio devido à difícil difusão, poderá ocorrer 

polarização por concentração e obtém-se uma corrente limite 

quando a actividade de oxigénio na superfície do electróli

to se torna desprezível relativamente à actividade de 

oxigénio no gás8µ. 

Mizusaki et alia1 consideram existirem dois possíveis 

caminhos de adsorção de oxigénio, isto é, o oxigénio pode 

adsorver junto do ponto triplo ou na superficie do eléctro

do. No caso de adsorção à superfície do eléctrodo deverá 

ocorrer também dissociação e difusão superficial até aos 

pontos triplos. Deste modo, aqueles autores, propuseram 

para a adsorção dissociativa do oxigénio a seguinte equação 

(2.9) 

cuja velocidade (por unidade de área) é dada por 

v- ( 2. 10) 

sendo e a fracção de locais de adsorção cobertas por 

oxigénio adsorvido, k e k' constantes cinéticas directa e 

inversa. o equilibrio pode ser descrito pela relação de 

Langmuir 
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e 
( 1-6) 

(2.10) 

onde po/ é a pressão parcial de oxigénio em equilibrio com 

a superficie do eléctrodo. 

Da mesma forma, o fluxo j de oxigénio adsorvido à 

superf1cie pode ser expresso por 

(2.11) 

onde À é a constante de proporcionalidade dependente da 

mobilidade do oxigénio atómico, e a concentração de locais 

de adsorção, µ0 o potencial quimice de oxigénio e x a 

distância percorrida. 

Desta última expressão saliente-se o termo 8(1-0) que 

traduz a probabilidade de salto entre posições superfi

ciais. Este termo de proporcionalidade é máximo para 8=1/2, 

a que corresponde uma densidade de corrente máxima para uma 

determinada pressão. Este tipo de dependência foi conside

rado indicativo de controlo por difusão superficial de 

oxigénio adsorvido1
• 

Neste regime de polarização, junto ao ponto triplo, 

podem-se atingir pressões de oxigénio suficientemente 

redutoras para a dissociação de vapor de água ou redução do 

dióxido de carbono eventualmente existentes na atmosfera. 

Neste caso, estas espécies constituem assim uma fonte 

alternativa de oxigénio, o que permite um aumento de 

corrente, sem aumento significativo de polarização. A 

lOOOºC estes processos poderão ocorrer para pressões da 

ordem de 10-10Pa, valor este que pode ser convertido em 
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termos de polarização mássica recorrendo à lei de Nernst e 

admitindo uma pressão de referência. 

Para potenciais bastante elevados, a superficie do 

electrólito pode sofrer redução parcial, originando condu

ção tipo-n. Deste modo a resistência do electrólito diminui 

e a corrente sofre um novo aumento que pode levar o elec

trólito à ruptura, sendo as condições favoráveis a este 

tipo de processo uma baixa pressão parcial de oxigénio no 

cátodo, elevadas densidades de corrente e temperaturas 

elevadas6
•
44

• 

Etsell e Flengas44 verificaram que a corrente limite é 

muito sensivel à morfologia do cátodo, tendo por isso fraca 

reprodutibilidade de resultados. No entanto verificaram um 

aumento da corrente limite com a subida da temperatura, o 

que é concordante com um acréscimo do coeficiente de 

difusão do oxigénio. A corrente limite decresce também com 

a pressão parcial de oxigénio. 

A morfologia ideal no caso de se pretender evitar a 

polarização por concentração deve ser tal que facilite o 

acesso do oxigénio ao ponto triplo. Os eléctrodos não podem 

ser espessos e a porosidade deve ser tal que simultaneamen

te seja finamente divida, de modo a aumentar a área para 

adsorção, e com canais largos, de modo a facilitar o acesso 

de oxigénio43 • 
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2.4.3. Identificação do passo controlante 

Uma das formas de verificar qual o passo controlante 

num processo electroquimico é a determinação da dependência 

de I 0 com a pressão parcial de oxigénio, tentando ajustar

lhe as equações deduzidas para cada um dos processos. Ao 

representar graficamente I 0 versus log(p02 ) obtêm-se linhas 

com declives característicos de cada processo, cuja identi

ficação é resumida na Tabela 2. 5. 2•
44

•48 • 

Tabela 2.5 

Coeficientes característicos de vários tipos de reacção. 

nem I 0 a pO/ Tipos de reacção 

Reacção controlada pelo oxigénio molécular. 

1 02(9) +:t 02.ad 
02.ad +:t 02.ad. PI' 
02.ad.PI' i:i 20ad.PI' 

Reacção controlada por O?(igénio atómico. 

1/2 02.PI' +:t 20..i.PI' 
20..i +22 O..i.PI' 
20..i.PI' P 20..i .... 
oad.en + 2e' + Vo" +200 

Adsorção de oxigénio segundo Langmuir. 
A fração de locais com adsorção, 0, é muito 

1/4 baixa; esta condição é válida para altas tempe-
raturas e/ou baixas p02• 

oad.en + 2e' + Vo" +200 

O..i.Pl':átomos de oxigénio adsorvidos no ponto triplo. 
O..i .• ,.:átomos de oxigénio adsorvidos no local de reacção electroquí
mica. 
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2.4.4. Eléctrodos cerâmicos 

Os materiais cerâmicos têm sido estudados de forma a 

substituirem a platina como material de eléctrodo, esperan

do obter com esta substituição eléctrodos mais económicos 

com propriedades cataliticas adequadas. Na prática os 

processos de eléctrodo podem beneficiar da utilização de 

materiais com condução mista, como se pode ver pelos 

caminhos possiveis para a incorporação de oxigénio (Figura 

2.4). Deste modo, as áreas de reacção efectiva podem ser 

estendidas a todo o eléctrodo mediante a utilização de 

eléctrodos cerâmicos com condução mista7
, tornando o· 

processo global de eléctrodo menos dependente da difusão em 

fase gasosa. Esta melhoria poderá dar origem a correntes 

limite mais elevadas. Ohno et alia49 verificaram que a 

mobilidade iónica de materiais La1_xsrxFe03_z e La1_xsrxCo03_z é 

cerca de uma ou duas ordens de grandeza superior à zircónia 

estabilizada, o que confirma a possibilidade de a reacção 

de eléctrodo se estender à superficie do eléctrodo. 

A obtenção de condutividade mista pode ser conseguida 

com materiais condutores electrónicos que possuam elevada 

concentração de lacunas de oxigénio, como é o caso dos 

manganatos de lantânio dopados com estrôncio ou deficientes 

em lantânio, ou ainda recorrendo a compósitos condutor 

electrónico/condutor iónico. o uso de materiais compósitos 

em ânodos (cermeto Ni-YSZ) é também uma solução geralmente 

adoptada. 
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o2 (ad) --> O (ad) 

2-
0 (ad) + e' --> O 

2-
0 

Figura 2.4 

o 
2 

Representação esquemática do processo electroquímico em eléctrodos 
cerâmicos. 

Inoue et alia5 num estudo sobre materiais para sensores 

de oxigénio, indicaram uma temperatura mínima de trabalho 

platina. Estes autores sugerem como temperaturas mínimas de 

trabalho 650, 340, 330 e 340ºC, para o sistema La1_ySryMnO31 

para y = o, 0.2, 0.4 e 0.6 respectivamente. A diferença 

entre as composições com e sem estrôncio denota um incre

mento significativo nas propriedades catalíticas com a 

introdução do dopante, que se poderá dever à formação de 

lacunas de oxigénio50
• 

As propriedades catalíticas das perovesquites, ABO3 , 

são também dependentes do ião na posição B da perovesquite, 

sendo a actividade decrescente segundo a ordem Co, Mn, Fe 

e cr7 • 

Segundo Takeda et alia7 a dissociação do oxigénio 

ocorre de acordo com: 
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- Uma molécula de 02 adsorvida junto a um ião de metal 

de transição forma uma ligação a pela introdução do 

seu par de electrões de valência na orbital d/ e 

recebe electrões t 2g do metal para a orbital 0 27r
0

• 

- A ligação covalente de 0 2 enfraquece, quando no metal 

de transição, a orbital eg estiver vazia e a t~ comple

tamente preenchida. Espera-se que a configuração nas 

perovesquites La1.xSrxM03.z seja t 2/e/·1 (alto spin), t 2/e/·2 

(alto spin) e t 2/-6 e/ (baixo spin) para M = Mn, Fe, e 

Co respectivamente, o que explica as melhores proprie

dade cataliticas do Co. o passo controlante nas 

perovesquites de Fe e Mn pode ser a dissociação do 

oxigénio adsorvido. 

Segundo Hammouche et alia16
, a actividade catalitica de 

La1.ySryMn03 aumenta com o aumento de teor em estrôncio até 

valores de y=0.5. Segundo estes autores as diferenças de 

actividades cataliticas para diferentes eléctrodos implicam 

que o passo determinante no processo electroquimico esteja 

associado ao eléctrodo e não ao electrólito. 

Normalmente ocorre polarização por concentração, em 

eléctrodos espessos ( 100 µ.m) 51
•
52

, tal como acontece com os 

eléctrodos de platina. Yamamoto et alia53
, em estudos sobre 

morfologia de eléctrodos, verificaram que as menores 

polarizações ocorrem para eléctrodos de 2 µ.m de espessura. 

Este eléctrodo apresentava poros com cerca de 1 µ.m de 

diâmetro médio, o que possibilita o acesso de oxigénio à 

interface eléctrodo/electrólito. 
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2.5. Compatibilidade entre electrólitos e cátodos cerâmicos. 

A conciliação de todas as propriedades fundamentais 

para um bom desempenho de eléctrodo é bastante difícil de 

conseguir mesmo em materiais que apresentam adequada 

condutividade eléctrica e propriedades catalíticas. Alguns 

dos problemas relacionam-se com incompatibilidade entre 

eléctrodo e electrólito, tanto ao nível da expansão térmi

ca, como de estabilidade química. 

A reacção entre eléctrodo e electrólito pode surgir 

logo na deposição e queima ou em condições de funcionamen

to, sendo contudo mais provável durante a queima do eléc

trodo porque esta faz-se a temperaturas bastante mais 

elevadas. A deposição de eléctrodos constitui assim um dos 

passos mais delicados de todo o processo, visto que é 

necessário uma boa aderência sem excessiva formação de 

produtos de reacção prejudiciais ao bom funcionamento das 

pilhas. La2Zr207 e SrZr03 , são os produtos de reacção usuais 

resultante da reacção de electrólitos de zircónia com 

eléctrodos à base de LaMn03 ou LaCo03 • Aqueles produtos de 

reacção possuem elevada resisti vidade53
•
54

, o que aumenta 

significativamente as percas Ohmicas e quando densos 

originam aumento de polarização por impedi~em o acesso de 

02 junto ao electrólito. 

Além de algumas considerações termodinâmicas de 

Yokokawa et alia55 não existem diagramas de fase que permi

tam a optimização de composições de eléctrodo, pelo que o 
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teste experimental continua a ser o meio mais eficaz para 

a selecção das composições e temperaturas de queima adequa

das. A utilização de camadas intermédias não reacti vas 

entre electrólito e o eléctrodo poderá contribuir para a 

resolução destas dificuldadesn. 

As composições à base de cobaltatos de lantânio são o 

exemplo tipico de composições que melhor actividade catali

tica e elevada condutividade apresentam, sendo no entanto 

as que reagem mais intensamente com a zircónia6•56 • Deste 

modo, é necessário recorrer a outro tipo de composições. 

Nas composições estudadas neste trabalho (La1_xMnO3 ) preten

de-se que a diminuição da actividade quimica de La se 

traduza numa diminuição do grau de reacção com o electróli

to, e consequente decréscimo das perdas provocadas pelos 

produtos de reacção. 

Em qualquer sistema em que se pretenda ligar dois 

tipos de materiais diferentes, e que estes sejam sujeitos 

a ciclos de aquecimento e arrefecimento, a compatibilidade 

de coeficientes de expansão térmica assume também uma 

importância crucial para a viabilidade do sistema, indepen

dentemente das propriedades individuais de cada material. 

Deste modo, a selecção de materiais de eléctrodo para 

sistemas electroquímicos envolve a minimização das diferen

ças de expansão térmicas entre os materiais de eléctrodo e 

electrólito. o coeficiente de expansão térmico linear da 

zircónia estabilizada é cerca de 1osx10-7K 1 15 • 

Tal como os resultados de condutividades eléctrica, as 

medidas de coeficientes de expansão térmica dependem de 
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factores tais como desvios de composição, densidade, e gama 

de temperatura do ensaio, o que dificulta a análise e 

comparação de valores encontrados na bibliografia. De 

qualquer modo, o LaMnO3 tem sido um dos materiais apontados 

como possível material de eléctrodo em pilhas de combustí

vel, não só pelas suas propriedades eléctricas mas também 

por possuir um coeficiente de expansão térmico, 101x10-7K 1 15 , 

próximo do da zircónia estabilizada. Contrariamente, o 

coeficiente de expansão térmico do LaCoO3 , aproximadamente 

2sox10-1K-1 , representa uma limitação adicional deste material 

de eléctrodo, comprometendo a sua utilização nas pilhas de 

combustível com electrólitos de zircónia. A adição de Coa 

composições à base de Manganato de lantânio provoca também 

um aumento de expansão térmica enquanto que a adição de 

estrôncio parece diminuí-lon. 

A não estequiometria em lantânio, segundo Takeda et 

alia15
, aproxima o coeficiente de expansão destes materiais 

à zircónia estabilizada. Por exemplo, estes autores obtive

ram--104x10-7 e 103x10-7 K 1 para La0_95MnO3 e La0_gMnO3 respecti

vamente. Este resultado, juntamente com a esperada baixa 

reactividade com o electrólito, faz com que estes materiais 

apresentem óptimas propriedades do ponto de vista de 

compatibilidade física e química com o electrólito. 
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2.6. Estabilidade dos materiais de cátodo 

A aplicabilidade dos materiais de cátodo em sistemas 

electroquimicos depende da sua estabilidade quimica nos am

bientes a que vai ser sujeito. Anderson et alia19
•
57

•
58

, 

efectuaram estudos de estabilidade em materiais com a 

formula La1_ySrYMn03±z' tendo como variáveis a composição ( x 

= o, 0.01, 0.05, 0.1 e 0.2), a temperatura (1000, 1100 e 

1200ºC), e a pressão parcial de oxigénio. Vários ensaios 

indicaram que composições monofásicas do tipo La1_xSrxMn03±6 , 

são instáveis19
•
2º·57

•
58 a pressões redutoras, dando origem a 

composições multifásicas, contendo La203 e MnO para x = o, 

ou La20 3 , MnO, SrMn03 e LaiMn04 , para x > o. Após reoxidação 

as amostras assumem as estruturas originais, demonstrando 

assim reversibilidade das reacções. No entanto, a reversi

bilidade não garante vantagens do ponto de vista tecnológi

co, visto que as transformações de fase podem destruir a 

ligação com o electrólito ou substratos inertes. 

Nas Figuras 2. 5 e 2. 6 apresentam-se os resultados 

obtidos por Kuo et alia57
• o ponto terminal representado 

naquelas figuras corresponde a pressão critica de decompo

sição. Além disso, aquelas análises termogravimétricas 

evidênciam: i) a existência de três regiões distintas, 

correspondentes a excesso, estequiometria e deficiência em 

oxigénio, ii) a pressão critica de transformação aumenta 

com o aumento de temperatura, iii) o excesso de oxigénio

diminui com a temperatura, iv) a adição de sr diminui o 
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excesso de oxigénio, v) a adição de Sr facilita a saída de 

oxigénio e o colapso da estrutura verifica-se para teores 

de oxigénio bastante baixos. 

J.12 

J.10 

3.08 

3.06 

J.04 

J.02 

J.00 

2.98 

2.96 1100 oC 

J.10-r-------------~~ 

J.05 

)C' 2.90 

2.85 

2.80 

2.u+--~~-~~~~-~~~--1 2.70 -~~-~----.--~~~~~----.--..; 
-18 -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 O 2 

log (~/o1m) 

Figura 2.5 

Resultados obtidos por termogra
vimetria sobre LaMn03 a várias 
temperaturas57

• 

-u -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2 O 
log(p02/•tm) 

Figura 2.6 

Resultados de termogravimetria 
a lOOOºC de materiais do tipo 
La1.ySryMn0/7 • 

Para justificar a existência das referidas regiões de 

estequiometria em função de p02 , Kuo et alia57
, propõem dois 

mecanismos de redução: 

i) Excesso de oxigénio 

Os defeitos iónicos predominantes são as lacunas 

catiónicas e a neutralidade eléctrica é mantida pela 

oxidação do manganês (transição Mn3+ - Mn4+), quando se 

adiciona sr em substituição do lantânio. Nesta região 

espera-se elevada concentração de defeitos de Schot

tcky e grande parte do manganês encontra-se oxidado. 

ii) Deficiência em oxigénio 

Nesta região o equilíbrio é dominado pela formação de 

lacunas de oxigénio com equivalente redução de Mn4+ 

para Mn3+, podendo mesmo reduzir-se a Mn2+. 

A todas as transformações referidas correspondem equilí

brios termodinâmicos cujas variáveis independentes são a 
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temperatura e a pressão parcial de oxigénio, que determinam 

as concentrações de cada espécie em equilíbrio. 

2. 7. Materiais Compósitos 

As propriedades dos materiais compósitos são determi

nadas pelas propriedades individuais dos seus componentes, 

não sendo no entanto necessáriamente aditivas. Deste modo, 

podem considerar-se dois tipos diferentes de interação 

entre as propriedades dos materiais constituintes: intera

ção aditiva e interação multiplicativa. No primeiro caso 

considera-se que as propriedades do compósito existiam nos 

seus materiais constituintes, associando-se em série ou em 

paralelo no compósito, em analogia com circuitos eléctri

cos. Por outro lado, as propriedades multiplicativas têm um 

interesse maior visto que de duas propriedades distintas 

pode surgir um tipo de comportamento inexistente nos 

materiais constituintes isolados. Por exemplo, a associação 

da condutividade eléctrica e da expansão térmica pode ser 

usada para a construção de termistores59 • Neste trabalho 

pretende-se que a condutividade iónica das zircónias 

estabilizadas associada à condutividade electrónica das 

perovesquites à base de manganato de lantânio resulte numa 

extensão da região de reacção electroquimica. o método de 

obtenção dos compósitos deve ter em conta as propriedades 

finais pretendidas. Como o pretendido é a associação entre 

dois tipos de condutividade é necessário ter em atenção 
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dois conceitos bastante importantes: conectividade e 

percolação. A conectividade define o modo como os materiais 

se ligam entre si, nomeadamente, se cada partícula possui 

ligações numa, duas ou três direcções diferentes. No caso 

de sistemas bifásicos, foram apresentados 10 padrões de 

conectividade diferentes~, como se indica na Figura 2.7. o 

tipo de conectividade apresentado por um compósito depende 

principalmente da técnica de conf armação utilizada. Por 

exemplo, os padrões 1-3 e 2-2 são resultado de extrusão e 

laminagem respectivamente. 

o-o 0-1 1-1 

0-2 2-1 2-2 

0-3 1- 3 

2-3 3-3 

Figura 2.7 

Padrões de conectividade em materiais compósitos. 
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o limite de percolação é definido como a fracção 

volumétrica mínima para que existe continuidade numa das 

fases. Esta propriedade está directamente ligada à forma 

das particulas, ao grau de compactação, tipo de distribui

ção na matriz, etc., isto é, o limite de percolação depende 

do tipo de conectividade presente nas amostras. 

2.7.1. Modelos de condução em compósitos. 

A modelização da condutividade em materiais compósitos 

tem sido tema de alguns trabalhos61
•
62

•
63

• No entanto esses 

trabalhos incidem principalmente na dispersão de partículas 

isoladoras em matrizes condutoras ou partículas condutoras 

em matrizes isoladoras. Este tipo de modelização apresenta 

várias dificuldades, nomeadamente, em sistemas com diferen

tes tamanhos e formas de partículas@. 

Considerando uma matriz condutora com uma fase isola

dora nela dispersa em pequena quantidade pode considerar-se 

que a queda 

volúmica da 

de condutividade é proporcional à fracção 

fase isolante presente. No entanto com o 

aumento dessa fracção volúmica algumas zonas de material 

condutor ficam isoladas e não contribuem para a condução 

eléctrica no material. Nestas condições a proporcionalidade 

referida deixa de se verificar. Num compósito em que todos 

os componentes possuem diferentes condutividades existirão 

linhas de fluxo preferenciais no seio do material de acordo 

com a distribuição da fase de condutividade mais elevada. 

43 



No caso de sistemas condutor /isolador Scarisbrick61 

definiu a probabilidade de contacto entre particulas 

condutoras, P, em função da sua fracção volúmica Vc, 

(P s; 1) (2.12) 

sendo a condutividade da mistura 

am-ac.Vc.P.C2 (2.13) 

Nesta relação ac é a condutividade da fase condutora e e um 

factor geométrico que depende da área de contacto entre 

cada particula, relacionado com a fracção volúmica 

( 2. 14) 

A este modelo Kanbara et alia~ adicionam duas modifi

cações correspondentes aos efeitos de segregação na fase 

condutora, a que corresponde um factor a, e existência de 

porosidade que contribui com um termo B nas seguintes 

equações 

(P s; 1) (2.15) 

(2.16) 

(2.17) 

Este modelo não contempla a hipótese de duas fases 

serem condutoras, podendo contudo ser aplicâdo em sistemas 

binários com condutividades bastantes diferentes. 

McLachlan64 deduziu uma formula geral para sistemas 

binários 
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{2.18) 

( 2. 19) 

correspondendo os indices i e s às espécies com condutivi

dade inferior e superior respectivamente, <Pc a fracção 

volúmica critica (correspondente ao limite de percolação) 

da fase mais condutora e t um coeficiente dependente da 

forma e orientação das particulas, que em sistemas tridi

mensionais usualmente varia entre 1. 6565 e 266
, não excluindo 

a possibilidade deste factor ultrapassar estes limitesM. 

2. 7 .2. Eléctrodos compósitos 

Um dos principais problemas da eficiência das pilhas 

de combustivel é, como já foi referido, a extensão da área 

efectiva para reacção de eléctrodo. Kenjo et alia67 propose

ram a utilização de um compósito constituído por pasta de 

platina (condutor electrónico) e por YSZ (condutor iónico). 

Com estes sistemas, estes autores pretendem estender a zona 

de reacção de eléctrodo a todo o contacto entre os dois 

componentes do compósito, deixando por isso de estar 

limitado à zona de interface eléctrodo/electrólito. o 

transporte de electrões e oxigénio poderia efectuar-se da 

forma representada na Figura 2.8. 
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Ccrd.Jtar r-'etal.ico 

Electrol.ito 
11 11 1 111 i 1 1 1 1 1111 1 11111 11 

Figura 2.8 

Representação simplificada do transporte de eléctrões, oxigénio iónico 
e molécular no seio do eléctrodo compósito~. 

Se o condutor electrónico seleccionado for um material 

cerâmico do tipo das perovesquites de manganato de lantâ

nio, provávelmente a área efectiva de reacção ainda sofre 

um incremento, devido às características de condutor misto 

destes materiais. Deste modo, nos compósitos com materiais 

do tipo LaMn03 e YSZ, a reacção pode ocorrer na interface 

electrólito/eléctrodo, nos contactos entre componentes do 

compósito e na superfície da perovesquite. 

A utilização de eléctrodos compósitos pode ainda 

melhorar a compatibilidade física e química com o electró

lito, nomeadamente, compatibilidade entre coeficientes de 

dilatação e poderá permitir uma melhor adesão dos eléctro

dos. Este último efeito corresponde ao estabelecimento de 

ligação por reacção ( incipiente) entre os materiais de 

eléctrodo e eléctrólito. 
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3. REALIZAÇÃO EXPERIMENTAL 

A realização experimental deste trabalho compreendei) 

a preparação de materiais, ii) a caracterização estrutural 

e morfológica utilizando técnicas padronizadas como difrac

ção de Raios X, microscopia electrónica de varrimento, 

microanálise por EDS, iii) implementação e utilização de 

técnicas de medidas eléctricas. 

3 .1. Preparação de materiais 

3.1.1. Substratos de ZrO2 estabilizada com Y2O3• 

Nos substratos de zircónia estabilizada com Y2O3 utili

zaram-se pós comerciais de elevada reactividade da Tohso 

Co. permitindo a obtenção de substratos com a densificação 

exigida neste tipo de aplicações. 

Foram preparados discos com 2 5 mm de diâmetro por 

prensagem a cerca de 50 MPa em moldes de aço revestido a 

metal duro. Estes substratos foram sinterizados a lS00ºC 

durante 1 hora em ar. 
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3.1.2. Materiais do sistema Zr02 - Dy20 3 - Ce02 

Estes materiais foram preparados por métodos quimices 

em fase liquida de forma a obter pós homogéneos e reactivos 

necessários para a obtenção de materiais com porosidade 

aberta nula, de modo a evitar o transporte gasoso no 

interior das pastilhas. 

O método utilizado consiste na co-precipi tação dos 

hidróxidos dos catiões que formam a solução sólida preten

dida que, de seguida, são submetidos a lavagens com água, 

acetona e tolueno para depois se obterem os óxidos sob a 

forma de pós homogéneos e reactivos mediante calcinação. 

Prepararam-se as seguintes composições: 

ZDCO ) 0% CeO2 18% DyO312 82% ZrO2 
zoes ) 5% CeO2 18% DyO312 77% ZrO2 
ZDClO ) 10% CeO2 18% DyO312 72% ZrO2 

A preparação de pós envolve as seguintes etapas: 

1 - Preparação de soluções com os catiões pretendidos 

partindo dos seguintes reagentes: 

ZrOCl2. 8H2O BDH 96% 

DyC13 Molicorp 99% 

CeC13 Molicorp 99% 

2 - Aferição de concentrações das soluções-preparadas; 

2.1 - Aferição de uma solução de AgNO3, por titulação 

com NaCl e utilizando K2CrO3 como indicador; 

2.2 - Af.erição das soluções de cloretos com AgNO3 utili-

zando novamente como indicador o K2CrO4 ; 

3 - Mistura das soluções preparadas em 1 nas proporções de 

catiões pretendida; 
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4 - Co-precipitação numa solução de amónia 2.5 N (Merck) 

sob agitação vigorosa, sendo a solução preparada em 3 

adicionada gota a gota, de modo a assegurar homogenei

dade e evitar aglomeração; 

5 - Filtragem em funil com filtro de vidro sinterizado, 

G3, originando uma solução tipo gel; 

6 - Lavagens com água até pH 7 para a remoção da amónia; 

7 - Lavagens acetona - tolueno - acetona (Quimilabo 

99.5%). A acetona torna o meio orgânico removendo a 

água adsorvida pelo precipitado, enquanto que o 

tolueno, após a utilização da acetona, promove a 

dispersão da solução, o que facilita a remoção da 

água. Estas lavagens prosseguem até a solução perder 

as caracteristicas de gel. 

8 - Secagem e desagregação em almofariz de porcelana 

aquecido (llOºC); 

9 - Moagem a alcool em moinhos de ágata durante duas 

horas; 

10 - Secagem em estufa a llOºC e desagregação em almofariz 

de porcelana; 

11 - Calcinação a 1000°c durante cerca de lh. 

Seguiram-se as fases de preparação de amostras sob a 

forma de discos, seguindo a seguinte ordem: 

- Prensagem unidireccional em moldes de 20 ou de 25 mm 

de diâmetro com uma pressão de, aproximadamente, 90 

MPa; 

- Prensagem isostática a 190 MPa; 

- Sinterização em ar a 1700ºC durante 4 h; 

- Polimento da superficie das pastilhas em lixas de 

carboneto de silicio; 
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3.1.3. Materiais do tipo LaMnO3 

Os materiais não estequiométricos, La1_xMnO3 (x=0, O. 05, 

o .1), foram preparados por reacção no estado sólido de 

mistura de óxido de lantânio e carbonato de manganês, de 

acordo com os seguintes passos: 

1 - Mistura/moagem em álcool de La2O3 (Merck) com carbonato 

de Manganês (a - Products) em moinhos de nylon e bolas 

de zircónia; 

2 - Secagem a 60°C; 

3 - Calcinação a 1100 ºC durante 15h para obtenção da 

perovesqui te de La1_xMnO3 ; 

4 - Desagregação por moagem em cuba de nylon, em álcool e 

com bolas de zircónia; 

5 - Secagem a 60°C. 

Nesta fase o pó tem a composição e estrutura pretendi

da, podendo ser processado segundo o fim em vista. As 

pas_~ilhas para medição de condutividade são obtidas por 

prensagem unidireccional a cerca de 100 MPa em moldes de 

aço revestidos a metal duro com 10 mm de diâmetro, com 

posterior sinterização a 1500ºC durante 2h em ar, e os 

eléctrodos são depositados segunda a técnica descrita no 

ponto 3 • 1. 5 . 

Preparou-se também a composição La0_5Sr0_5MnO3 (Merck) 

pelo método acima descrito, utilizando carbonato de estrôn

cio como reagente adicional (ponto 1 do processo de prepa

ração). 
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3.1.4. Materiais compósitos 

Prepararam-se compósitos A+ B com as misturas apre

sentadas na Tabela 3.1, com 20, 30, 40 e 50% do componente 

A. 

Tabela 3.1 
Materiais compósitos preparados. 

Componente A Componente B 

YSZ (Zr02 +Y20, Toblol LSM (Lao.,SruMnO,) 

zoes <n" zr0, + 18" 0y0,,, + s" eeo, LSM (Lao.,Sro.,MnO,) 

ZDClO (72'.5 ZrO, + 18'.5 DyO,,, + 10'.5 c.,o, LSM (t..a.,s,.,Mn<>,) 

YSZ (Zr02 +Y,O, Tohsol 90LM (La.,MnO,) 

Os componentes A e B foram preparados seguindo métodos 

já descritos, sendo os compósitos preparados por mistura 

mecânica durante 30 minutos, seguida de prensagem unidirec

cional a cerca de 100 MPa, e sinterização a 1200°c durante 

2 horas para o sistema YSZ/LSM ou 1350°C durante 2 horas 

para os sistemas ZDC5/LSM e ZDClO/LSM. Esta diferença de 

temperaturas deve-se a diferenças de reactividade entre pós 

preparados em laboratório (ZDC5 e ZDClO) e os pós comer

ciais (YSZ). 
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3 .1.5. Preparação de eléctrodos 

Os eléctrodos cerâmicos foram depositados por seri

grafia usando telas com 180 µm de espessura e como solvente 

o monopropilenoglicol, com uma relação material/solvente de 

lg / 1ml. o sol vente e as telas escolhidos são comuns na 

indústria cerâmica, e neste trabalho efectuou-se unicamente 

uma pré-seleccção de condições que permitissem obter 

eléctrodos para medidas de polarização catódica. As variá

veis ajustadas foram a densidade da suspensão e a tempera

tura de queima, sendo este último factor o mais sensivel de 

todo o processo. A aderência dos eléctrodos revelou-se 

praticamente impossível sem formação de produtos de reacção 

{La2Zr20 7 ), sendo no entanto possível minimizar a sua 

formação. As melhores condições de queima para este tipo de 

composições de eléctrodo são de 1430°C e 1 hora. 

O aumento da densidade da suspensão origina retracções 

crescentes durante a queima com prejuízo da aderência 

eléctrodo/electrólito. Crê-se que este efeito resulte da 

tendência para uma rápida densificação dos eléctrodos 

quando a compactação em verde é elevada. 

A técnica serigráfica foi igualmente utilizada para a 

obtenção de eléctrodos compósitos, conten?o uma fracção 

variável de material de eléctrodo propriamente dito e um 

electrólito. A consolidação deste tipo de eléctrodos 

compósitos é geralmente muito mais eficiente e pode ser 

efectuada a mais baixas temperaturas {1350ºC). 
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3.2. Caracterização Física 

Todos os materiais preparados foram caracterizados 

segundo técnicas normalmente utilizados na investigação de 

materiais, cuja descriminação se efectua de seguida. 

3.2.1. Difracção de Raios X 

A identificação estrutural das amostras efectuou-se 

por difracção de Raios X utilizando o difractómetro Philips 

PW 1840 para os materiais do sistema Zr02 - Dy20 3 - Ce03 e o 

difractómetro Philips PW 1710 no sistema La1_xMn03 • 

A utilização deste último difractómetro nos materiais 

não estequiométricos deveu-se à necessidade de obtenção de 

resultados de maior precisão para com eles efectuar cálcu

los de indexação dos indices de Miller, assim como de 

parâmetros de rede. Este difractómetro tem uma melhor 

precisão porque utiliza radiação monocromática enquanto que 

o primeiro utiliza apenas um filtro de niquel. A utilização 

deste difractómetro possibilitou ainda a identificação de 

um maior número de picos, nomeadamente para ângulos eleva

dos. 
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3.2.2. Caracterização microestrutural 

A caracterização microestrutural das amostras foi 

efectuada essencialmente por microscopia electrónica de 

varrimento num microscópio JEOL. Foram observadas amostras, 

tanto em superficies polidas como em fractura. Todas as 

amostras, à excepção de eléctrodos depositados, sofreram 

ataque térmico a uma temperatura cerca de 10% inferior à 

sua temperatura de sinterização, durante 1 hora. 

o grau de densificação das amostras, além da análise 

qualitativa através da microscopia, foi avaliado por 

medidas de porosidade por impulsão em mercúrio e/ou por 

simples pesagem e medida geométrica das amostras. Os 

resultados obtidos com estas duas técnicas são coerentes 

entre si. 

3.3~- Medidas de Reactividade 

Efectuaram-se testes de reactividade entre as peroves

quites e zircónia cúbica estabilizada da Tosho Co. com e 

sem pré-calcinação prévia. Este teste consistiu na mistura 

mecânica dos dois materiais na proporção ponderal de 1:1, 

prensagem da mistura em molde de 10 mm de diâmetro de forma 

a promover o contacto intimo entre particulas e queima a 

ll00ºC, durante 1000 horas. A temperatura de queima corres

ponde ao limite superior das temperaturas de utilização 
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geralmente propostas. A quantificação da quantidade de 

produtos de reacção formados foi efectuada por DRX pelo 

método do padrão interno68
• 

3.4. Técnicas de medida 

3.4.1. Medidas de condutividade de 

As medidas de condutividade de materiais de elevada 

condutividade constituem um problema experimental devido à 

importância relativa de resistências adicionais dos fios de 

ligação e contactos. Este problema é normalmente resolvido 

pela utilização do método dos quatro eléctrodos, exigindo 

esta técnica, no entanto, o conhecimento exacto da locali

zação dos eléctrodos. Esta localização é dificil em medidas 

de alta temperatura devido a dilatações do porta-amostra, 

deformação dos fios de platina usados, etc. A técnica 

proposta por Van der Pauw69
•
7º não exige geometria fixa na 

localização dos eléctrodos e forma da amostra. Um factor 

geométrico é determinado a partir de diversas medidas 

mediante troca dos pontos de medição (pontos de corrente e 

pontos de tensão). 

Neste tipo de medidas é, no entanto, necessário 

satisfazer as seguintes condições: 
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- contactos pontuais; 

- contactos na periferia da amostra; 

- homogeneidade de espessura da amostra; 

- superfície da amostra sem buracos ou zonas isolado-

ras. 

2 

4 3 

Figura 3.1 

Disposição dos eléctrodos segundo a técnica proposta 
por Van der Pauw sobre uma amostra com forma arbitrá
ria. 

A Figura 3.1 mostra esquematicamente uma amostra com 

forma arbitrária com uma possível localização de eléctro

dos. Designando por I 12 a corrente aplicada entre os pontos 

1 e 2, e V34 a diferença de potencial entre 3 e 4 obtém-se 

a resistência R12,34 

( 3 .1) 

e trocando os pontos de aplicação de corrente pode obter-se 
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( 3. 2) 

Destas relações, sendo 6 a espessura da amostra, resulta~ 

( 3. 3) 

sendo o factor geométrico f função das resistências medidas 

(3.4) 

o tamanho dos eléctrodos e o seu posicionamento fora 

da periferia da amostra podem dar origem a erros de medi

da70, podendo estes erros ser minimizados pelo uso de 

amostras em forma de trevo. Esta forma aumenta o percurso 

entre eléctrodos e evita interferências inter-eléctrodos. 

No entanto, esta solução nem sempre é viável, podendo os 

erros serem minimizados pelo aumento das dimensões da 

amostra (espessura e diâmetro médio). 

Medidas efectuadas com eléctrodos não pontuais corres

pondem a uma sobrevalorização da condutividade porque a 

diferença de potencial entre eléctrodo é sempre superior em 

eléctrodos pontuais. Deste modo, pode considera-se como 

regra geral de diminuição de erros na medição de condutivi

dade pelo método de Van der Pauw a minimização da razão 

entre os tamanhos dos eléctrodos e da amostra. 

Para este tipo de medidas desenvolveu-se um porta 

amostra, Fig 3. 2, adequado que permite a colocação de 

amostras cilíndricas com diâmetro entre 0.5 e 1cm, assegu

rando o contacto nos quatro eléctrodos com relativa facili-
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dade. A reprodutibilidade do método foi testada com algumas 

amostras entre a temperatura ambiente e 1000°c. 

1 2 3 4 

111 1 

Amos ra 

Porta-amostra A~ 
3 

Figura 3.2 

Porta amostra para medição de condutividades pelo método proposto por 
Van der Pauw. 

o equipamento utilizado neste tipo de medidas foi o 

seguinte: 

- Forno tubular 

- Controlador EuroTherm 818P 

- Fonte Keitley 228A 

- Multimetro Philips PM 2534 
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3.3.2. Medidas de condutividade ac 

Medidas de condutividade com corrente alterna são 

geralmente utilizadas no estudo de electrólitos sólidos 

para minimizar a polarização de eléctrodos. A temperaturas 

superiores a 800°C as medidas são geralmente efectuadas a 

10 kHz71
• 

Esta técnica foi utilizada para estudar o sistema zoe 

com varrimento de pressão parcial de oxigénio em forno de 

atmosfera controlada representado na Figura 3.3. Os ensaios 

realizaram-se a temperatura constante com decréscimo da 

pressão parcial de oxigénio mediante bombagem electroquimi

ca e com posterior reoxidação até à pressão ambiente. o 

controlo da pressão parcial de oxigénio foi efectuado por 

um controlador PIO que mede a pressão parcial de oxigénio 

através de um sensor de zircónia estabilizada, e actua sob 

a atmosfera através de uma bomba electroquímica também de 

zircónia estabilizadan. 

Usaram-se eléctrodos de platina {Engelhard 6926), 

sobre as pastilhas. A queima do ligante orgânico efec

tuou-se a 1000°c. Esta operação foi repetida até se conse

guirem eléctrodos com uma resistência cerca de 1 n entre 

dois pontos à superfície, com uma distância de cerca de 1 

cm entre si. 
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Equipamento utilizado: 

Forno tubular com atmosfera controlada (Figura 3.3) 

Controlador de pressão parcial de oxigénio 

- Controlador de temperatura Eurotherm 

- Ponte de impedâncias Solartron Slumberger 1260 

- Placa de aquisição HP-IB com o protocolo IEEE-488 

Computador IBM PS/2 Model 30 

a 

_________ h 

Figura 3.3 

Representação esquemática do forno de atmosfera controlada. 

a - Entrada de gases 
c - Isolamento do Forno 
e - Porta-amostra de alumina 
g - Sensor de oxigénio (YSZ) 

b - Tampas metálicas 
d - Bomba electroquímica (YSZ) 
f - Termopar 
h - Saida de gases. 
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3.4.3. Espectroscopia de Impedância 

A espectroscopia de impedância73 tem vindo há alguns 

anos a tornar-se uma das técnicas mais utilizadas na 

caracterização de materiais, devido à grande diversidade de 

informações que dela se podem retirar. Esta técnica é de 

rápida execução e fácil de automatizar através da aquisição 

directa de dados com um microcomputador normal. 

No leque de informações que a espectroscopia de 

impedâncias pode oferecer podem-se destacar as informações 

relativas a transporte mássico, velocidades de reacções 

electroquimicas, cinética de corrosão, propriedades dieléc

tricas, estudo de efeitos microestruturais e de composição 

em electrólitos, etc. 

A interpretação dos resultados apresenta-se o ponto 

mais delicado da técnica, pois, as medidas reflectem o 

comportamento global do material e por vezes é dif icil 

efectuar a separação entre diversos processos influentes no 

comportamento global. 

Os resultados podem ser analisados por duas vias: 

através de modelos matemáticos exactos ou através de 

circuitos equivalentes. o recurso a circuitos equivalentes 

tem sido largamente utilizado pela sua simplicidade. No 

entanto a ambiguidade de interpretações de dados experimen

tais surge normalmente quando o circuito contém mais do que 

três elementos. Estes podem associar-se de várias maneiras 

dando origem ao mesmo tipo de resposta. Deste modo, o 

circuito equivalente escolhido tem de ter em conta outras 
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informações relativas aos processos físicos envolvidos, e 

deve ser o mais simples possível. 

A técnica consiste basicamente em aplicar estímulos 

eléctricos a um material, com varrimento de frequências. 

Esse estimulo eléctrico aplicado interactua com um sólido 

de duas maneiras fundamentais: i) causa reorientação de 

defeitos com momentos eléctricos dipolares (normalmente 

defeitos complexos), ii) ou provoca movimento de espécies 

carregadas (defeitos simples como lacunas, iões intersti

ciais ou espécies electrónicas). A resposta, quando repre

sentada no plano de impedâncias real e imaginária assume 

geralmente a forma de semi-círculos, estando cada semicír

culo relacionado com um fenómeno diferente de comportamen

to. Este comportamento, segundo Bauerle71
, pode ser descrito 

por um circuito equivalente composto por uma associação em 

série de elementos RC em paralelo. Este autor efectuou 

ensaios variando as dimensões relativas dos eléctrodos e 

electrólitos e concluiu que num sistema composto por 

eléctrodo e electrólito os arcos de polarização de eléctro

do, de fronteira de grão e de grão, sucedem-se para fre

quências sucessivamente crescentes (Figura 3.4). 

Z' 

Figura 3.4 

Exemplo de diagrama obtido por espectroscopia de impedâncias. 
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A cada arco corresponde um tempo de relaxação, que satisfaz 

a relação wP • -r P - 1 , sendo w a frequência angular, To 

tempo de relaxação e correspondendo o índice p ao pico do 

arco. Quando os tempos de relaxação dos vários fenómenos 

são semelhantes os arcos sobrepõem-se e surgem as dificul

dades de interpretação anteriormente referidas. 

Os tempos de relaxação diminuem com o aumento de 

temperatura, o que limita a utilização da espectroscopia de 

impedância. Por exemplo, apenas os processos de eléctrodo 

são observáveis em electrólitos à base de zircónia a 

temperaturas superiores a cerca de 600°C. A gama de 

frequências é limitada pelo comprimento dos cabos de 

medida, podendo dar origem a fenómenos indutivos para as 

altas frequências. 

As medidas de espectroscopia de impedância foram 

efectuadas em forno tubular vertical numa montagem como 

ilustra a Figura 3.5. 

o equipamento utilizado foi o seguinte: 

- Forno tubular 

- Controlador Eurotherm 818P 

- Analisador de Impedância Solartron 1260 ou HP 4284A 

Precision LCR Meter 

- Placa de aquisição HP-IB com o protocolo IEEE-488 

- Microcomputador IBM PS/2 Model 30 
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Amostr~ 

Apoio 

Figura 3.5 

Fios de Platina 

Tubo de alumina 

Montagem experimental para medidas 
de espectroscopia de impedância. 

3.3.4. Medidas de Polarização 

Na literatura encontram-se várias técnicas de medida 

de polarização como o método de interrupção de corrente53 , 

com eléctrodos de ponta16 e a técnica de três eléctrodos74
• 

Esta última técnica é a usada neste trabalho, por ser uma 

técnica em que as condições de trabalho nas células de 

combustível são reproduzidas mais satisfatoriamente, o que 

não acontece na técnica com eléctrodos de ponta e não exige 

equipamento de elevada velocidade de aquisição de dados 

como o exigido pela técnica de corrente interrompida. 
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Reconhece-se contudo que a técnica do eléctrodo de ponta 

apresenta como vantagem a eliminação de efeitos morfológi

cos nos resultados óbtidosTI, 

A técnica de três eléctrodos consiste na medição da 

queda de potencial através de uma célula quando atravessada 

por uma corrente I, segundo o esquema da Figura 3.6. 

Eléctrodo 1 

de trabalho "--./ 
111111111111111111111 

Referência Pt 

c..___c_o_n_tr_a_-_e_le_' c_t_r_o_d_o_P_t _ ___,_ _____ ___, 

Figura 3.6 

Montagem experimental para as medidas de polarização. 

Duma forma geral a polarização é dada por8 : 

Fonti 

sendo V a diferença de potencial, V0 a diferença de poten

cial em circuito aberto,R a resistência Ohmica e I a 

corrente. A resistência volúmica, R, é determinada separa

damente por espectroscopia de impedância. Esta determinação 

é simples, pois a lOOOºC o espectro de impedâncias limita

se ao arco de eléctrodo, sendo a resistência volúmica a 

intersecção com o eixo real na zona de altas frequências. 
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o valor de V0 é considerado nulo quando os eléctrodos se 

encontram em contacto com a mesma atmosfera. 

o eléctrodo de referência e o contra eléctrodo repre

sentados na Figura 3. 7, são de platina, enquanto que o 

eléctrodo de trabalho, cátodo, é constituido pelo material 

em estudo (La1.xMn03.y, La0_5Sr0_5Mn03.y ou eléctrodos compósitos). 

As componentes Ohmicas relativas ao cátodo e ao ânodo são 

determinadas por espectroscopia de impedância entre o 

eléctrodo respectivo e o eléctrodo de referência, mantendo 

contudo a aplicação de corrente no eléctrodo e no contra

eléctrodo, de forma a que as linhas de fluxo sejam as 

mesmas que em funcionamento. Deste modo 

( 3. 7) 

(3.8) 

(3.9) 

Verificou-se que o tempo de estabilização é de vital 

importância quanto à reprodutibilidade de medidas, podendo 

ser minimizado mediante tratamento prévio com a aplicação 

de uma corrente acima da corrente máxima de medida e a uma 

temperatura acima da temperatura de medida. Nestas condi

ções é geralmente suficiente um tempo de estabilização de 

8 horas. No entanto, persistem dúvidas quanto aos efeitos 

deste tratamento no comportamento dos cátodos cerâmicos. No 

final destes ensaios é efectuada uma nova medida de resis

tência da amostra para eventuais correcções dos resultados. 

As medidas de polarização podem ser efectuadas a 

potencial constante ou a corrente constante, tendo-se 
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optado pelo funcionamento a potencial constante pela 

simplicidade de implementação de aquisição automática de 

dados. 

Equipamento utilizado: 

- Forno tubular 

- Controlador Shimaden SR17 

- Fonte Kheitley 228A 

- Placa de aquisição Analógico/Digital de 12-bit Data 

Translation DT2811 PGL 

- Computador IBM PS/2 Model 30 
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4. TRANSPORTE EM ELECTRÓLITOS DE 

Zr02 - Dy20 3 - Ce02 

4.1. Caracterização física e microestrutural. 

Resultados de difracção de Raios X mostram que o 

sistema Zr02 - Dy203 - Ce02 cristaliza no sistema cúbico de 

faces centradas, com estrutura tipo fluorite, tipica das 

zircónias cúbicas estabilizadas. 

A introdução do ião cério na rede da zircónia estabi

lizada com disprosia, provoca um aumento dos parâmetros de 

rede, Tabela 4.1, devido ao maior raio iónico do Ce4 + (0.92 

Á)n, relativamente ao ião Zr4 + (0.79 Á)n, e possivelmente 

devido à redução de Ce4+ para Ce3+ ( 1. 034 Á) 76
, com aumento 

do raio catiónico. Estas tendências concordam com os 

resultados publicados por outros autores para o sistema Zr02 

- Y20 3 - ceo/º·77
, assim como com a Equação 2 . 2. 

A análise morfológica por microscopia electrónica de 

varrimento revelou que em amostras com a mesma composição 

podem existir fases segregadas, dependendo da história 

térmica das amostras. Por exemplo, tende a ocorrer segrega

ção de segundas fases em amostras submetidas a condições 

redutoras. Nas Figuras seguintes mostram-se micrografias de 

amostras utilizadas em medidas ac, após vários ciclos de 

oxidação/redução e a temperaturas entre os 800º e 1100°c. 
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Tabela 4.1 

Parâmetros de rede do sistema Zr02 -Dy20 3 - Ce02 • 

% Ce02 Parâmetro de rede éio (Á) 

Oxidado Reduzido 

o 5.150 5.150 

5 5.169 5.174 

10 5.184 5.189 

Figura 4.2 Figura 4.1 

Micrografia de MEV para a composi
ção isenta de Cério. 

Micrograf ia MEV de uma amostra 
com 5% Ce02 • 

Na amostra isenta de cério a Figura 4.1 apresenta urna 

rnicroestrutura clássica de zircónia estabilizada, com 

alguma porosidade intragranular e com as fronteiras de grão 

isentas de qualquer segregação. A composição com 5% CeOi, 

Figura 4.2, apresenta urna morfologia semelhante, embora se 

tenha detectado alguns vestigios de fase líquida em algumas 

fronteiras de grão. Na composição com 10% Ce02 detectou-se 

a existência de partículas segregadas ricas em cério nas 

fronteiras de grão (Figura 4.3). 
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2SKU X3300 3020 10 . 0U CMMUP 

Figura 4.3 

Micrograf ias MEV da composição com 10% ceo,. Fase segregada rica em 
cério. 

A segregação em fronteiras de grão foi também detec

tado por Meriani78 • Este autor sugere que a presença de sí

lica intensifica este efeito mediante redução de SiO2 a SiO 

e sua volatilização, de acordo com as seguintes equações de 

formação de produtos de reacção: 

( 4 .1) 

(4.2) 

Deste modo, segundo este autor, a segregação de CeO2 poderá 

relacionar-se com a contaminação por sílica durante a 

moagem em cubas de ágata. 

Para condições redutoras mais severas, em mistura de 

5% H2+ 95% N2 a l000ºC durante 4h, obteve-se a microes

trutura da Figura 4.4. A micrografia da Figura 4.5 mostra 

a elevada concentração de cério nas zonas com segregação, 

seja essa segregação em forma de agulhas ou não. Na Figura 

4.6, o espectro obtido por espectroscopia de dispersão de 

energia (EDS), demonstra a elevada concentração de silício 
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e de cério na segunda fase em forma de agulhas. 

Figura 4.4 

Micrografia MEV de amostra com 10% 
Ce02 após tratamento de redução a 
lOOOºC em atmosfera redutora. 

Si Ce 

Zr 

-.::alll-....... ~ lõl~• ... ~ ~ ~ ~ ~11-m11 i 
Figura 4.5 

Micrografia MEV de amostra com 
10% Ce02 tendo traçado um perfil 
de concentração de cério. 

Ce 

Ce Dy 

Figura 4.6 

Espectro de concentrações, obtido por EDS, numa amostra com 10% Ce02 • 
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Estes dados, confirmam a observação de Merianin, ele

vam a concluir que a presença de sílica, em condições 

redutoras bastante severas, favorece a cristalização de uma 

fase em forma de agulhas. 

Numa tentativa de esclarecer a origem das microestru

turas obtidas, efectuou-se um ensaio que consistiu no 

seguinte: i) preparação das amostras com 5 e 10% CeO2 ; ii) 

polimento e tratamento térmico, para melhor definição de 

grão, a 1550ºC; iii) quebra das amostras em duas metades; 

iv) redução das amostras a l000ºC em atmosfera de 5% H2 + 

95% N2 , sem tratamento térmico posterior. As Figuras 4.7 a 

4. 10 apresentam o tipo de microestruturas obtidas neste 

ensaio. Observa-se a ausência de segundas fases segregadas 

na fronteiras de grão. Este resultado sugere que o apareci

mento de segundas fases apenas ocorre durante o tratamento 

térmico de alta temperatura em amostras préviamente sujei

tas a ciclos de oxidação/redução. 

Figura 4.7 

Micrografia MEV em amostra com 5% 
Ce02 sem tratamento de redução. 

Figura 4.8 

Micrografia MEV de amostra com 5% 
de Ce02 após tratamento de redu
ção. 
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Figura 4.9 

Micrografia MEV em amostra com 10% 
CeO~ sem tratamento de redução. 

MIIMt,k.---•11ms 
Figura 4.10 

Micrografia MEV em amostra com 
10% ceo~ após tratamento de 
Redução. 

4.2. Efeito da pressão parcial de oxigénio 

Medidas de condutividade ac a lOkHz evidenciam o 

carácter iónico da composição com 0% CeO2 (Figura 4 .11) 

apresentando uma condutividade independente da pressão 

parcial de oxigénio numa vasta gama de pressões. 

Nas medidas efectuadas na composição com 5% CeO2 , 

Figura 4.12, este carácter iónico pode ser discutível. Os 

ensaios consistiram em varrimentos de pressão, no sentido 

da reoxidação, para temperaturas crescentes com repetição 

final das medidas a 800°C. Note-se a diferença entre o 

primeiro e o segundo ensaio a 800ºC, apresentando o segundo 

uma condutividade superior ao primeiro ensaio. No entanto, 

a condutividade recupera para um valor equivalente ao 

primeiro ensaio, após tratamento térmico à mesma temperatu

ra e à pressão mais redutora. A quebra de condutividade 

poderá indiciar associação de defeitos a baixas pressões 
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Figura 4.11 

Medidas de condutividade ac em função da pressão parcial de oxigénio na 
composição com 0% Ce02 

parciais de oxigénio e baixas temperaturas, nomeadamente 

devido ao acréscimo da concentração de iões trivalentes 

resultantes da redução do cério para Ce3+. 

De modo a esclarecer o efeito do cério na solução 

sólida à base de zircónia os ensaios com as amostras com 

10% Ce02 foram efectuadas após a implementação de um sistema 

computorizado para aquisição automática de dados. Este 

sistema permite o registo simultâneo da condutividade, 

força electromotriz do sensor de oxigénio e tempo decorrido 

desde o inicio da experiência. Os resultados obtidos a 

1000°c estão representados graficamente na Figura 4 .13, 

dando o gráfico da Figura 4.14 mais enfase à evolução com 

o tempo, factor este de fundamental importância no tempo de 
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Figura 4.12 

Medidas de condutividade ac em função da pressão parcial de oxigénio 
para a composição com 5% Ce02 • 

resposta de sensores de oxigénio. 

A condutividade é praticamente independente da pressão 

parcial de oxigénio até cerca de 10-s Pa, onde se regista um 

aumento atribuido a condutividade por pequenos polarões 

entre posições de rede Ce3+ e Ce4+. Este máximo deverá 

ocorrer quando for máxima a probabilidade de vizinhança 

entre iões cério de valências diferentes, isto é, para uma 

razão Ce3+: Ce4+ = 1. Segundo Bevan e Kordis79 , tal deverá 

ocorrer a cerca de 10-9 Pa, â temperatura de 1000°c, que 

coincide com o máximo de condutividade registado. A queda 

acentuada de condutividade para condições redutoras poderá 

ser atribu1da a dois factores: i) perda de mobilidade das 

lacunas de oxigénio pelo aumento da concentração de triva

lentes na reden·; ii) possível associação de defeitos 
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Figura 4.13 

Medidas de condutividade ac sobre amostra com 10% Ce02 • 

6 

reduzindo a concentração de lacunas disponíveis para 

condução. Esta interpretação é concordante com a ordenação 

de defeitos precipitados em matrizes tipo fluorite para 

soluções sólidas ricas em cério e após longos tratamentos 

em atmosfera redutora30 • A llOOºC (Figura 4 .15) regista-se 

um comportamento análogo ao já discutido a lOOOºC, surgindo 

no entanto um segundo máximo de condutividade para condi

ções severamente redutoras. Este facto sugere que foi 

ultrapassado o domínio electrolítico do material, com o 

consequente aparecimento de condutividade tipo-n. 

De forma a esclarecer o comportamento redox deste 

sistema, efectuou-se um tratamento redutor a 1000°c em 

atmosfera de 5%H2 + 95%N2 , arrefecendo-se em seguida para 
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Representação simultânia da condutividade aceda pressão parcial de o
xigénio em função do tempo. 

300ºC, temperatura em que as componentes granular e de 

fronteira de grão são separáveis por espectroscopia de 

impedância. Nesta experiência não se registou a pressão 

parcial de oxigénio devido ã ineficácia do sensor de 

zircõnia a esta temperatura, tendo-se registado unicamente 

o tempo de oxidação decorrido até ao momento de medida do 

espectro de impedância. 

Após análise dos espectros de impedância obtidos 

construiu-se o gráfico da Figura 4.16, verificando-se, como 

seria de esperar, a independência da condutividade com a 

pressão de oxigénio para a composição isenta de Ce02 e um 

aumento de condutividade para as composições dopadas. 

A amplitude de variação de condutividade da amostra 
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Resultado de medidas de condutividade ac a llOOºC numa amostra com 10% 
Ce02 • 

com 5% de Ce02 é significativamente superior à da composição 

dopada com 10%, podendo este facto sugerir irreversibilida

de da associação de defeitos na composição com 10% Ceo2 • Por 

exemplo, poderá ocorrer associação de defeitos em microdo

minios dificilmente destruídos após reoxidação. Pelo con

trário a perda de condutividade da composição com 5% Ce02 em 

condições redutoras poderá dever-se à perda de mobilidade 

com o excesso de trivalentes na rede. Na composição com 10% 

Ce02 verifica-se também a existência de um máximo de 

condutividade para pressões intermédias, indicando a 

existência de condução por pequenos polarões entre posições 

de rede ocupadas por Ce4+ e ce3+. 
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Figura 4.16 

Condutividade volúmica de amostras em oxidação a 300°C. 

4.3. Efeito da temperatura. 

Medidas de espectroscopia de impedância em ar, Figura 

4.17, demonstram que o efeito da céria se faz sentir na 

resistência de grão (12 arco do espectro de impedâncias). 

o maior raio iónico da céria pode provocar um decréscimo de 

mobilidade das lacunas com um correspondente aumento da 

resi.stência. 

A análise dos espectros de impedância, pelo método 

descrito em Anexo permitiu traçar o gráfico de Arrhenius 

(Figura 4.18) e dai determinar a energia de activação 

volúmica e de fronteira de grão dos materiais em análise. 

A Tabela 4.2 contém a informação referida e como se poderá 
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Figura 4.17 

Espectroscopia de impedâncias no sistema ZrO2 - Dy2O3 - CeO2 a 350°C 
em ar. 

observar a energia de activação de fronteira de grão é 

superior à energia de activação granular, de acordo com 

dados existentes para o sistema Zr02 - Y20/1
• 

Tabela 4.2 

Energias de activação obtidas através de espectroscopia de impedâncias 
em ar entre 350°C e l000ºC. 

Energia de activação (kJ/mol) 

' CeO2 
Volúmica Fronteira de grão 

o 110 123 

5 108 118 

10 105 120 

A introdução da céria não provoca variações significa

tivas na energia de activação, tanto volúmica como inter

granular. Este comportamento poderá dever-se ao facto de, 

em ar, a introdução da céria em locais de zircónia se fazer 

sem alteração de carga, de modo que não altera significati

vamente o comportamento eléctrico do material. 
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Figura 4.18 

Representação de Arrhenius da condutividade volúmica e de fronteira de 
grão do sistema Zr02 - Dy203 - ce02 • 

4.4. Química de defeitos 

A zircónia tem como principais defeitos iónicos a 

desordem de Frenkel na sub-rede aniónica (anti-Frenkel) 

(4.3) 

K,, - [Oj ' ], [Võ'] (4.4) 

A este equilibrio pode acrescentar-se a formação de defei

tos electrónicos por acti vação térmica de electrões da 

banda de valência para a banda de condução 

(4. 5) 
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(4.6) 

e ainda, a não estequiometria originada pela interacção com 

o oxigénio da atmosfera 

(4.7) 

(4.8) 

A estabilização por adição de Dy20 3 origina a formação 

de soluções sólidas substitucionais, como já foi referido. 

Sem vestigios de segregação de Dy20 3 : 

Zr02 
Dy2 0 3 2Dyzr + Vô· + 300 

(4.9) 

Este mecanismo é concordante com a melhoria de condutivida

de iónica do material. 

A adição de céria em sistemas à base de zircónia 

origina igualmente solução sólida substitucional 

ZI02 

Ce02 - Cezr + 200 
(4.10) 

Esta reacção não deve exercer qualquer efeito significativo 

sobre a quimica de defeitos. No entanto pode admitir-se 

redução do cério em condições fortemente redutoras, origi

nando defeitos com carga eléctrica 

(4.11) 

82 



(4.12) 

Finalmente, as relações entre as concentrações de 

defeitos com carga obedecem a uma condição de electroneu

tralidade 

n + 2 [Ojº] + [DYzrl + [Cezrl - P + 2 [v0·] (4.13) 

A estimativa das constantes de equilibrio, Kp, Kc, e K, 

deste sistema foi efectuada com base em dados da literatura 

do sistema Zr02 - Y203 , nomeadamente sobre a extensão e 

limites do domínio iónico. Kc foi estimado com dados 

apresentados por Bevan e Kordis79 num estudo sobre o equilí

brio Ce02 - Ce203 • Desta estimativa resultaram as constantes 

apresentadas na Tabela 4.3 

Tabela 4.3 

Constantes de equilíbrio utilizadas na cons
trução dos diagramas de defeitos. 

KF = 4 X 1039 cm-6 

K. = 3 X 1040 cm-6 

K = 3 X 1os2 cm·9• Pa 112 

Kc = 7.6 X 10 14 cm·3 

O diagrama de defeitos foi determinado pela resolução 

da equação de electroneutralidade tomando_ como variável 

dependente a raiz quadrada da pressão parcial de oxigénio 

e como variável independente a concentração de electrões e 

exprimindo todas as outras variáveis em função destas. 

Efectuando o mesmo tipo de gráfico para vários teores de 

cério construiu-se o diagrama da Figura 4.20, sendo previ-
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sível o aumento da concentração de lacunas de oxigénio na 

zona de redução do cério. 

-. .., 
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Figura 4.19 

Diagrama de defeitos para a composição com 10 % Ce02 • 

Os diagramas de defeitos nos materiais são muito úteis 

porque permitem inferir sobre o tipo de condutividade 

existente no material, embora raramente se verifique a 

esperada proporcionalidade entre a concentração de trans

portadores de carga e a condutividade, devido a fenómenos 

de interacção de defeitos. A interacção mais provável deve 

ocorrer entre as lacunas de oxigénio e os iões trivalentes 

da rede. Aliás, este efeito é apontado como justificação 

para a existência de um máximo de condutividade em função 

do teor de dopante nas zircónias estabilizadas8º·81
•
82

•
83

• 

Assumindo que a energia de activação de condução de 
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Figura 4.20 

-5 o 

Efeito do teor de cério no diagrama de defeitos. 

5 

lacunas de oxigénio aumenta linearmente com a concentração 

de trivalentes, e usando dados obtidos para o sistema ZrO2 -

Y20l7, é possivel traçar o diagrama de condutividades 

representado na Figura 4.21. Este diagrama descreve quali

tativamente o comportamento experimental das amostras a 

l000ºC no ramo redutor, isto é, prevê um máximo de conduti

vidade a cerca 10-9 Pa. o decréscimo de condutividade 

previsto pelo diagrama para pressões parciais de oxigénio 

na gama 10~ a 1~0 , não é tão acentuado como o verificado 

experimentalmente, Figura 4.13, podendo ocorrer também 

associação de defeitos, não prevista na elaboração do 

diagrama de defeitos. Experimentalmente a reoxidação ocorre 

com niveis de condutividade mais baixos que na redução, o 
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Figura 4.21 

Diagrama de condutividades para 10% CeO2 a 1000°C, assumindo que a 
mobilidade é função do teor em catiões trivalentes. 

que se pode dever à irreversibilidade, ou reversibilidade 

lenta, da associação de defeitos. O máximo de condutividade 

neste ramo da experiência surge a altas pressões, antes da 

readmissão de ar no forno. Este efeito, provavelmente, 

deve-se à lentidão da reoxidação do ião cério, exercendo 

um efeito tampão localizado. Deste modo, a actividade 

química do oxigénio no forno, medida pelo sensor, poderá 

diferir muito do estado de oxidação da amostra. 

o diagrama apresentado, Figura 4. 21, mostra que é 

esperado o aparecimento de condutividade tipo-n para baixas 

pressões parciais de 02 , o que foi confirmando experimental

mente em medidas efectuadas a 1100°c (Figura 4.15). 
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4.5. Limitações cinéticas 

Os resultados de condutividade já apresentados, 

indicaram que possíveis razões cinéticas durante a redução 

ou reoxidação poderiam justificar o comportamento observa

do. Do mesmo modo, ensaios de perda de peso a l000ºC, em 

condições redutoras, revelaram uma perda de peso superior 

ã esperada pela perda de oxigénio na redução Ce4 + para Ce3 +. 

Esta verificação sugere que foi ultrapassado o limite 

inferior do domínio iónico, dando origem a um aumento de 

concentração de lacunas de oxigénio, tal como se prevê no 

diagrama de defeitos proposto (Figura 4.19). 

A pressão parcial de oxigénio neste ensaio não foi 

determinada, mas deve situar-se entre 10-17 e 10-20 Pa , 

previsivel para a mistura 5% H2 + 95% H2 • 

A Figura 4.22 mostra, como seria de esperar, que a 

composição com 10% CeO2 apresenta uma perda de peso superior 

ã composição com 5% devido ã menor quantidade de oxigénio 

envolvida na redução do cério e o efeito do teor em cério 

ser mais significativo que o efeito da densidade das 

amostras. No entanto, se se representar a razão entre a 

perda de peso efectiva e o valor previsto para redução do 

ião cério em função da porosidade, verific~-se uma grande 

dependência dessa razão com a porosidade. os resultados das 

duas composições seguem uma dependência semelhante, o que 

sugere um efeito cinético condicionado pela taxa de extrac

ção de oxigénio. 
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Resultado de ensaio de perda de peso em atmosfera de 5%H2 + 95% N2 a 
1000°C. 
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5. ELECTRODOS DE La1_xMn03.y 

5 .1. Caracterização estrutural e microestrutural 

A inexistência de ficha JCPDS e a existência de várias 

possibilidades de cristalização deste tipo de sistemas 

justifica uma análise detalhada da estrutura dos materiais 

preparados. Com base em resultados obtidos por difracção de 

Raios X é possivel a indexação das reflexões existentes 

assim como a determinação dos parâmetros de rede. Esta 

análise segue um método proposto por WirtzM, cuja descrição 

se encontra em Anexo. os valores de parâmetros de rede das 

amostras ensaiadas encontram-se na Tabela 5.1. 

Tabela 5.1 

Parâmetros de rede de La1_xMn03 determinados por difracção de Raios X. 

Sistema Romboédrico Sistema Hexagonal 
__ Composição 

ao<Á> ao(º) ao<Á> Co(Á) 

LaMn03 3.877 90.170 5.491 13.390 

Lao.9sMn03 3.889 90.151 5.508 13.439 

Lao.ooMn03 3.893 90.149 5.512 13.450 

Como se pode verificar, os parâmetros de rede aumentam 

com a não estequiometria, diminuindo a distorção ( a0 ) 

relativamente à perovesquite cúbica, efeito contrário ao 

provocado pela incorporação de estrôncio16
• Note-se que 

neste sistema, e se a electroneutralidade for mantida pela 
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formação de lacunas de oxigénio, a razão V~'''/ V0 é 2:3, 

sendo a razão Sr~'/ V0 · igual a 2:1. Deste modo, o aumento 

dos parâmetros de rede pode dever-se a uma relaxação de 

estrutura, tanto na sub-rede aniónica como catiónica, 

devido a excesso de lacunas de lantânio e oxigénio. 

A análise por microscopia electrónica de varrimento 

mostra o grau de densificação atingido (85-90%), Figuras 

5.1 e 5.2, e confirma a ausência de segundas fases, para as 

amostras com 5% e 10% de deficiência de La. No entanto, 

para a composição com 15% de deficiência foi detectada uma 

segunda fase rica em manganês (Figura 5.3), confirmando os 

resultados encontrados na bibliografia7
·
17 e já referidos 

anteriormente. 

Figura 5.1 

Micrograf ia de Lao_95Mn03 • 

Figura 5.2 

Micrograf ia de Lao_~n03 • 
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Figura 5.3 

Micrograf ia de Lao.85Mn03 , apresen
tando uma segunda fase segregada 
rica em manganês. 

5 .2. Reactividade entre materiais 

No teste de reactividade efectuado entre os materiais 

de eléctrodo e a zircónia comercial (Tosho Co), verificou

se que a formação de La2Zrp7 diminui com o decréscimo da 

concentração de lantânio. Este efeito é concordante com o 

esperado decréscimo de actividade química de um dos compo

nentes consumidos na formação daquele produto de reacção, 

Tabela 5.2. 

Pode verificar-se que não se detectaram produtos de 

reacção em misturas com YSZ previamente calcinada. Deste 

modo, poderá esperar-se que apenas ocorra formação de 

produtos de reacção durante a queima dos eléctrodos a altas 

temperaturas, e não durante a sua utilização a temperaturas 

da ordem dos lOOOºC. O problema da reactividade entre 

materiais resulta essencialmente da necessidade de consoli-

91 



Tabela 5.2 

Resultado do teste de reactividade a l000ºC durante 1000 horas. 

Composição La2Zr2O7 (%) 

YSZ 7.7 
LaMnO3 

YSZcalc. o.o 
YSZ 5.5 

Lélo.9sMnO3 
YSZcalc. o.o 
YSZ Vestigios 

Lao.ooMnO3 
YSZcalc. o.o 
YSZ 2. 3* 

Lao_5Sr0_5MnO3 
YSZcalc. Vestígios 

* Neste caso forma-se SrZrO3-

dar os eléctrodos, podendo no entanto ser influenciado 

pelas condições de deposição. No entanto, note-se que estes 

ensaios foram efectuados em ar e sem corrente eléctrica 

aplicada, isto é, condições diferentes do funcionamento 

real das pilhas de combustivel. Por exemplo, a diminuição 

da actividade de oxigénio junto do eléctrodo pode facilitar 

a formação dos produtos de reacção~. 

A redução da actividade quimica do lantânio resultou 

na diminuição da extensão da reacção, o que pode revelar-se 

importante na aplicação deste tipo de materiais em pilhas 

de combustivel. No entanto, o La0_5Sr0_5Mn03 pode reagir com 

YSZ formando zirconato de estrôncio, em detrimento da 

formação de zirconato de lantânio. 

A reacção entre eléctrodo e electrólito pode ser 

descri ta pela reacção seguinte55 
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(S.l) 

prevendo-se a formação de MnO para pressões de oxigénio 

moderadamente baixas (cerca de 10·1 Pa a ll00ºC). 

5.3. Efeito da não estequimetria na condutividade eléctrica 

Como já foi descrito efectuaram-se medidas de conduti

vidade de pelo método de Van der Pauw e obtiveram-se os 

resultados apresentados gráficamente na Figura 5.4. 

2.5 
• X = 0 □ X = 0.05 Â X = 0.1 
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Figura 5.4 

Condutividade eléctrica de La1 •• MnO3 •• (x = O, O.OS e 0.10). 
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Estes resultados mostram que a não estequiometria não 

altera significativamente os valores de condutividade dos 

manganatos de lantânio, provocando contudo um pequeno 

aumento na condutividade. 

Takeda et alia15 detectam a existência de um máximo em 

condutividade para valores de não estequiometria situado 

entre 5 e 10%. As diferenças entre o presente trabalho e os 

resultados publicados por Takeda et alia15 poderão dever-se 

a impurezas, diferenças de morfologia ou microestruturas 

das mostras, segregação de óxido de manganês, etc. 

Os resultados representados na Figura 5.4 evidencia 

activação térmica para temperatura inferiores a 600°C. o 

comportamento a temperaturas relativamente baixas sugere um 

mecanismo de condução por pequenos polarões 19
• A tempera

turas superiores a 800°C verifica-se uma evolução para 

comportamento metálico19
• 

5.4. Química de defeitos 

Tendo em vista o tipo de condições a que estes mate

riais estão sujeitos nas aplicações para que se propoêm é 

necessário que possuam estabilidade quimica e estrutural a 

temperaturas elevadas e em atmosferas a que poderão estar 

sujeitos19
• Além disso é importante uma análise cuidada da 

quimica de defeitos e a sua dependência com a actividade do 

oxigénio, à temperatura de utilização. A informação mais 

relevante é frequentemente apresentada sob a forma de 
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diagramas, cuja elaboração é efectuada a partir de dados 

experimentais relativos a propriedades de transporte e 

cinética de oxidação-redução. 

Como já foi referido verifica-se que até 10% de 

deficiência de La a estrutura romboédrica da perovesquite 

é mantida e não há formação de segundas fases 15
•
17

• Assumindo 

que todos os defeitos se encontram completamente ionizados 

e que a formação de lacunas catiónicas (Vu ,VMn detectadas 

por difracção de neutrões~) são preferenciais relativamente 

aos defeitos intersticiais% é possivel propor diagramas de -

defeitos tendo em consideração os seguintes equilibrios: 

( 5. 2) 

( 5. 3) 

(5.4) 

( 5. 5) 

o (5.6) 

( 5. 7) 

Estes equilibrios poderão ser influenciados pela def i

ciência em lantânio 



A estas relações acrescente-se a condição de electro

neutralidade 

( 5. 9) 

Definindo todas as concentrações de defeitos em 

função de n e po2 obtém-se: 

[ Võ. ] - __ K.-=-2 -
n 2 p 1/2 

o, 

[VMll] - - [X] [Võº] 3 +✓ ( [X] [Võº] 3
) 

2 +4 [Võ"] 
3K1 

2 [ Võ.] 3 

sendo X o excesso de manganês. 

(5.10) 

(5.11) 

(5.12) 

(5.13) 

A construção do diagrama de defeitos é conseguida 

recorrendo a um método numérico, descrito em anexo, para a 

resolução da equação de electroneutralidade. A estimativa 

das constantes de equilíbrio foi baseada em resultados de 

termogravimetria apresentados por Kuo et alia57 (Tabela 

5.3). Embora esses resultados digam respeito a composições 

dopadas com Sr, admite-se que valores semelhantes se 

verifiquem para estes materiais não estequiométricos. 

Na Fig 5.5 representa-se o diagrama proposto para o 

material estequiométrico. Esta composição nominalmente 

estequiométrica, poderá comportar-se como ligeiramente não 

estequiométrica devido a possibilidade de segregação de 

óxido de lantânio. Aliás, crê-se que a segregação de 
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vestigios de óxido de lantânio, e posterior hidratação do 

mesmo, sejam responsáveis pela desagregação de uma fracção 

significativa das amostras nominalmente estequiométricas. 

Tabela 5.3 

Constantes de equilíbrio utilizadas 
na construção dos diagramas de de
feitos. 

K1 = 4 X 1095 cm-1s 

K2 = 1.3 X 1oss cm-9 Pa112 

K3 = 3 X 1040 cm-6 

Na Figura 5.6 verifica-se que a não estequiometria dá 

origem a uma zona de defeitos extrinsecos, elevando a 

concentração de lacunas de La e proporcionando completa 

incorporação de La203 • 

22 

20 
,;:, s -

CJ 

~18 
bD 

..9 
16 

14 

12-+------~-----~----------------~ 
-20 -15 -10 -5 o 5 

log (p02 /Pa) 

Figura 5.5 

Diagrama de defeitos proposto para LaMn03 • 
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..9 19 

18 

17 

p 

16+-----~--------,--------,r------~--..L.-------, 
-20 -15 -10 -5 o 5 

log (p02 /Pa) 

Figura 5.6 

Diagrama de defeitos proposto para a composição Lao_goMnO3 • 

De modo a possibilitar a comparação entre estes 

materiais não estequiométricos e materiais já estudados por 

vários autores, apresenta-se também um diagrama de defeitos 

proposto para um dos materiais de eléctrodo (La0_5Sr0_5Mn03 ) de 

mais baixa polarização50 (Figura 5.7). Este último diagrama 

evidencia as semelhanças entre os efeitos da não estequio

metria e da dopagem com estrôncio, nomeadamente elevando a 

concentração de lacunas de oxigénio e transportadores elec

trónicos (buracos de electrão). 

A elevada concentração de lacunas de oxigénio neste 

tipo de material deverá ser responsável pelas respectivas 

potencialidades em termos de processos de eléctrodo. Estes 

condutores eléctrónicos deverão possuir também apreciável 

condução iónica. Por exemplo, assumindo as relações entre 

concentrações de defeitos representadas na Figura 5. 6 e 
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Figura 5.7 

Diagrama de defeitos proposto para Lao.5Sr0.5Mn03 • 
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Figura 5.8 

Efeito da não estequiometria no diagrama de defeitos de La1.xMn03 • 
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admitindo ainda que a mobilidade iónica é cerca de 3 a 4 

ordens de grandeza inferior â electrónica obtém-se conduti

vidades iónicas próximas dos electrólitos de zircónia, o 

que poderá contribuir para as propriedades electrocataliti

cas destes materiais. 

5 .5. Polarização 

As medidas de polarização catódica revelaram excelen

tes resultados quando comparados com La0_5Sr0_5Mn03 , material 

que segundo Hammouche et alia50 apresenta a mais baixa 

polarização catódica. 

0.16 ~-------------------------~ 

0.14 

0.12 

0.1 

0.06 

0.04 

0.02 

0.02 0.04 

o 
• 

0.06 0.08 0.1 

j (A/cme) 

Figura 5.9 

o 
LSM 

X = 0.05 

X= 0.10 

0.12 0.14 0.16 

Resultado obtido nas medições de polarização nos materiais La1 • .Mn03 e 
Lao.5Sr0.sMn03 • 
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Estes resultados são concordantes com a baixa reacti

vidade já apresentada e com a estrutura de defeitos propos

ta. Note-se que a não estequiometria origina, assim como a 

dopagem com Sr, elevada concentração de lacunas de oxigé

nio, diminuindo também a reactividade com o electrólito. 

As microestruturas apresentadas nas Figuras 5 .10 a 

5.12 são ilustrativas do grau de reactividade apresentada 

pela composição com Sr. A camada de zirconato de estrôncio, 

sendo denso e com baixa condutividade~, dificulta a passa

gem tanto de oxigénio gasoso como iónico, aumentando assim 

a polarização do eléctrodo. As composições não estequiomé

tricas, além de não apresentarem vestigios de produtos de 

reacção, detectáveis por DRX ou por EDS, originam microes

truturas abertas permeáveis ao oxigénio gasoso, possibili

tando assim um fácil acesso de oxigénio à interface eléc

trodo/electrólito. Admite-se contudo que as condições de 

temperatura de queima destes eléctrodos {1430°C) não sejam 

as mais adequadas para os materiais com Sr, podendo o 

resultado deste material ser optimizado mediante um estudo 

do efeito das condições de queima. 

Os valores de I 0 indicados na Tabela 5.4 correspondem 

ao ajuste dos resultados experimentais ao modelo de But

tler-Volmer. o ajuste de diferentes parâmetros (a e I 0 ) pode 

basear-se em soluções partindo de estimativas de a ou I 0 • Em 

ambos os casos obtém-se soluções consideravelmente diferen

tes. Este tipo de aproximação tem originado diferenças 

substanciais de avaliação dos valores de I 0 , embora seja 

geralmente admitido que valores de elevados de I 0 correspon-
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dem a baixas polarizações por activação1
• Neste trabalho 

procedeu-se ao ajuste simultâneo destes dois parâmetros por 

linearização da relação de Buttler-Volmer. 

Tabela 5.4 

Parâmetro de ajuste ao modelo de Buttler-Volmer. 

Composição Io (mA/cm2
) 

Léio_5Sr0 _5MnO3 21.13 
Léio.9sMn03 22.31 
Lao.~n03 34.48 

Os valores de I 0 encontrados são globalmente coerentes 

com a expectativa do comportamento electrocatalitico obtido 

a partir dos diagramas de defeitos já apresentados. 

Embora se verifique o acordo de comportamento mencio

nado, seria desejável possuir mais informações sobre a 

região inicial das curvas de polarização (baixos niveis de 

polarização onde o controlo de velocidade de reacção pelo 

processo de transferência de carga é mais provável. o 

sistema de aquisição de dados implementado, o interesse em 

atingir densidades de corrente tipicas das aplicações 

tecnológicas em vista e a necessidade de razoáveis periodos 

de estabilização das leituras (Sh) justificaram contudo a 

opção feita. A multiplicação de pontos experimentais 

introduziria efeitos de variável tempo, por envelhecimento 

das interfaces, que nestas circunstâncias se poderiam 

sobrepor aos efeitos dos fenómenos em estudo. 
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(a) (b) 
Figura 5.10 

Micrografia MEV de eléctrodo La0_5Sr0_5Mn03 • (a) superfície, (b) em corte. 

(a) (b) 
Figura 5.11 

Micrografia MEV de eléctrodo L~~Mn03 • (a) superfície, (b) em corte. 

(a) (b) 
Figura 5.12 

Micrografia MEV de eléctrodo L~_.)1n03 • (a) superfície, (b) em corte. 

103 



6. ELÉCTRODOS COMPÓSITOS 

6.1. Caracterização física e microestrutural 

Pastilhas de eléctrodos compósi tos para medidas de 

condutividade, foram preparadas segundo o método descrito 

em 3.1.4, obtendo-se densidades relativas entre os 80 e 90% 

da densidade teórica, enquanto que a de LSM puro apresenta

va apenas 70% de densificação. Esta diferença de densifica

ção é promovida pela reactividade entre materiais de 

eléctrodo e electrólito. 

A análise MEV destes materiais foi infrutifera por 

dificuldade de identificação das fases presentes. Nem a 

análise por EDS, nem a observação através de eléctrões 

retrodifundidos (Contraste de ng atómico) possibilitou a 

identificação das fases presentes, nomeadamente sobre a 

existência ou não de produtos de reacção entre os componen

tes do compósito. As condições de observação deveriam ser 

optimizadas de modo a facilitar a identificação das fases 

presentes. O ataque térmico efectuado poderá ter sido 

desfavorável, pois pode ter aumentado o grau de reacção, 

nomeadamente na superf icie de observação. Outro tipo de 

ataque, como o ataque quimice, poderia ter resultado de uma 

forma mais eficaz. 
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6.2. Transporte em eléctrodos compósitos 

Medidas de condutividade pelo método de Van der Pauw69 , 

deram origem às Figuras 6.1 a 6.6. Estes resultados indicam 

uma condução activada térmicamente. As energias de activa

ção são reduzidas (Tabela 6.1). As energias de activação no 

sistema YSZ - LSM, são pouco afectadas pelas proporções dos 

componentes, notando-se nos outros sistemas um pequeno 

acréscimo em função da fracção em electrólito. Estas 

tendências mostram que a condução no compósito é essencial

mente determinada pelo material de eléctrodo (LSM). Note-se 

que o LSM apresenta valores de energia de activação da 

ordem dos resultados apresentados, sendo muito inferiores 

aos valores para a YSZ (da ordem de 100 kJ/mol). 

Tabela 6.1 

Energias de activação de materiais compósitos. 

-

E. (kJ/mol) 

% Electrólito o 20 30 40 50 

YSZ - LSM 2.91 3.48 3.45 3.64 3.41 

zoes - LSM 2.91 5.95 6.17 9. 72 15.41 

ZDCl0 - LSM 2.91 4.17 4.35 $x53 6.91 
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Figura 6.1 

Condutividade do sistema YSZ-LSM. 
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Figura 6.2 

Representação tipo Arrhenius da condutividade do sistema YSZ-LSM. 
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Condutividade do sistema zoes - LSM. 
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Representação tipo Arrhenius da condutividade do sistema zoes - LSM. 
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Figura 6.5 

Condutividade do sistema ZDClO - LSM. 
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Representação tipo Arrhenius da condutividade do sistema ZDClO - LSM. 
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Comparações entre os vários sistemas são dificeis 

porque as densificações variam com a composição do electró

lito e com a razão entre os constituintes do compósito. 

Além disso, as temperaturas de sinterização utilizadas 

foram diferentes, numa tentativa de uniformizar densidades, 

o que poderá dar origem a diferenças nas microestruturas e 

graus de reacção entre particulas de materiais diferentes. 

A diferença de densificação faz-se sentir principal

mente em relação ao material de eléctrodo isolado, isto é, 

100% La0_5Sr0_5Mn03 • A baixa densif icação desta amostra faz com 

que o valor de condutividade apresentado seja significati

vamente inferior aquele que seria de esperar, extrapolando 

a variação de condutividade em função do teor de elec

trólito do compósito (Figuras 6.1, 6.3 e 6.5.) 

De modo a avaliar os limites de percolação deste tipo 

de materiais, efectou-se o ajuste da Equação 2 .18 aos 

resultados obtidos no sistema YSZ-LSM (Figura 6.7 e Tabela 

6.2) 

Tabela 6.2 

Parâmetros de ajuste utilizados. 

Temperatura ( ºC) ~ t 

1000 0.45 1.15 

900 0.46 1.15 

800 0.43 1.24 

Nestes ajustes tomou-se a condutividade de YSZ, a cada 

temperatura considerada, e um valor estimado (150 S/cm) 

para a condutividade da fase mais condutora. Nãp se utili-
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Figura 6.7 

Ajuste de modelo teórico no sistema YSZ - LSM. 

zou a medida de condutividade do LSM devido à elevada 

porosidade das amostras medidas. 

Os limites de percolação destes materiais são bastante 

elevados quando comparados com valores característicos 

sugeridos na literatura63 (cerca de 16%), embora sejam 

coerentes com os valores obtidos para cermetos como ânodos 

(YSZ+Ni) para pilhas de combustível87 • Comparativamente ao 

valor de 16%, os limites de percolação encontrados poderão 

indicar consumo de parte do material de eléctrodo, elevando 

assim, a fracção mínima necessária para existência de 

conectividade. No entanto, é improvável que o consumo de 

material de eléctrodo corresponda a um decréscimo da 

fracção volúmica tão acentuado. Além disso, o aparecimento 

de uma terceira fase poderá inviabilizar a aplicação de 

modelos concebidos para sistemas bifásicos. 
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6.3. Polarização 

Os resultados apresentados nas Figuras 6.8 a 6.11 não 

permitem detectar relações claras entre a polarização e a 

composição destes eléctrodos compósitos. O parâmetro 10 

correspondentes ao modelo de Buttler-Volmer é apresentados 

na Tabela 6. 3, podendo um elevado valor de 10 ser considera

do indicativo de baixa polarização. No entanto, as corres

pondentes microestruturas de eléctrodo clarificam algumas 

das diferenças de polarização entre eléctrodos diferentes. 

Por exemplo, a existência de porosidade fina e uniformemen

te distribuida parece dar origem a mais baixas polariza

ções, tal como se constacta na sequência de micrografias 

relativas aos eléctrodos compósitos do sistema YSZ-La0.~nO3 

(Figuras 6.11 e 6.12). 

Os efeitos da distribuição de porosidade são também 

evidentes, nos sistemas YSZ - LSM (Figuras 6.8 e 6.13), 

ZDC5 - LSM (Figuras 6.9 e 6,14) e ZDCl0 - LSM (Figuras 6.10 

e 6. 15) • 
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Polarização do sistema YSZ - LSM. 
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Polarização do sistema zoes - LSM. 
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Polarização do sistema ZDCl0 - LSM. 
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Polarização do sistema YSZ - Lao_goMnO3 • 
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A falta de uniformidade de distribuição de porosidade é 

geralmente acompanhada pela formação de aglomerados. Por 

exemplo, as micrografias de alguns eléctrodos evidenciam a 

formação de aglomerados nos materiais compósitos preparados 

a partir de pós finos e reactivos de YSZ (Figura 6.13). 

Esta deficiência acentua-se com o aumento do teor em YSZ e 

poderá relacionar-se com as diferenças de granulometria 

entre pós dos materiais utilizados na preparação dos 

compósitos. Pelo contrário, são semelhantes as granulome

trias dos pós utilizados na preparação dos materiais 

compósitos zoes - LSM e ZDClO - LSM, sendo por isso muito 

menos significativo a formação de aglomerados nestes 

materiais (Figuras 6.14 e 6.15). Esta verificação permite 

prever a possibilidade de optimização de microestruturas 

mediante controlo de granulometrias e do método de mistura. 

Tabela 6.3 

Parâmetro de ajuste ao modelo de Buttler-Volmer. 

Sistema a Io (mA/cm2
) 

20, YSZ + 80% LSM 1.03 26.13 
30% YSZ + 10, LSM 2 11.27 
40% YSZ + 60% LSM 1.76 15.26 

20, zoes+ LSM 1.28 21.34 
30% zoes+ LSM 1.07 14.34 
40% zoes+ LSM 1.81 10. 77 

20, zoel0 + LSM 1.90 6.980 
30% zoel0 + LSM 1.70 13.01 
40% zoel0 + LSM 2 19.12 

20, YSZ + Lao.J!n03 1.63 16.51 
30% YSZ + Lao.J!n03 1.20 15.64 
40% YSZ + Lao.J!n03 2 3.287 
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a ) 2 O% Y S Z + 8 O% La0 9of1n03 

e) 40% YSZ + 60% La0.~n03 

Figura 6.12 

Micrografias MEV da superfície 
de eléctrodos do sistema YSZ -

Lao~n03 • 

a) 20% YSZ + 80% LSM 

b) 30% YSZ + 70% LSM 

e) 40% YSZ + 80% LSM 

Figura 6.13 

Micrografias MEV da superfície 
de eléctrodos do sistema YSZ -

LSM. 
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a) 20% zoes+ ao% LSM 

b) 30% zoes+ 10% LSM 

e) 40% zoes+ 60% LSM 

Figura 6.14 

Micrografias MEV da superfície 
de eléctrodos do sistema zoes -

LSM. 

a) 20% ZOelO + 80% LSM 

b) 30% ZOelO + 70% LSM 

e) 40% ZOelO + 60% LSM 

Figura 6.15 

Micrografias MEV da superfície 
de eléctrodos do sistema ZDClO 

- LSM. 
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-7. CONCLUSOES 

As modificações mais significativas da adição de céria 

a electrólitos à base de zircónia traduzem-se no apareci

mento de condução electrónica por saltos de pequenos pola

rões, para pressões da ordem de 10·10 Pa às temperaturas de 

utilização, e efeitos transientes após exposição a atmosfe

ras redutoras. Esta modificação de propriedades de trans

porte poderá influenciar positivamente o comportamento 

anódico, mas não foi observada qualquer melhoria signi

ficativa no processo catódico. 

As potencialidades dos materiais de eléctrodo não 

estequiométricos La1.xMn03 incluem a inibição da formação de 

produtos resistivos por reacção com electrólitos à base de 

zircónia e possivelmente a optimização do comportamento 

electrocatalítico e propriedades de transporte. 

Os modelos teóricos relativos ao comportamento de 

materiais compósitos bifásicos não se adequam convincente

mente aos materiais estudados neste trabalho. Esta diver

gência poderá resultar destes modelos ignorarem factores 

como aglomeração e porosidade. Outra limitação dos modelos 

pode dever-se à formação de produtos de reacção entre 

constituintes dos compósitos, originando um~ terceira fase 

com separação entre grãos das fases constituintes origi

nais. 

Como vantagens destes eléctrodos compósitos, salienta

se a possibilidade de mais eficiente consolidação em 
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relação aos eléctrodos simples. Esta consolidação pode ser 

efectuada a mais baixa temperatura, com possibilidade de 

controlar a formação de produtos de reacção, apesar da 

multiplicação da área de contacto entre material de eléc

trodo e electrólito. 

Uma segunda potencialidade dos eléctrodos compósitos 

poderá ser o desenvolvimento de microestruturas adequadas, 

sendo os factores mais influentes neste caso as granulome

trias dos pós, o método de mistura e as proporções relati

vas entre material de eléctrodo e electrólito. A polariza

ção catódica destes materiais revelou-se mais sensivel à 

morfologia dos eléctrodos do que à natureza dos materiais 

constituintes. 
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ANEXO A: 

Método numérico para construção de diagramas de defeitos. 

A construção de diagrama de defeitos pode ser esquema

tizada nos seguintes passos: 

1 - Identificação dos defeitos existentes; 

2 - Formulação de equilibrios que descrevam a forma

ção dos defeitos identificados em 1; 

3 - Formulação de um equilibrio com a atmosfera (p02 

neste trabalho); 

4 - Estabelecer a condição geral de electroneutrali

dade, tendo em conta todas espécies carregadas 

electricamente; 

5 - Estimativa dos valores das constantes de equili

brio envolvidas em 2 e 3. 

Tendo-se ultrapassado os 5 passos apresentados, a 

construção do diagrama de defeitos faz-se mediante a 

resolução da equação de electroneutralidade. Normalmente, 

os diagramas de equilibrio são elaborados por decomposição 

do diagrama em regiões onde se admitem condições de elec

troneutralidade simplificadas, de forma a permitir obtenção 

de soluções analiticas para cada região. Neste caso distin

guem-se 3 ou mais regiões (por exemplo, baixas, médias e 

altas pressões parciais de 02). 

A resolução da equação geral de electroneutralidade, 
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sem recorrer a simplificações, permite uma melhor interpre

tação das transições entre as diversas regiões considera

das. No entanto, normalmente esta equação é de ordem 

superior a 2, sendo necessário recorrer a métodos numéricos 

para a sua resolução. Deste modo, as equações podem ser 

reescritas de forma a relacionar cada concentração com a 

concentração de uma única espécie (por exemplo, electrões) 

e com a pressão parcial de 02 , isto é ci = Fi(p02 ,n). A 

condição de electroneutralidade assune então a forma 

(A.1) 

sendo zi e ci a valência e a concentração da espécie i, 

respectivamente. 

Foi desenvolvido um programa BASIC para a resolução 

numérica da equação de electroneutralidade, recorrendo ao 

método de Fibonacci modif icado86
• o cálculo inicia-se num 

intervalo estreito (2 ordens de grandeza), de concentrações 

à volta de um valor estimado. o erro relativo é determinado 

pela razão entre € e o somatório dos módulos de cada 

elemento na equação A.1. Caso não se encontre a solução em 

50 iterações, o intervalo é alargado em 2 ordens de grande

za, e assim sucessivamente. Saliente-se no entanto que este 

intervalo retoma a amplitude de intervalo de procura 

inicial no cálculo correspondente à pressão seguinte. 

Este programa permite: 

Definir simbolos gráficos desejados para cada 
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espécie; 

- Definir valores para as constantes de equilibrio, 

podendo também definir as mobilidades das espécies 

presentes; 

- Visualizar o diagrama de defeitos durante o cálculo 

numérico; 

- Visualizar o diagrama de defeitos do cálculo efec

tuado ou de diagramas previamente gravados; 

- Visualizar diagrama de condutividades; 

- Gravar os resultados do cálculo; 

- Leitura de dados previamente gravados. 
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ANEXO B: 

Ajuste de um arco a pontos experimentais obtidos por 

espectroscopia de impedâncias. 

Considere-se a equação de uma circunferência 

(8.1) 

sendo r 0 o raio do arco e :x:0 , y0 as coordenadas do centro.o 

ajuste de dados experimentais pode ser efectuado pelo 

método dos minimos quadrados, após modificação de equação 

1, isto é, 

sendo 

Z - ti.X+ py + Ô 

z - y2 - x2 
a. - 2X0 

13 - 2Yo 

ô - r; -x; -y; 

( 8. 2) 

Os coeficientes a, B e ó podem ser obtidos mediante utili

zação do método dos minimos quadrados, isto é, minimização 

de€ 

(8.3) 

Derivando e igualando a zero 

(8.4) 
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cuja resolução conduz à solução seguinte 

~ (Y1Z1) - 2m~Y1 E (X1Z1) - zm,E X1 
i i 

~y} - Ym~Y1 E (X1Y1> - Ym,Ex1 

« - i i 

~ (X1Y1) - Xm~Y1 ~xf - Xm~X1 

~y} - Ym~Y1 E (X1Y1> - Ym,Ex1 
i i 

13 -
~ (Y1Z1) - Zm~ Y1 - «p; (X1Y1) - Xm~ Y1] 

~y} - Ym~Y1 

onde 

Ex1 
X -

i 
m n 

Ym -
~Y1 

n 

z -
~zi 

m n 

Finalmente as coordenadas do centro são dadas por 

« 
Xo - 2 

Yo - 1_ 
2 

( B. 5) 

( B. 6) 

( B. 7) 

(B.8) 

(B.9) 

134 



o método descrito, determina o centro e o raio de um 

circulo que melhor se ajusta aos pontos experimentais. 

Contudo algumas soluções podem ser fisicamente improváveis 

e sem respeitar modelos de interpretação aceites pela 

generalidade dos autores. 

Deste modo podem impor-se condições que restrinjam as 

soluções puramente matemáticas: 

i) Como a componente real da impedância é forço-

samente positiva, todos os arcos devem situar-se 

no semi-plano dez positivos. Caso esta condição 

não tenha sido satisfeita pelo primeiro ajuste, 

impõe-se a condição x0 = r 0 e efectua-se novamente 

a determinação dos restantes factores pelo método 

dos minimos quadrados. 

ii) Quando se faz a analogia de cada arco de 

impedâncias corresponder a um circuito RC em 

paralelo impõe-se a condição de y0 = O, para que 

o centro do arco se situe no eixo real, tal como 

acontece com os referidos circuitos. 

Com base nesta análise matemática dos espectros de 

impedâncias foi desenvolvido um programa Basic para efec

tuar ajustes a resultados experimentais. o programa permite 

também a representação dos resultados experimentais de 

várias formas diferentes, nomeadamente: impedâncias (Z) ou 
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e admitâncias (Y) imaginárias versus reais, e em função de 

Log (f) pode ser visualizado a permitividade real ( €'), 

permitividade imaginária (€"), módulo eléctrico real (M·), 

módulo eléctrico imaginário (M") e a tg ó. 
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ANEXO C: 

Indexação de estruturas Romboédricas/Hexagonal86 

o sistema romboédrico é caracterizado pelas relações 

a= b = c e a= B <>~e por 

( e .1) 

É possível obter uma relação entre todas as equações de 

difracção, que permita proceder à indexação de todo o 

espectro. Tomando como base o sistema cúbido, as suas 

direcções de difraçção, e todos os desdobramentos possí

veis, pode-se proceder à indexação. A indexação nos sistema 

romboédrico como hexagonal pode ser efectuada de forma 

semelhante. Tomando as direcções 100,- 110 e 111: 

i) Direccção {100} 

1 •• ---.a..:... 
df110> 

(C. 2) 

ii). Direcção {110} 

(e. 3) 

<e. 4 > 
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somando e subtraindo os desdobramentos, obtém-se 

+ ( e. s > 

(C.6) 

e dividindo C.5 por C.6, obtém-se 

_1 ___ 1_ 

1 1 
(e. 7 > 

iii) Direçção {111} 

(C.8) 

( e. 9) 

Somando e subtraindo e.a e C.9 

+ -~ (C.10) 

1 1 - aa•2cos 2 «• 
dt111> dfn1> 

(C.11) 

e dividindo C.10 por C.11 

1 1 

df111> dfrll) - .J!...cos2«* 
1 + 1 12 

(C.12) 

df111> dfn1, 
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Destas relações é possivel generalizar e obter as 

equações necessárias à indexação. Deste modo, definindo 

S __ 1_+_1_+_1_+_1_ 
dhkl c:lruc1 dhJik dhk1ê 

(C.13) 

(C.14) 

podem determinar-se os parâmetros de rede reciproca pelas 

equações 

Cos «• - D 

aa• (hk+kl+hl) 

sendo os parâmetros de rede real são dados por 

a - 1 (1-Cos «•) 2 

a• 

« -ArccoJ Cos2«•-cos «•) 
"'l 1-Cos2« • 

(C.15) 

(C.16) 

(C.17) 

(C.18) 

Os parâmtetros de rede hexagonais equivalentes, podem 

calcular-se por 

(C.19) 

cH - ./12a 2 (l-t-2Cos ex) (C.20) 
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Deste modo, a metodologia a seguir deve ser: 

i) Construção de uma tabela do tipo da Tabela C.1 

ii) Introdução dos resultados experimentais, d, em 

posições tais, que os valore de a, a, a 8 e c 8 sejam constan

tes para todo o espectro. 

Tabela C.1 

Tabela tipo para indexação do sistema romboédrico/hexagonal 

Sistema Sistema Sistema 
d Cúbico romboédrico hexagonal 

hkl D s hkl a a hkl aH CH 

... . . . 

. . . . . . 

. . . 

Os indices de Miller dos sistema romboédrico e hexago

nal são calculados através das seguintes matrizes de 

transformação como se exemplifica de seguida: 

Transformação - Indices cúbicos para romboédricos 

(C.21) 
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Transformação - Indices cúbicos para hexaganais 

(C. 22) 

Esta análise sobre as perovesquites estudadas deu 

origem aos resultados da Tabela C.2. 

Tabela C.2 

Resultados obtidos por difracção de Raios X, com indicação dos índices de 

Miller atribuidos pelo método descrito. 

Indices de Miller LaMn03 Lt3o_9sMn03 La0_gMn03 

Cúbico Romb. Hexag. d(A) I(%) d(A) I(%) d(A) I(%) 

o 1 o 1 1 o o 1 2 3.8720 24 3.8770 21 3. 8779 22 
I 1 o o 1 I I 2 o 2.7565 100 2.7585 100 2.7590 100 
1 1 1 2 1 1 1 o 4 2.7283 94 2.7303 95 2.7315 95 
1 1 1 2 o o 2 o 2 2.2474 34 2.2498 35 2.2506 31 
1 1 1 2 2 2 o o 6 2.2177 10 2.2200 11 2.2216 10 
o 2 o 2 2 o o 2 4 1.9402 75 1.9421 81 1.9433 71 
2 r o 1 I 2 2 ::J 2 1. 7429 10 1. 7452 11 1.7452 8 
2 1 o 3 1 2 2 T 6 1.7285 8 1.7305 8 1.7317 7 
'2' 1 1 l 2 I ::J 3 o 1.5930 30 1.5950 36 1.5954 28 
2 1 1 1 o 3 1 ::J 4 1.5871 50 1.5886 56 1.5897 57 
2 1 1 3 2 3 o I 8 1.5712 21 1.5732 25 1.5743 20 
2 o ! 2 ,: o 4 ,: o 1.3796 20 1.3814 24 1.3818 16 
2 o 2 2 2 4 o 2 8 1.3694 20 1.3670 24 1.3680 18 
2 ! 1 o I 3 1 4 2 1.2998 3 1.3011 4 1.3017 2 

1~ 2 I 4 1 1 3 o ~ 1 
1.2940 4 1.2955 6 1.2958 4 

o o 3 o 3 3 J 
2 2 1 4 3 3 1 o 10 1.2825 2 1.2841 2 1.2854 1 
3 1 o 2 I 3 3 4 4 1.2315 17 1.2333 21 1.2334 15 
3 1 o 4 1 3 3 ! 8 1.2240 16 1.2256 23 1.2259 16 
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