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RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo realizar estudos sobre a resistência da camada difusora 

em células o combustível do tipo PEMFC utilizando espectroscopia de impedância 

eletroquímica. Uma técnica muito complexa que, se aplicada corretamente, oferece 

resposta sobre os diferentes parâmetros eletroquímicos que agem sobre o material 

estudado. Foram analisados MEAs com diferentes concentrações de PTFE para a 

camada difusora e através de gráficos de Impedância Eletroquímica fez-se uma 

comparação dos efeitos referentes a resistências. O  MEA fabricado com porcentagens 

diferentes na camada difusora (15% para o lado da camada catalisadora e 30% para a 

difusora) apresentou menores valores nos gráficos de impedância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

SUMÁRIO 

Introdução 4 

Revisão bibliográfica 5 

Métodos utilizados 7 

Resultados e discussões 8 

Conclusão 13 

Referencias Bibliograficas 14 

Cronograma das atividades executadas 16 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

Introdução 

A população mundial cresce a cada dia e com esse crescimento, a demanda de 

energia também se eleva. As pessoas desejarão se aquecer, comer e se locomover. Para 

isso será preciso explorar cada vez mais as fontes de energia, em especial nos recursos 

renováveis. Nesse aspecto as células a combustível se destacam pela possibilidade de 

aplicações estacionarias e pelo ótimo desempenho se comparada aos recursos 

energéticos mais utilizados.[1] 

Células a combustível são conversores eletroquímicos.  Esse tipo de dispositivo 

transforma energia química em energia elétrica e sua eficiência pode ser de até três 

vezes maior que maquinas que usam combustão interna. Inúmeros estudos para sistemas 

de célula a combustível tem sido desenvolvidos visando suas mais diversas aplicações. 

[2] 

Existem cinco tipos de célula a combustível que se classificam de acordo com o 

tipo de eletrólito, sendo elas as células de ácido fosfórico (PAFC), as células de 

carbonato fundido (MCFC), as células alcalinas (AFC), as células de óxidos sólidos 

(SOFC), e as células de eletrólito polimérico (PEMFC), destacando-se destas as do tipo 

PEMFC. Contudo, as células eletroquímicas tem tendência a perder sua eficiência com 

o tempo, devido à degradação dos componentes da célula. Seguindo esse raciocínio, 

torna-se muito importante o estudo dos parâmetros que influenciam seu desempenho. 

[3] 

 Uma técnica muito interessante para se analisar o comportamento elétrico de 

materiais sólidos ou líquidos e dispositivos eletrônicos que será usada nesse trabalho é a 

impedância eletroquímica (EIE) que consiste basicamente em analisar a resposta 

resultante após se aplicar um estimulo elétrico no material a ser analisado. [4] 

Revisão bibliográfica 

 

Princípios básicos de funcionamento de uma célula a combustível  

Basicamente uma célula a combustível é formada de três partes fundamentais: 

anodo, cátodo e um eletrólito. O hidrogênio entra pelo lado do anodo e produz um 

potencial oriundo da oxidação do mesmo, o  Oxigênio entra pelo lado do cátodo e gera 
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seu potencia pela redução. Com essa diferença de potencial, os elétrons provindos da 

oxidação do hidrogênio tendem a migrar para o lado oposto (cátodo), isso gera uma 

corrente elétrica que passa por um circuito externo, podendo ser usada para produzir 

trabalho, o elétron continua o percurso até atingir o outro lado da célula, fechando o 

circuito. O eletrólito participa da reação transportando os prótons do anodo até o cátodo 

Ao fechar-se o circuito os elétrons se juntam ao próton vindo do anodo e ao oxigênio 

indo do catodo e forma-se água como produto final. [5-6] 

As reações que ocorrem no anodo podem ser resumidas de acordo com a 

equação: 

H2 → 2H+ + 2e- 

E as que ocorrem no cátodo podem ser descritas como: 

1/2O2  + 2H+ + 2e-   → 2H2O 

 

Célula a combustível do tipo PEMFC 

Esse tipo de sistema é formado por dois eletrodos de difusão de gás com um dos 

lados recobertos com uma camada catalisadora, eles são divididos por uma membrana 

de náfion, responsável pela troca iônica (Transporte de prótons). A parte do eletrodo 

com camada catalisador fica em contato com a membrana. Esse conjunto é fechado por 

duas placas de grafite que permitem a distribuição dos gases que alimentam a célula nos 

eletrodos. Duas placas de alumínio realizam a coleta de eletricidade e mantém a 

temperatura da célula. [6-7]. 

 

Camada difusora 

Tem a função de distribuir os gases reagentes, facilitar a remoção dos produtos e 

conectar a camada catalisadora aos circuitos elétricos externos. [6-7] 

 

Camada catalisadora 

Cumpre a função de promover a reação eletroquímica. [6-7] 

 

Espectroscopia de Impedância Eletroquímica 

A técnica de espectroscopia de Impedância eletroquímica é umas das mais 

poderosas técnicas de avaliação das características de sistemas como eletrodos cobertos 

com filmes poliméricos, soluções contendo líquidos imiscíveis, eletrodos íons-seletivos, 

etc. Essa técnica fornece informações sobre diferentes constantes de tempo associadas 
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aos processos eletroquímicos que acontecem nos eletrodos.  Essa técnica se baseia na 

aplicação de uma perturbação senoidal de frequência ω que gera uma corrente AC 

causada por um potencial E.sen (ωt). De acordo com a Lei de Ohm, isso origina a 

Impedância,           Z=∆ [E.sen(ωt)]/R. [8-9] 

Existem dois modos de tratamento de dados obtidos por Impedância. Um deles é 

o tratamento matemático que, usando expressões padrão de Nernst-Planck-Einstein, 

Poisson, etc, prevê resoluções analíticas para as características do sistema. O outro se 

trata de um circuito elétrico atribuído aos processos eletroquímicos que ocorrem, 

simulando respostas semelhantes de correntes as que são produzidas pelo sistema 

analisado. [8-9] 

 

Métodos utilizados 

 

Preparação da camada difusora 

A camada difusora foi preparada usando-se uma solução de pó de carbono 

Vulcan XC-720 e PTFE (polietrafluoretileno) 30-A Dupont e água milli-Q em 

concentrações variadas, solubilizada em ultrassom. Fez-se uso de solução de ácido 

sulfúrico 0,5 molar para diminuição do pH e floculação da suspensão. Essa suspensão 

foi depositada nas faces do tecido de um carbono usando processo de filtração. Após 

isso o tecido foi deixado em mufla a 280°C por meia hora e depois a 330°C por mais 

meia hora.  

Preparação da camada catalizadora 

Para a camada catalizadora foi preparada uma espécie de tinta (uma pra cada 

eletrodo) usando 0,0110g de uma suspensão de Platina sustentada em carbono 20% m/m 

e 119µL de solução de Náfion 5,5% m/m. Essa solução foi homogeneizada em ultrasson 

e então pintada sobre uma das faces de cada eletrodo. Os eletrodos foram levados à 

mufla por 1 hora sob temperatura de 80ᵒC. 

Montagem do MEA 

O MEA é como um “sanduiche” composto de dois eletrodos separados por uma 

membrana de Náfion, onde a disposição eletrodo – membrana – eletrodo é adotada. 

Ficando as camadas catalisadoras de cada eletrodo sempre voltadas para o lado da 

membrana. Esse conjunto foi deixado em uma prensa hidráulica Solab número de série 
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008  pré aquecida a 115 ᵒC até que ela chegasse a 125 ᵒC para prensagem a 5 

ton. durante 3 minutos. Após o esfriamento, o conjunto foi levado à estação de 

testes. 

 

Testes eletroquímicos 

A célula foi deixada em operação um período de duas horas sob correntes 

de 2,5 A, obedecendo às condições de temperaturas de 80oC para o MEA, 85oC 

para o oxigênio e 95ᵒC para o hidrogênio, que foram mantidas durante todos os 

testes. Após esse período foram obtidas curvas de polarização estacionárias 

realizadas na estação de testes (Bancada de Testes ETC500P – 

ELECTROCELL). Foram também realizados testes de Impedância 

eletroquímica sob diversos parâmetros. Os testes realizados com 

Potenciostato/Galvanostato Autolab. 

 

Resultado e discussão 

O conjunto membrana-eletrodo foi avaliado na estação de testes 

(Bancada de Testes ETC500P – ELECTROCELL) obedecendo às condições de 

temperaturas de 80ᵒC para o MEA, 85oC para o oxigênio e 95ᵒC para o 

hidrogênio, como mencionado anteriormente. A escolha das temperaturas do 

conjunto e dos umidificadores foi feita com base em estudos prévios que 

comprovaram que estas são ótimas para operação [10]. 

As curvas de polarização foram obtidas após o tempo de estabilização, 

utilizando-se de multímetros um medindo a corrente e outro medindo a voltagem 

coletadas da célula em operação. Essas curvas são uma avaliação direta do 

conjunto Membrana-Eletrodos (MEA) estudado, uma vez que refletem o 

desempenho de uma célula. Através disso podemos fazer ajustes para a melhoria 

do sistema estudado, a fim de aperfeiçoar os resultados [10]. 

Pode-se verificar na Figura 01 três regiões típicas dessas curvas: Uma 

indo até aproximadamente 150mA.cm-2 de densidade de corrente, onde existem 

perdas de potencial referentes à polarização por ativação que são relacionadas 

aos processos cinético nos catalisadores, chamada de sobrepotencial de ativação. 

Uma região intermediaria de densidade de corrente entre 150 e 750mA.cm-2 de 

densidade onde a perda do potencial se deve á resistência ôhmica que provem do 
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fluxo de elétrons, íons no eletrólito, e resistências de contato, essa é a área de 

sobrepotencial devido à resistência ôhmica. A última segue até aproximadamente 800 

mA de densidade de corrente onde a célula opera em altas correntes. Nessas regiões o 

reagente é rapidamente consumido podendo esgotar-se na superfície catalítica contida 

nos eletrodos, apresentando uma rápida queda do potencial. Essa área é chamada de 

sobrepotencial por transporte de massa. [10] 

 

 

Figura 01. Curva de polarização típica. 

 

 

A figura 3 mostra as curvas de polarização para MEAs com diferentes 

concentrações de PTFE na camada difusora. 

Analisando as curvas de polarização, fica claro uma menor perda por 

resistências ôhmicas no MEA com 15% de PTFE de um lado e 30% do outro. Essa 

diferença na quantidade de PTFE utilizada é proposta por Passos [10], com o intuito de 

balancear a quantidade de água que passa pelo eletrodo e ao mesmo tempo buscando 

uma melhor distribuição da água na membrana.  
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Para o MEA utilizando camadas difusoras 30/30 observa-se uma inclinação 

muito maior na região de perda por resistência ôhmica, atribuída à quantidade de PTFE 

utilizado, já que este é responsável por criar canais hidrofóbicos, que impedem o 

acúmulo de água no eletrodo, mas que aumenta resistência do conjunto [10]. 
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FIGURA 2: Curvas de polarização para diferentes Meas.  (15/15) Mea preparado com 

15%de PTFE em ambos os lados da camada difusora. (15/30) Mea preparado com 15% 

de PTFE para o lado da camada catalisadora. (30/30) Mea preparado utilizando 30% de 

PTFE em ambos os lados da camada difusora. 

 

A técnica de espectroscopia de impedância eletroquímica foi usa com o 

intuito de se obter respostas sobre o efeito de resistência a partir de modificações 

na carga de PTFE na camada difusora. Para utilizar-se dessa técnica é preciso 

levar em conta todas as reações físicas, químicas e físico-químicas que ocorrem 

durante a operação e analise da célula bem como os parâmetros sob os quais ela 

será analisada. 

As medidas de Impedância eletroquímica foram realizadas logo após as 

curvas de polarização com Potenciostato/Galvanostato Autolab.Em todas as 

medidas de impedância foi aplicada uma perturbação AC de 10mV  com a 

frequência variando de  1Hz a 10 kHz.  
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A Figura 3 mostra um gráfico de espectroscopia por impedância eletroquímica 

ideal. 

 

 

Figura 3: Diagrama de Nyquist ideal para um filme fino redox. 

 

Um diagrama de Nyquist ideal apresenta um semicírculo na região de altas 

frequências e uma variação linear em médias e baixas frequências. Na região de altas 

frequências, o efeito da relaxação de transferência de carga é mostrado através de um 

semicírculo, do qual pode-se obter os valores de Re, Rtc e Cd. 

Onde,  

• Re é a resistência do eletrólito + eletrodo (eletrodo + polímero para eletrodo- 

modificado) e pode ser obtida pela primeira interseção do semicírculo com o eixo real. 

Na segunda interseção do semicírculo com o eixo real, encontra-se o valor de Re + Rtc. 

• Rtc é a resistência de transferência de carga associada à interface polímero/eletrólito. 

• Cd é a capacitância da dupla camada resultante do acúmulo de cargas na interface e 

pode ser obtida através da equação: 

 

Cd= 1/(2πfRct) 

 

Onde a frequência de relaxação (f) é a frequência onde ocorre o máximo do 

semicírculo.[11] 
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A Figura 4 mostra gráficos de Nyquist para o MEA com  porcentagens (15/30) 

em diferentes potenciais de operação. 
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FIGURA 4: Gráficos de impedância eletroquímica para uma célula a combustível do 

tipo PEM em diferentes potenciais de operação. Camada difusora 15/30. Pintura 

catalítica sobre o lado de 15%. 

 

Observa-se que para potencias mais baixos, a resistência do conjunto é  menor. 

Levando em consideração Rtc + Re tem-se: 

 

(Rtc + Re)0,4V < (Rtc + Re)0,5V < (Rtc + Re)0,6V < (Rtc + Re)0,7V < (Rtc + Re)0,8V 

 

Quando a célula opera em potenciais mais altos, a quantidade de carga gerada 

diminui isso deixa os efeitos resistivos mais visíveis.[12] 

Uma comparação de dados de espectroscopia por impedância eletroquímica é 

dada na figura 5 
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Figura 5: Gráficos de Nysquist para Meas submetidos à testes Espectroscopia por 

Impedância Eletroquímica. Todos em potencial de operação 0,6V. Frequência variando 

de 10KHz a 1Hz. Amplitude do sinal de 10mV. 

 

 

Como esperado, uma camada difusora fabricada com maior porcentagem de 

PTFE apresenta maiores valores de resistências relacionadas à transferência de carga e 

interface eletrólito/eletrodo, que pode ser observada pelas interseções com a parte real. 

Também  pode ser observada uma dispersão dos pontos na parte de baixas frequências, 

que está relaciona ao transporte de massa. Paganin et al. [12-13] relaciona essa 

dispersão à hidratação da membrana. 

Para a camada difusora fabricada com 15% de PTFE no lado da camada 

catalisadora e 30% para difusora apresenta uma menor distancia entre os pontos que 

tocam a parte real, apresentando menores interferências de resistências relacionadas à 

transferência de carga. O que já era esperado, já que essa diferença na quantidade de 

PTFE cria canais hidrofóbicos diferentes para o lado da camada catalisadora, 

contribuindo para um melhor balanço de água na membrana, evitando o acúmulo 

demasiado de água e ao mesmo tempo distribuindo melhor os gases reagentes.  
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Conclusão 

 

A quantidade de água interfere no desempenho da célula e também pode ser 

vista nos espectros de impedância. É muito relatado que a quantidade de água interfere 

na interceptação da região de alta frequência no eixo real, o que está ligado à resistência 

da membrana.  

Na comparação o efeito resistivo da camada difusora em células a combustível 

do tipo PEM, o MEA fabricado com porcentagens maiores de PTFE apresentou maiores 

valores de resistência representados por impedância eletroquímica. Um balaço de água 

se faz necessário para uma melhor umidificação da membrana, minimizando assim, 

problemas de resistência a passagem de cargas no eletrólito. Nesses aspectos o MEA 

fabricado com porcentagens diferentes na camada difusora (15% para o lado da camada 

catalisadora e 30% para a difusora) apresentou menores valores nos gráficos de 

impedância. 
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