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RESUMO 

 

Neste trabalho foi estudado o uso da técnica de espectroscopia de 

impedância eletroquímica em células a combustível do tipo PEM  utilizando um 

tipo de pintura não convencional que é a pintura na membrana de Nafion®. 

Foram realizados testes de polarização estacionária, observando que com uma 

maior quantidade de Nafion® melhora o desempenho das curvas de 

polarização. Nas voltametrias cíclicas foi constatado que com uma maior 

quantidade de Nafion® há um aumento na área eletroquimicamente ativa do 

eletrodo. Nos diagramas de Nyquist se percebeu também a influência do 

aumento da carga de eletrólito, com um aumento desta se obteve uma maior 

resistividade no sistema. 
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1.INTRODUÇÃO 
Recentemente o Brasil foi classificado como a 6° ma ior economia do 

mundo, ultrapassando a Grã-Bretanha [1]. Para se ter uma economia saudável 

o país deve ter fontes de energia que acompanhem esse crescimento. O Brasil 

tem uma grande quantidade de matrizes energéticas como reservas de 

petróleo, gás natural, urânio e tório. Além dessas, grande parte da água doce 

do mundo se encontram em seu território, constituindo um grande potencial 

hidráulico. Mas a fonte de energia não é o único fator preponderante nesse 

caso, deve-se pensar também no desenvolvimento sustentável, pois esse pode 

ser um dos fatores limitantes para algumas dessas fontes de energia. [2] 

Uma das alternativas para esse problema são as células a combustível 

que em princípio são baterias químicas. Elas convertem  energia química em 

elétrica e térmica, possuindo uma alimentação contínua devido a alimentação 

constante de um combustível. Existem vários tipos de célula a combustível, que 

variam de acordo com o eletrólito que a compõe e com a temperatura de 

operação. Um que se destaca é o tipo PEM( Proton Exchange membrane) 

devido a sua alta densidade de potência com alta eficiência na conversão de 

energia e por ser compacta e leve.[3] 

Este projeto está associado ao estudo da estabilidade do conjunto 

membrana-eletrodos (MEA). Neste estudo serão considerados os aspectos 

fundamentais relacionados à metodologia de preparação do conjunto 

membrana-eletrodos (MEA), visando uma maior estabilidade do MEA e 

aplicação em maior escala. Será realizado um estudo sistemático das 

características operacionais (E vs. i)de células a combustível de eletrólito 

polimérico, levando-se em consideração a fabricação dos MEAs com a camada 

catalisadora pintada diretamente sobre o eletrólito. Será feita uma variação das 

cargas de catalisador e nafion. Nestes estudos serão utilizadas técnicas de 

polarização estacionária, voltametria cíclica e a espectroscopia de impedância 

eletroquímica.  

 

 

 



 
 

2.REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Funcionamento das células a combustível 
Um sistema eletroquímico consiste em dois eletrodos e um eletrólito 

recebendo a denominação de célula unitária. Em um dos eletrodos ocorre uma 

reação de oxidação (anodo) enquanto no outro ocorre a redução (catodo). O 

eletrólito participa da reação transportando a carga elétrica no interior do 

sistema. O hidrogênio é considerado o combustível  mais apropriado devido as 

suas altas densidades de corrente, há outras opções como o metanol, etanol e 

gás natural. O oxigênio é usado como comburente. A reação ocorre da 

seguinte forma[4]: 

H2 → 2H+ + 2e-              (1) 

O hidrogênio é oxidado a prótons  liberando elétrons 

1/2O2  + 2H+ + 2e-   → 2H2O (2) 

Reação de redução do comburente oxigênio 

1/2O2  + H2 →  2H2O(3) 

2.2 ELETRÓLITO POLIMÉRICO 
É uma membrana polimérica sólida que conduz íons H+ quando 

umidificada e também funciona como isolante elétrico que se localiza entre os 

eletrodos de  difusão gasosa. Esses eletrodos são compostos por partículas de 

carbono ativo com platina(catalisador) suportada em sua superfície . Os 

eletrodos de difusão gasosa possuem uma camada em que se encontra o 

eletrocatalisador (Pt) e uma camada difusora. Essa camada pode ser composta 

de papel ou tecido de carbono com canais hidrofóbicos e distribui os gases 

uniformemente  na camada catalítica. O  eletrólito utilizado é a membrana de 

Nafion®. Ela consiste de um polímero perfluorado, resistente quimicamente ao 

ambiente agressivo de operação. [5] 

2.3 Desempenho das células a combustível 
 A voltagem da célula a combustível corresponde à diferença de potencial 

das reações catódicas (Reação 2) e anódicas (Reação 1). Essa voltagem em 



 
 

condições de circuito aberto, é igual ao valor do potencial termodinâmico de 

equilíbrio [4-6].  

∆E= EC – EA = 1,23 V (4) 

Quando circula uma corrente, o sistema realiza trabalho elétrico e a 

voltagem da célula desvia-se do potencial de equilíbrio. Esse desvio é 

chamado de sobrepotencial. Uma das causas do aparecimento do 

sobrepotencial é a velocidade finita das reações eletroquímicas que ocorrem 

nos eletrodos, resistência interna do sistema e pela velocidade finita do 

transporte dos reagentes no interior da célula. À medida que os potenciais dos 

eletrodos são afetados pela velocidade finita das reações, pelos componentes 

resistivos do sistema e pela velocidade finita do transporte de massa, a 

voltagem da célula a combustível desvia-sedo valor ideal e diminui com o 

aumento da corrente. 

2.4 Espectroscopia de Impedância Eletroquímica 
 A espectroscopia de impedância eletroquímica é uma forma de analisar 

a resistência de um sistema, sendo sensível a fenômenos de superfície e 

variações nas propriedades da amostra. Esta técnica tem sido bastante 

utilizada para elucidação de mecanismos de corrosão, caracterização de 

transporte de cargas através de membranas e interface membrana/solução . 

 A espectroscopia de impedância eletroquímica consiste na análise da 

evolução da impedância Z(f) da célula a combustível em função de uma 

perturbação alternativa, de frequência variável f, em corrente, I(f), ou em um 

potencial, E(f). A impedância é um número complexo dividido em uma parte 

real Zreal(f) e outra imaginária Zim(f): 

���� = ����	��� + ������ = 	
����

����
 

 

(5) 

 Para o estudo de impedância eletroquímica nas células a combustível os 

componentes associados são a resistência do eletrólito, resistência de 

transferência de carga e a resistência de difusão. 

A resistência do eletrólito é dependente da espessura e hidratação da 

membrana, da concentração e do tipo de íons e da temperatura.  Já a 

resistência de transferência de carga está aliada à densidade de corrente 

faradaica para transferência eletrônica e a concentração iônica dos reagentes e 



 
 

produtos na interface eletrodo/eletrólito em um determinado tempo. E a 

resistência de difusão pode ser de dois tipos: impedância de Warburg e 

impedância de Nernst. A impedância de Warburg está relacionada com a 

difusão das espécies oxidantes e redutoras do sistema redox e a concentração 

das espécies difundidas no meio da solução; e a impedância de Nernst forma-

se no limete da interface sólido/líquido sobre a influência da convecção da 

camada hidrodinâmica.  

 

 

3. MÉTODOS UTILIZADOS 

3.1 Preparação dos eletrodos 

3.1.1 Camada Difusora 
A preparação da camada difusora foi a partir uma suspensão 

homogênea composta de pó de carbono e o equivalente a 15% em massa de 

PTFE (suspensão de politetrafluoretileno). Por um processo de filtração a 

vácuo essa suspensão foi depositada sobre ambos os lados de um tecido de 

carbono, que serviu como substrato. O produto formado foi tratado no forno a 

280°C por 30 minutos seguido de sintetização a 330° C por mais meia hora. 

3.1.2 Camada Catalisadora 
Foi feita uma mistura composta de uma quantidade desejada do 

catalisador suportado em carbono (Pt/C)- ETEK e solução de Nafion® dispersa 

em isopropanol. Esta mistura foi homogeneizada em ultrassom, formando uma 

espécie de “tinta”. Para o ânodo está tinta foi depositada sobre uma das faces 

da camada difusora e para o cátodo a tinta foi depositada sobre a membrana. 

Em seguida o compósito foi curado a 80°C durante 1 hora. 

3.2 Montagem do MEA 
O par de eletrodos preparados é colocado entre uma membrana de 

Nafion®. Este conjunto foi colocado em uma prensa previamente aquecida a 

105°C, onde permaneceu até que a mesma chegasse a 1 25°C para posterior 

prensagem de 5 MPa por 2 minutos. 



 
 

3.3 Testes eletroquímicos de células a combustível unitária 
Foram obtidas curvas de polarização estacionária realizada 

galvanostaticamente ponto a ponto após um pré-condicionamento da célula por 

duas horas em uma densidade de corrente de 2,5 A/cm2. Os experimentos 

foram realizados a uma temperatura de 80°C para a c élula unitária, 85 e 95°C 

para os gases oxigênio e hidrogênio respectivamente. As medidas foram 

realizadas na estação de testes (Bancada de Testes ETC500P – 

ELECTROCELL). 

3.4 Voltametria cíclica 
Para a obtenção das curvas de voltametria cíclica foi empregado um 

potenciostato/ galvanostato (ALTOLAB-PGSTA T30). Nestes experimentos o 

cátodo foi usado como eletrodo de trabalho com passagem de gás hidrogênio, 

enquanto o ânodo foi empregado como contra-eletrodo e eletrodo de referência 

de hidrogênio com passagem de gás hidrogênio. Os voltamogramas cíclicos 

foram obtidos com uma variação de potencial de 0,075 a 1,45 V com 

velocidades de varredura de 100 mVs-1 

 
 

4 RESULTADO E DISCUSSÃO 
No eletrodo a região eletroquimicamente ativa é uma zona trifásica que 

se caracteriza pela presença do eletrólito, partículas de gás catalisador e de 

gás reagente. De acordo com um modelo conhecido como aglomerado 

inundado-filme fino, assume-se que na camada catalisadora há regiões de 

aglomerados catalisadores formados pelo eletrólito que que apresentam um 

filme fino de eletrólito puro  que cobrem as áreas fronteiriças do aglomerado. 

Essas regiões são intercaladas por canais hidrofóbicos através dos quais os 

gases reagentes alcançam a borda do filme fino, dissolvem se no eletrólito e 

difundem na direção da região inundada interna. Somente a região trifásica 

(gás-eletrólito-catalisador) é eletroquimicamente ativa. Sendo assim a 

quantidade de eletrólito possui uma grande importância. A quantidade de 

Nafion que se aplica no eletrodo afeta a extensão e estrutura da zona trifásica 

da reação, afetando a área superficial ativa, resistência iônica e cinética da 

reação de transferência de carga. [6] 



 
 

Nesse estudo usou-se  uma metodologia diferente da convencional, 

aplicando a pintura do catalisador diretamente na membrana de Nafion®. Neste 

estudo, esta metodologia foi empregada somente ao eletrodo de oxigênio, já 

para o ânodo seguiu-se a metodologia convencional. 

O desempenho da célula em diferentes concentrações de Nafion.é 

mostrado na Figura 1, através das curvas de polarização. Em baixas correntes 

o potencial situa-se próximo do potencial reversível de 1,23 V. Essa região é 

caracterizada pela cinética de reação. Na prática o catalisador não funciona 

efetivamente e há perdas por ativação de 0,2 a 0,3V. Em correntes mais altas 

há perdas ôhmicas devido a resistências finitas da célula. Em densidades de 

corrente muito altas (1 a 4 A/cm2) os gases encontram certa dificuldade para 

atingirem os sítios catalíticos reduzindo a velocidade do processo e fazendo 

com que o potencial vá rapidamente a zero.[6]  

No resultado obtido o desempenho da célula que contém 20% de Nafion 

foi superior ao de 10%. Uma maior quantidade de Nafion aumenta a 

condutividade iônica influenciando assim o transporte de massa. Isso explica 

porque na região de altas densidades de corrente o MEA com 20% de Nafion 

apresentou maior densidade de corrente. 
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Figura 1: Curva de polarização vs. densidade de corrente. Camada difusora 
15% de Teflon. Camada catalisadora 20 % de Pt/C, com  0,4 mgPt/cm2 , 
Ânodo: 35,5 % de Nafion e cátodo: 10 e 20% de Nafion; Temp. Cel  = 80 °C, T 
H2  = 95 °C, TO 2  = 85°C. 



 
 

Para se ter uma melhor noção das propriedades da platina como 

superfície eletródica foi realizado um voltamograma cíclico (Figura 2) . Na 

região de potencial de 0,075 a 0,4V é onde ocorre a adsorção- dessorção do 

hidrogênio na platina. Essa é a região em que se é determinada a área 

eletroquimicamente ativa da platina. Na região entre 0,4 e 0,7V o eletrodo se 

comporta como idealmente polarizável, sendo possível analisar correntes 

capacitivas correspondentes a acomodação de íons ou dipolos na dupla 

camada elétrica. A região situada entre 0,7 e 1,4V corresponde ao processo de 

oxidação da platina seguido da dissociação da água e adsorção de espécies 

oxigenadas sobre o eletrodo. Foi verificado que a quantidade de Nafion® 

influencia visivelmente a área ativa do eletrodo. Na região de adsorção situada 

entre 0,075 a 0,4V se observa que o voltamograma do eletrodo com 20% de 

Nafion apresenta uma maior área ativa.  

 

0 .0 0 .2 0 .4 0 .6 0 .8 1 .0 1 .2 1 .4 1 .6

- 0 .1 5

- 0 .1 0

- 0 .0 5

0 .0 0

0 .0 5

0 .1 0

0 .1 5

 

 

I/m
A

E /V

 1 0 %  N a f io n
 2 0 %  N a f io n

R e g ia o  d e  a d s o r ç a o /d e s s o r ç a o
d e  h id r o g e n io  -  m e d id a  d a
a r e a  a t iv a

 

Figura 2: Voltametrias cíclicas para variações na carga de Nafion® 

 

A espectroscopia de impedância eletroquímica é utilizada para a 

caracterização de sistemas eletroquímicos. O método resulta em medidas 

relativamente rápidas em materiais, sem causar danos ao material estudado. A 

impedância é uma medida da resistência dos elementos que conduzem 

eletricidade. De uma forma bem simples nada mais é do que a descrição da lei 

de Ohm: o potencial (U) sobre um condutor metálico é proporcional, em 

temperatura constante, ao fluxo elétrico de corrente através do condutor (I). 



 
 

A resistência do eletrólito ou membrana de uma célula a combustível é a 

resistência associada ao fluxo de corrente no eletrólito. Essa resistência tem 

uma importância muito grande em uma célula eletroquímica. Na medida de 

impedância, a membrana está em contato com os dois eletrodos (anodo e 

catodo). Esta resistência depende da solução iônica (espessura e tipo da 

membrana), da concentração de íons, dos tipos de íons e da temperatura [7].  

Na Figura 3 se observa o diagrama de Nyquist onde se compara a 

resistividade dos MEAs produzidos com 10 e 20% de Nafion, respectivamente. 

O potencial usado para se verificar essa resistividade foi o de 0,7 V. Verificou-

se maior resistividade na de 20% de Nafion do que para a de 10%.  Isso deve 

ocorrer devido ao fato de que a resistência da migração dos íons através do 

eletrólito é um dos principais fatores para a perda de voltagem ôhmica nas 

células a combustível. Com uma maior quantidade de Nafion aumenta a 

dificuldade de fluxo de íons, aumentado se assim a resistividade. 
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Figura 3: Diagrama de Nyquist para MEAs com 5,5225 cm2 de área eletródica, 
confeccionado pelo método pintura/prensagem a quente com Pt/C comercial E-TEK, 
contendo 0,4 mg de Pt.cm-2  e 35,5% de Nafion® no anodo e no catodo contendo 0,4 
mg de Pt.cm-2 . 

 



 
 

5   CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Foi verificado que com uma maior quantidade de Nafion® no eletrodo se 

obteve um desempenho melhor do MEA nas curvas de polarização. Isso devido 

a maior quantidade de Nafion® que aumentou a área eletroquimicamente ativa 

do eletrodo, como observado nas voltametrias cíclicas. Por outro lado, nos 

diagramas de Nyquist foi verificado que com o aumento da quantidade de 

Nafion® houve um aumento da resistividade do sistema. 
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