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RESUMO 

 

Energia é um recurso que historicamente apresenta tendência de crescimento de demanda. 

Projeções indicam que, para suprir as necessidades energéticas do futuro, será necessário 

um uso massivo do hidrogênio como combustível. O uso de sistemas de célula a 

combustível baseada no uso de membrana polimérica condutora de prótons (PEMFC) tem 

características que permitem sua aplicação para geração de energia elétrica em aplicações 

estacionárias, automotivas e portáteis. O uso de hidrogênio como combustível para 

PEMFC apresenta a vantagem de resultar em baixa emissão de poluentes quando 

comparado às dos combustíveis fósseis. Para que ocorram as reações em uma PEMFC é 

necessária a construção de conjuntos eletrodo-membrana-eletrodo (MEA), sendo o 

processo de produção de MEAs e os materiais utilizados, relevantes no custo final do kW 

instalado para geração de energia por sistemas de célula a combustível, o que é, 

atualmente, uma barreira tecnológica e financeira para a aplicação em grande escala desta 

tecnologia. Nesse trabalho foi desenvolvido um processo de produção de MEAs por 

impressão a tela que apresenta alta reprodutibilidade, rapidez e baixo custo. Foram 

desenvolvidos o processo de impressão a tela e a composição de uma tinta precursora da 

camada catalisadora (TPCC), que permitem o preparo de eletrodos para confecção de 

MEAs com a aplicação da massa exata de eletrocatalisador adequada para cátodos 0,6 

miligramas de platina por centímetro quadrados (mgPt.cm-2) e ânodos 0,4 mgPt.cm-2 em 

apenas uma aplicação por eletrodo. A TPCC foi desenvolvida, produzida, aplicada e 

caracterizada, apresentando características semelhantes a de tintas de impressão a tela para 

outras aplicações. Os MEAs produzidos apresentaram desempenho de até 712 mA.cm-2 a 

600 mV para MEAs de 25 cm2 e o custo para produção de MEAs de 247,86 cm2 capazes 

de gerar 1 kW de energia foi estimado em R$ 13.939,45, considerando custo de 

equipamentos, materiais e mão de obra.    



 

 

DEVELOPMENT OF A MEMBRANE ELECTRODE ASSEMBLY PRODUC TION 

PROCESS FOR PROTON EXCHANGE MEMBRANE FUEL CELL (PEM FC) BY 

SIEVE PRINTING.  

 

Rafael Nogueira Bonifácio  

 

ABSTRACT 

 

Energy is a resource that presents historical trend of growth in demand. Projections 

indicate that future energy needs will require a massive use of hydrogen as fuel. The use of 

systems based on the use of proton exchange membrane fuel cell (PEMFC) has features 

that allow its application for stationary applications, automotive and portable power 

generation. The use of hydrogen as fuel for PEMFC has the advantage low pollutants’ 

emission, when compared to fossil fuels. For the reactions in a PEMFC is necessary to 

build membrane electrode assembly (MEA). And the production of MEAs and its materials 

are relevant to the final cost of kW of power generated by systems of fuel cell. This 

represent currently a technological and financial barriers to large-scale application of this 

technology. In this work a process of MEAs fabrication were developed that showed high 

reproducibility, rapidity and low cost by sieve printing. The process of sieve printing and 

the ink composition as a precursor to the catalyst layer were developed, which allow the 

preparation of electrodes for MEAs fabrication with the implementation of the exact 

catalyst loading, 0.6 milligrams of platinum per square centimeters (mgPt.cm-2) suitable for 

cathodes and 0.4 mgPt.cm-2 for anode in only one application step per electrode. The ink 

was developed, produced, characterized and used with similar characteristics to ink of 

sieve printing build for other applications. The MEAs produced had a performance of up to 

712 mA.cm-2 by 600 mV to 25 cm2 MEA area. The MEA cost production for MEAs of 

247.86 cm2, that can generate 1 kilowatt of energy was estimated to US$ 7,744.14 

including cost of equipment, materials and labor.  
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com hidrogênio a 90 °C e oxigênio a 85 °C, ambos com 1 bar de pressão 

absoluta (sem pressurização na saída)                          109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 37 - Avaliação de MEAs  sem aditivação da  camada catalisadora (T3);  com 

adição de formadores de poros 40 % em  massa de LiCO3 (carbonato de 

lítio) e de 20 % em massa de (NH4)2C2O4 em relação à soma das massas 

de ionômero   de   Nafion   e   eletrocatalisador  (T4);   com   adição  de 

formadores de poros 40 % em massa de LiCO3 (carbonato de lítio) e  de 

20 % em  massa  de  (NH4)2C2O4  em   relação  à  soma  das  massas  de 

ionômero  de  Nafion  e  eletrocatalisador  e  aumento do teor de Nafion 

(35 %) proporcional  ao  total  de sólidos (T5); Com adição de 50 % em 

massa de carbono Vulcan XC72-R (T6); com adição de 50 % de carbono 

Vulcan XC72-R em relação ao total de sólidos (Nafion + Eletrocatalisador 

Pt/C) com  aumento  do  teor  de  Nafion (35 %)  proporcional ao  total  e 

sólidos (T7);  com  adição de 50 % de carbono Vulcan XC72  em  relação 

ao total  de  sólidos (Nafion + Eletrocatalisador Pt/C)  com  aumento  do 

teor de Nafion (35 %) proporcional ao total e sólidos (T8); e com adição 

de 50 %  em  massa  de  carbono  Vulcan  XC72  (T9).  Todos os MEAs 

foram preparados  com  a  aplicação de 0,4 e 0,6 mgPt.cm-2  em ânodos e 

cátodo,  respectivamente,  avaliados   em   célula   de   25 cm-2   a  75 °C, 

alimentada com hidrogênio a 90 °C e oxigênio a 85 °C, ambos com 1 bar 

de pressão absoluta (sem pressurização na saída)                         110 

 

Figura 38 – Comparação  entre  MEAs  preparados  com  e  sem  o  estiramento  da 

membrana   Nafion.  Ambos   preparados   com   a   aplicação  de  0,4  e 

0,6 mgPt.cm-2  em ânodos e cátodo, respectivamente. Avaliação em célula 

de 25 cm-2  a  75 °C,  alimentada  com  hidrogênio  a  90 °C  e oxigênio a 

85 °C, ambos com 1 bar de pressão absoluta (sem pressurização na saída)    111 

 

Figura 39 - Desempenhos de MEAs preparados por diversos processos de prensagem. 

Todos os MEAs foram preparados com a aplicação de 0,4 e 0,6 mgPt.cm-2 

em ânodos e cátodo, respectivamente. Avaliação  em  célula de 25 cm-2 a 

75 °C, alimentada com hidrogênio a 90 °C e oxigênio a 85 °C, ambos com 

1 bar de pressão absoluta (sem pressurização na saída)               113 

 



Figura 40 - Tack inicial (t = 0) e sua variação com o tempo para uma tinta serigráfica 

comum  (usada em estamparia de tecidos)  e  para  a  tinta  precursora da 

camada catalisadora                            115 

 

Figura 41 - Faca corte de (a) espaçadores; (b) membranas; (c) eletrodos; e (d) Os 

materiais cortados                 117 

 

Figura 42 - Partes do equipamento desenvolvido: (a) para dispersão dos componentes 

da tinta e (b) para concentração da  massa  sólida  mediante  aquecimento 

para remoção dos solventes                                                                            118 

 

Figura 43 - MEA de 248 cm-² para  módulo  de  potência. Com  a  aplicação de  0,4 e 

0,6 mgPt.cm-2  em ânodos e cátodo, respectivamente. Avaliação em célula 

de 248 cm-2  a 55 °C  alimentada  com  hidrogênio  a  65 °C  e  oxigênio a 

60 °C, ambos com 1 bar de pressão absoluta (sem pressurização)                 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

LISTA DE ABREVIATURAS OU SIGLAS 

 

 

BCM.cm-2   - Bilhões de micrômetros cúbicos por centímetros quadrados 

CaC       - Célula a Combustível 

CC   - Camada catalisadora 

CCCH    - Centro de Célula a Combustível e Hidrogênio 

CCSV    - Concentração crítica de sólidos em volume 

CL     - Catalytic Layer – Camada catalisadora 

CVCP    - Concentração crítica volumétrica de partículas 

CVP     - Concentração volumétrica de partículas 

EPS     - Eletrólito polimérico sólido 

GDL     - Gas diffusion layer – camada difusora de gases. 

H2Oup    - Água ultra-pura 

IPEN    - Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares 

MEA     - Membrane Electrode Assembly. Conjunto eletrodo-membrana-eletrodo.  

PAFC        -  Phosphoric Acid Fuel Cells - Célula a combustível baseada no uso de 

ácido fosfórico como eletrólito.  

PEMFC     - Proton Exchange Membrane Fuel Cell - Células a combustível baseada no 

uso de membrana polimérica condutora de prótons. 

PTFE    - Politetrafluoretileno 

Pt/C          - Eletrocatalisador com nanopartículas de platina suportadas em micro 

partículas de carbono. 

TPCC   - Tinta precursora da camada catalisadora 

2EEA   - 2,2 etoxi-etil acetato 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A energia é um recurso básico, necessário à realização da maioria das 

atividades da sociedade moderna. Processos industriais, sistemas de transporte, de 

aquecimento doméstico, e de entretenimento entre outros, geram demandas cada vez 

maiores de energia elétrica. Esse aumento de demanda pode ser considerado uma tendência 

irreversível, devido ao fato da população mundial vir crescendo intensamente nas últimas 

décadas e porque o consumo de energia é necessário para o desenvolvimento social e 

econômico de regiões e países. No entanto, a geração de energia tem causado degradação 

ao meio ambiente. 

 

1.1 A QUESTÃO ENERGÉTICA 

 

 No início do século XIX, os sistemas de transportes Europeus eram baseados 

na tração animal, e o preparo de refeições e o aquecimento doméstico na queima de 

madeira. Atualmente, os combustíveis fósseis constituem a principal fonte de energia para 

os setores de transporte e geração de energia elétrica[1]. Num período de 150 anos, a matriz 

energética mundial passou por algumas mudanças. Primeiramente da madeira para o 

carvão, diversificando-se com o posterior surgimento do petróleo, do gás natural e das 

energias hidroelétrica e nuclear, e mais recentemente das energias renováveis[1,2].  

 A demanda mundial de energia é uma tendência historicamente crescente e 

irreversível por diversos fatores, dentre eles podemos citar o aumento da população 

mundial, que vem ocorrendo a altas taxas; devendo ultrapassar a marca de 9,2 bilhões de 

pessoas até 2050, o que corresponde a um aumento populacional de 43 %[3,4]. Na Figura 1 

é apresentada a projeção de aumento da população mundial até o ano de 2050. 
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Figura 1 – Projeção de aumento da população mundial até o ano de 2050. 

 Adaptado de: United Nations[5]. 
 

 Maior população implica em maior produção de alimentos, de bens de 

consumo, mais importações e exportações, fazendo a economia mundial crescer 

incessantemente, o que leva a um maior consumo de energia.  

 Outro fato importante é que nos últimos anos tem ocorrido um grande 

crescimento nas regiões urbanas, havendo dados que indicam que mais de 50 % da 

população mundial atual já é urbana, o que intensifica todos os fatores socioculturais 

ligados ao consumo de energia[6,7]. As grandes preocupações ambientais, os avanços 

tecnológicos, o alarmante crescimento da demanda mundial de energia e outras forças 

sócio-econômicas, como o próprio sistema capitalista, que baseia a movimentação da 

economia em consumo de bens, conforto e status, tem conduzido as nações à busca de 

novos recursos energéticos[1,2,8]. 

 O metano, principal constituinte do gás natural, de formula molecular CH4, é 

atualmente a fonte de geração de energia mais usada sob o ponto de vista ambiental e 

econômico. No entanto, considerando que as fontes fósseis são finitas, e que têm eficiência 

energética relativamente baixa, distribuição geográfica desigual e resultam em degradação 

ao meio ambiente, existem programas de pesquisa em varias nações buscando-se 

preparar/estabelecer uma economia baseada no uso do hidrogênio[9]. Uma tecnologia 

baseada no uso do hidrogênio reduziria drasticamente as emissões de carbono. Na Tabela 1 
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é apresenta a descarbonização da matriz energética mundial, relacionando a proporção 

entre carbono e hidrogênio presente nas moléculas de alguns combustíveis. 

    

  Tabela 1 – Descarbonização da matriz energética. 
Descarbonização da matriz energética mundial  
(proporção entre átomos por molécula de combustível) 

Combustível Carbono Hidrogênio 

Carvão 1 1 

Óleos 1 2 

Gás natural 1 4 

Hidrogênio 0 2 
  Adaptado de: Pegurier 2007[6] 
 

 Segundo projeções, em 2080 o hidrogênio será a principal fonte de energia do 

mundo, e acredita-se que 90 % da energia provirá do hidrogênio. Nesse processo, o gás 

natural deverá ser o composto responsável pela transição entre o petróleo e o hidrogênio[9].  

 Neste cenário de projeções que demonstram a forte viabilidade para o uso 

massivo do hidrogênio ainda nesse século, o desenvolvimento de sistemas capazes de 

aproveitar ao máximo o potencial energético desse combustível se tornam extremamente 

importantes. 

 

1.2 CÉLULAS A COMBUSTÍVEL 

 

 Células a combustível são, em princípio, baterias de funcionamento contínuo, 

ou seja, conversores diretos de energia química em elétrica e térmica, capazes de gerar 

corrente contínua por meio do suprimento de combustível e oxidante do meio externo. 

Dentre os diversos tipos de células a combustível existentes, as baseadas no uso de 

membrana polimérica condutora de prótons (PEMFCs), têm características que tornam seu 

uso viável tanto para aplicações estacionárias quanto para as portáteis e até mesmo 

automotivas (com uso de um motor elétrico). No entanto, barreiras financeiras, entre 

outras, ainda impedem a aplicação massiva de sistemas de PEMFCs, o que tem 

direcionado algumas pesquisas à redução de custos. 

 Um sistema de célula a combustível do tipo PEMFC, suprido com hidrogênio e 

oxigênio do meio externo, produz energia elétrica e térmica com alta eficiência, gerando 

água como subproduto da reação. 
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 A estrutura onde as reações de uma PEMFC ocorrem é o conjunto eletrodo-

membrana-eletrodo (MEA), o qual corresponde a uma parte significativa do custo total do 

sistema de célula a combustível. Este trabalho tem como foco o desenvolvimento de um 

processo de produção de MEAs para PEMFCs com alta reprodutibilidade, de rápida e fácil 

execução, que proporcione aumento de eficiência em relação aos métodos e técnicas 

conhecidos e que proporcione/apresente redução de custos e outras características 

pertinentes ao aumento de escala. O sistema conhecido como impressão à tela ou Sieve 

Printing, dentre outros, vem sendo utilizado no Centro de Células a Combustível e 

Hidrogênio do IPEN para a aplicação da camada catalisadora no preparo de MEAs, sendo 

o processo escolhido para estudo e desenvolvimento neste trabalho, por permitir a 

produção de eletrodos de variadas formas e dimensões, possibilitando que os 

desenvolvimentos realizados sejam utilizados, quando necessário, no preparo de MEAs de 

grandes dimensões.  

 Para alcançar as metas mencionadas, se faz necessária a formulação, preparo, 

caracterização e aplicação de uma tinta precursora da camada catalisadora (TPCC) das 

reações de uma célula a combustível do tipo PEMFC, adaptada ao processo de impressão a 

tela. Sendo a caracterização um cuidado inédito em relação ao estado da técnica, que 

proporciona reprodutibilidade a tinta precursora da camada catalisadora preparada e ao 

processo de produção de eletrodos para confecção de MEAs.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 Neste capítulo é apresentada uma revisão bibliográfica sobre sistemas de 

células a combustível, em especial as baseadas no uso de membrana polimérica trocadora 

de prótons, denominada PEMFC, do inglês Proton Exchange Membrane Fuel Cell, 

incluindo a produção do conjunto eletrodo-membrana-eletrodo, denominado MEA, do 

inglês Membrane Electrode Assembly e seus componentes, a composição da camada 

catalisadora e algumas formas de seu preparo e aplicação; e em especial o processo de 

impressão a tela com os devidos parâmetros de controle e as principais variáveis. Além de 

aspectos da produção e caracterização de tintas e das formas de avaliação de MEAs. 

 

2.1 CÉLULA A COMBUSTÍVEL 

 

 A mais de cem anos descobriu-se o princípio de funcionamento de sistemas de 

células a combustível, do inglês Fuel Cell, ou ainda pilha a combustível. Sua aplicação 

prática deu-se somente em 1960, no programa espacial norte-americano. Com o grande 

desenvolvimento na área de materiais nos últimos anos, associada às crescentes exigências 

de baixo impacto ambiental, esta tecnologia tornou-se bastante promissora no cenário 

mundial de energia. As células a combustível (CaCs) representam, já em médio prazo, uma 

alternativa tanto para motores a combustão interna (unidades móveis), como para 

geradores de energia de médio porte (100 kW), até plantas da ordem de megawatts de 

potência (unidades estacionárias)[9,10,11].  

 As células a combustível são, em principio, pilhas químicas, ou seja, 

dispositivos que convertem energia química diretamente em energia elétrica e térmica, 

possuindo a possibilidade de operação contínua por meio da alimentação constante de um 

combustível do meio externo (hidrogênio, metanol e etanol são os combustíveis mais 

utilizados)[11]. As principais vantagens desta tecnologia são a baixa emissão de poluentes e 

uma alta eficiência energética. Estes aspectos podem garantir às células a combustível um 

lugar de destaque em um planejamento econômico/ambiental na matriz energética 

mundial; havendo países nos quais já ocorre a aplicação industrial[9,11].  
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 O estudo e desenvolvimento de sistemas de célula a combustível não se 

restringe às reações ou ao dispositivo eletroquímico que as realiza. Questões relacionadas 

ao hidrogênio como produção, armazenamento e distribuição são indispensáveis para o 

estabelecimento de uma matriz energética baseada no uso destes sistemas[9]. 

 

2.1.1 Células a membrana polimérica condutora de prótons 

 

 As células a combustível que utilizam uma membrana polimérica como 

eletrólito condutor de prótons (PEMFC) são capazes de gerar corrente elétrica contínua 

pela combustão eletroquímica, de um combustível e redução de um oxidante, ambos 

fornecidos do meio externo. Esta conversão ocorre por meio de duas reações 

eletroquímicas parciais em dois eletrodos, separados por um eletrólito apropriado. As 

reações que ocorrem dentro de uma PEMFC são catalisadas por sítios compostos por nano 

partículas a base de metais nobres que são depositadas sobre partículas suportes de carbono 

conhecidas como “carbon black” (negro de fumo). Sem os assim chamados 

eletrocatalisadores, as reações não ocorreriam ou seriam extremamente lentas, 

inviabilizando qualquer aplicação prática dessa tecnologia[10,11,12]. 

 Escolhendo-se, por exemplo, hidrogênio como combustível e oxigênio como 

oxidante, a reação que gera energia elétrica e grande quantidade de calor resulta na 

formação de água e a geração de calor. As reações parciais e a reação global para 

hidrogênio e oxigênio são indicadas nas equações químicas 1, 2 e 3[10]: 

 

Ânodo:  H2  +   2 H2O   �  2 H3O
+  +  2 e-                      (1) 

Cátodo:  ½ O2  +  2 H3O
+   +  2 e-  �  3 H2O                (2) 

 ______________________________________________________________________________         

Reação global:  H2  +  ½ O2  �   H2O                           (3)    

  

 Na Figura 2 é apresentado o esquema simplificado de uma célula a combustível 

ácida, do tipo PEMFC. 
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Figura 2 – Esquema simplificado de um sistema de célula a combustível 

  Fonte: WENDT  et al.[11] 
 

 A estrutura de uma célula a combustível do tipo PEMFC é composta por um 

conjunto denominado MEA, do inglês Membrane Electrode Assembly. Esse conjunto é 

composto por uma membrana polimérica com eletrodos de difusão gasosa e por camadas 

difusoras, também chamadas GDL Gas Diffusion Layer em suas duas faces. Em uma 

célula a combustível ocorre a oxidação de um combustível no ânodo e a redução de um 

oxidante no cátodo, reações 1 e 2. Na oxidação ocorre a liberação de prótons e elétrons (no 

caso do hidrogênio); a membrana polimérica tem a função de conduzir os prótons através 

de sua estrutura, da interface com o ânodo até a interface com o cátodo, e também a função 

de bloquear a passagem dos elétrons através de sua estrutura, ou seja, é um isolante 

eletrônico, evitando que o sistema entre em curto circuito. Os elétrons liberados na reação 

anódica são transportados do ânodo por um circuito externo ao cátodo. No cátodo os 

elétrons provenientes do circuito externo e os prótons que atravessaram a membrana 

entram em contato o gás oxidante, que é reduzido na presença do eletrocatalisador, 

formando novas moléculas, água neste caso[10,11]. Na figura 3 é apresentada uma ilustração 

esquemática da formação de água em uma PEMFC. 
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Figura 3 – Reações em uma PEMFC abastecida com hidrogênio e oxigênio. 

 Fonte: TIMPANARO et al.[12]. 

 

 Outra função importante da membrana polimérica é o bloqueio da passagem de 

moléculas do combustível através de sua estrutura para o cátodo, evitando a perda de 

eficiência do sistema. Assim, a membrana atua como um separador entre os gases dos dois 

eletrodos. O desenvolvimento tecnológico atual das células PEMFC deve-se, em grande 

parte, ao uso da membrana Nafion. Esta membrana foi desenvolvida nos anos 60 para a 

produção eletrolítica de cloro pela empresa norte americana DuPont. O material da 

membrana consiste basicamente de um polímero perfluorado, que possui unidades de 

politetrafluoretileno (n = 5 a 13), ligadas a um éter (m ≈ 1), que, por sua vez está ligado a 

um ácido sulfônico[11]. Na Figura 4 é apresentada a estrutura química da membrana Nafion. 

 

 
Figura 4 - Estrutura química da membrana Nafion. 

 Fonte: WENDT [11]. 
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 Quando devidamente hidratada a membrana Nafion incha e pode conduzir 

prótons na forma de íons H3O
+ através de moléculas de água. Entretanto, essa membrana 

limita as condições de operação das CaC a uma temperatura  máxima teórica de 100 ºC a 

pressão atmosférica. A partir dessa temperatura, com a evaporação da água, a membrana 

seca e deixa de ser condutora de prótons[10,11].  

 Os eletrodos de difusão gasosa são compostos de duas camadas, a camada 

catalisadora (CC), ou do inglês Catalytic Layer (CL), e a camada difusora de gases ou Gas 

Diffusion Layer (GDL), que desempenham várias funções importantes nos processos 

realizados em uma PEMFC[11,13]. 

 A camada catalisadora é formada por uma estrutura complexa de poros e sítios 

catalíticos com vizinhança condutora de prótons, ou seja, uma mistura de eletrocatalisador 

e ionômeros (polímeros de baixo peso molecular) de Nafion (material do eletrólito). O 

eletrocatalisador tem a função de acelerar as reações de oxidação e redução de ânodo e 

cátodo respectivamente[10,11,14]. O ionômero de Nafion tem a função de conduzir os prótons 

formados nos sítios ativos do catalisador (região com nanopartículas de metais nobres), até 

a membrana. Assim, esses ionômeros nesta região, fornecem uma interface com a 

membrana de modo a resultar em um aproveitamento máximo da reação anódica para a 

produção de corrente elétrica. A construção da camada catalisadora tem como função a 

maximização da interface trifásica gás-líquido-sólido, onde como “liquido” entende-se 

aqui a fase Nafion hidratada, aumentando consideravelmente a corrente útil a ser obtidas 

na célula PEMFC[11,14]. 

 A camada difusora de gases (GDL) tem a função de permitir a permeação de 

gases através de sua estrutura, distribuindo-os, de modo uniforme, sobre a camada 

catalisadora. A GDL também tem a função de conduzir os elétrons envolvidos na reação; 

da camada catalisadora do ânodo para a placa distribuidora de gás anódica, de onde 

percorrem um circuito externo chegando à placa distribuidora do cátodo, sendo então 

conduzidos para a camada catalisadora do cátodo, onde a reação catódica é 

concluída[10,11,14,15].  

 Outra função importante das camadas difusoras é gerenciar o fluxo de água na 

célula. Tanto a membrana Nafion (eletrólito), quanto os ionômeros de Nafion dispersos na 

camada catalisadora, necessitam de hidratação para conduzir prótons. No entanto, se 

ocorrer o acúmulo de água nos canais das camadas difusoras (GDL), a passagem dos gases 

reagentes é prejudicada ou até bloqueada. Na camada catalisadora a chegada dos gases aos 

sítios reacionais também pode ficar prejudicada, cabendo à GDL permitir a passagem dos 
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gases umedecidos e expulsar por repulsão, hidrofobicidade, as gotículas de água que 

venham a se formar. A porosidade da camada difusora e seu grau de hidrofobicidade vêm 

sendo ajustados para propiciar condições ótimas de umidade e de distribuição dos gases 

reagentes no MEA[11,15,16,17,18]. A GDL pode ser composta por papel de carbono carbon 

paper ou tecido de carbono carbon cloth, com ou sem a adição de materiais para ajustar 

sua porosidade e a hidrofobicidade. É comum a adição de carbono para reduzir a 

porosidade do material, fechando alguns poros. Usa-se politetrafluoretileno (PTFE) como 

ligante do carbono e como elemento responsável por aumentar a hidrofobicidade da 

GDL[11,15,17]. 

 Durante a operação da CaC a água presente no ânodo migra para o cátodo 

juntamente com os prótons na forma de H3O
+, esse fenômeno é chamado de arraste eletro-

osmótico. No sentido contrário, devido à maior concentração de água no cátodo, ocorre 

uma difusão de água do cátodo para o ânodo, através da membrana, esse fenômeno é 

chamado de retro-difusão ou back-diffusion[19,20]. 

 Esses eletrodos, ânodo e cátodo, de modo geral têm características semelhantes 

entre si quanto a sua constituição. No entanto, devido ao alto custo dos eletrocatalisadores, 

as cargas destes aplicadas à cátodos e à ânodos são diferentes, devidos as diferentes 

cinéticas das reações de oxidação do hidrogênio e de redução do oxigênio, 

respectivamente[14], buscando-se a melhor relação custo/desempenho/benefício para os 

eletrodos, que são responsáveis por boa parte do custo por quilowatt instalado de sistemas 

de célula a combustível do tipo PEMFC[14]. 

 

2.2 CONFECÇÃO DE CONJUNTOS ELETRODO-MEMBRANA-ELETRODO  

 

 A confecção de conjuntos eletrodo-membrana-eletrodo (MEA), por ter alto 

caráter tecnológico e aplicação industrial, vem sendo objeto de patente de empresas que 

atuam na pesquisa e desenvolvimento de sistemas de célula a combustível. Assim, além da 

consulta a publicações, grande parte das informações deste trabalho foram obtidas a partir 

de patentes. 

 A patente US 4.000.006[21] descreve o uso de uma mistura de etileno glicol e 

água como veículo para aplicação da camada catalisadora na confecção de eletrodos para 

célula a combustível à ácido fosfórico por impressão a tela. Segundo relatado, o processo 

de impressão a tela é utilizado para a aplicação da camada catalisadora sobre o eletrodo e 
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resulta em uma aplicação fina, uniforme e mais eficiente que os métodos até então 

conhecidos. A patente relata que partículas da ordem de, ou maiores que, 5 micrômetros 

tendem a entupir a tela, o que também acontece com o uso de água como veículo para a 

tinta, uma vez que ocorre rápida separação entre água e demais componentes e esses 

entopem a tela além de causarem depósitos irregulares[21].  

 A patente também menciona que a maioria dos compostos orgânicos aplicáveis 

como veículos para a tinta precursora da camada catalisadora é prejudicial aos 

eletrocatalisadores, o que torna seu uso impraticável. Outros compostos orgânicos 

aplicáveis como veículo que entram em combustão a temperatura ambiente, quando em 

contato com a platina e outros metais nobres presentes nos eletrocatalisadores. E que 

depois de testar vários solventes, descobriu-se que o uso conjunto de etileno glicol e água 

como veículo para tinta precursora da camada catalisadora, permite a formação de 

depósitos muito finos e uniformes com diversas propriedades adequadas. Segundo a 

patente apesar de pequenas quantidades de etileno glicol não serem desejadas no eletrodo 

por envenenar o eletrocatalisador, seu uso não é problemático, pois o mesmo pode ser 

completamente removido durante um tratamento a elevadas temperaturas[21]. 

 Também e relatado na patente que depósitos entre 50,8 e 178 µm podem ser 

obtidos com 50,4 µm de variação. E que essa variação mostra-se menor do que a obtida 

por processos de pulverização com tinta em spray, a qual resulta em camadas de 

aproximadamente 127 µm, mas com variações de 50,4 µm no depósito. E que o processo 

de impressão é repetido muitas vezes para que se obtenha a espessura de matriz desejada. 

Sendo que o número de repetições para a obtenção de uma dada espessura depende da 

viscosidade da tinta, da espessura da tela, da largura das aberturas da tela, da pressão 

aplicada ao rodo e da uniformidade da superfície do eletrodo que será impresso[21]. 

 Também é relatado que a tinta utilizada é formada por carbeto de silício em pó, 

eletrocatalisador de platina suportada em carbono, politetrafluoretileno em meio a um 

surfactante, água e etileno glicol. Que o eletrodo desenvolvido recebeu a aplicação de 

0,5 mgPt.cm-2, foi seco a 65,5 °C após a impressão para remoção de água e sinterizado a 

260 °C por 13 minutos para remoção do etileno glicol por evaporação e para promover a 

adesão entre o carbeto de silício e o ligante polimérico (PTFE). O que torna o eletrodo 

produzido isento de furos ou rachaduras, com espessura média de 76 µm com variações 

menores que 25,4 µm[21].  

 A patente US 4.091.176[15] descreve um eletrodo poroso para células a 

combustível à ácido fosfórico (PAFC), relatando que durante sua operação o combustível 
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penetra nos poros da camada catalisadora porosa, entrando em contato com o material 

catalisador ali depositado, permitindo, ou ainda, facilitando as reações das células. Ao 

contrário dos eletrodos até então conhecidos, que contêm o inconveniente de sua 

porosidade reduzir a condutividade, prejudicando a eficiência da célula, o eletrodo 

desenvolvido permite bom acesso dos reagentes aos eletrocatalisadores em uma camada 

porosa com resistência elétrica bastante reduzida. Fato esse que se explica devido à malha 

com espessura entre 150 e 350 µm, feita de fios de níquel, presente em sua estrutura, que 

auxiliam a condução da corrente gerada[15].  

 Material catalítico, ligante e um agente formador de poros, todos 

preferivelmente em pó, podem ser adicionados. Sais solúveis como sulfato de sódio, 

carbonato de sódio, carbonato de amônio e sais de metais alcalinos como os das famílias 

IIA e IIIA da tabela periódica, assim como cloreto de cálcio e sulfato de amônio são 

eficientes como agentes formadores de poros. A mistura pode ser prensada em um molde 

adequado, sendo tratada a alta temperatura, para que ocorra a transformação da mistura em 

um eletrodo de forma pré-definida. Sendo então removido o agente formador de poros por 

um tratamento apropriado, como por exemplo, um banho em água quente. Resultando em 

um eletrodo que apresenta porosidade variada em função de sua espessura [15].  

 A patente US 4.229.490[22] descreve um método de produção de eletrodos de 

difusão gasosa para células a combustível. Esse eletrodo é composto por um substrato de 

carbono contendo politetrafluoretileno sobre o qual é feita a aplicação de uma camada 

catalisadora por impressão a tela. O substrato é papel de carbono tendo entre 50 e 60 % de 

poros abertos, que é imerso em politetrafluoretileno e seco por 50 minutos a temperaturas 

entre 160 e 220 °C, estando então prontos para a deposição de uma fina camada 

catalisadora. O preparo da camada catalisadora é feito misturando-se em massa, 1 parte de 

eletrocatalisador para 4 partes de carbono (na forma de grafite),  adicionando 44 mL de 

Triton X-100 e 20 mL de água. A mistura desses componentes é feita cuidadosamente por 

técnicas comumente usadas como, por exemplo, ultra-som, e após a obtenção de mistura 

uniforme são adicionados 12 mililitros de “Teflon 30” (solução de PTFE da DuPont) para 

cada 20 gramas da mistura de eletrocatalisador e grafite. Essa mistura é agitada para a 

obtenção de um composto homogêneo e depois aplicada sobre o substrato preparado 

anteriormente por impressão à tela[22].  

 Foi verificado que quando o percentual de PTFE é alto a solução se torna 

instável, ocorrendo separação de fases entre eletrocatalisador, PTFE e solventes; o que 
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impede o processo de impressão. E que a adição de Triton X-100 (octyl phenoxy 

polyethoxy ethanol) soluciona o problema de instabilidade verificado[22].  

 A deposição da camada catalisadora é feita em várias etapas de impressão, até 

ser obtida a carga desejada. Durante cada etapa de impressão uma espuma é formada na 

superfície da camada aplicada, a qual é eliminada por meio da aplicação de um fluxo de ar 

sobre o eletrodo impresso. Esse eletrodo é seco por exposição de aproximadamente 5 

minutos ao calor emitido por lâmpadas incandescentes, quando então volta para a mesa de 

impressão para a aplicação da próxima camada, sendo posicionado com um giro de 90° em 

relação à posição de aplicação da camada anterior. Esse procedimento leva a obtenção de 

camadas mais uniformes. Após a obtenção da carga desejada o eletrodo é seco por uma 

hora a temperaturas entre 160 e 220 °C. Depois é lavado em metanol por 15 minutos e em 

seguida em água por 5 minutos, sendo então seco mais 10 minutos entre as temperaturas 

mencionadas. Após essa secagem o eletrodo é sinterizado a 400 °C por tempos entre 2 e 10 

minutos e depois prensado a quente a 360 °C por até 30 segundos[22].  

 A vantagem do eletrodo obtido por meio do processo descrito é o fato de ser 

permeável a gases e impermeável ao eletrólito em solução. As vantagens do método de 

impressão a tela são permitir a produção em larga escala, sendo então uma técnica passível 

de aplicação industrial, e permitir a obtenção de depósitos uniformes e com espessura 

controlada, o que não acontece com outros métodos conhecidos, como o de pulverização 

ou spray, que além de lentos, apresentam problemas que se intensificam com o aumento da 

área de pintura, como falta de uniformidade da camada depositada, sendo comuns 

entupimentos dos sistemas de pintura/aplicação[22]. 

 A patente US 4.469.579[23] descreve um eletrólito polimérico sólido (EPS), um 

eletrodo produzido a partir do EPS, e o método de preparo do conjunto eletrodo-eletrólito-

eletrodo. O EPS pode funcionar como um eletrodo se receber a aplicação de material 

eletrocatalítico. O EPS de um modo geral é composto de polímeros que realizam troca 

iônica, como o Nafion. O eletrodo é um revestimento composto por polímeros perfluorados 

e um material condutor finamente distribuído. Nos eletrodos é comum o uso de metais 

nobres como a platina, titânio, vanádio, ligas metálicas ou misturas destes finamente 

distribuídas, que proporcionam sítios para reações eletroquímicas. Sendo desejável que os 

materiais catalíticos em compósitos porosos sejam parcialmente cobertos por polímeros 

para assegurar a aderência das partículas[23].   

 A junção entre EPS e eletrodo é feita de modo que uma membrana polimérica 

sólida tenha dois eletrodos ligados às suas faces, um cátodo e um ânodo. O preparo de EPS 
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e de eletrodos com EPS pode ser feito por vários métodos. Polímeros perfluorados podem 

ser dissolvidos, ainda que parcialmente, e misturados aos outros materiais (condutores e 

metálicos) e então aplicados como compósito. Então o meio de dispersão é removido e o 

compósito adere à superfície da membrana. Esse processo de remoção do meio de 

dispersão e a promoção da aderência do compósito a membrana pode ser melhorado por 

meio de aquecimento e pressão por um tempo adequado. Temperaturas entre 50 e 250 °C e 

pressões entre 34 e 281 kgf.cm-2 são utilizados nesse processo[23].  

 Para induzir a formação de poros no eletrodo pode ser feita a inclusão de 

determinados compostos no preparo da dispersão a ser aplicada sobre a membrana, os 

quais após aplicação podem ser removidos, causando a formação de poros no espaço que 

ocupavam. Quando é usado óxido de zinco, a exposição do eletrodo a um meio fortemente 

alcalinos garante a remoção do mesmo deixando espaços vazios, ou seja, poros na 

estrutura[23]. 

 A patente US 4.647.359[24] descreve um eletrodo de difusão gasosa composto 

por um tecido de carbono com poros abertos, que recebe em uma de suas faces a aplicação 

de uma mistura de metais nobres (eletrocatalisador) e ligantes hidrofóbicos, os quais 

aderem aos poros entre os fios do tecido a uma profundidade inferior a espessura deste. 

Então uma segunda mistura uniforme e não catalisadora de carbono e ligante hidrofóbico é 

aplicada à outra face do tecido, para o fechamento dos poros restantes. O eletrodo assim 

produzido apresenta uma fina camada com grande quantidade de eletrocatalisador em uma 

face. O tecido de carbono utilizado tem 381 µm de espessura e entre 10 e 20 fios por 

centímetro, sendo preferíveis tecidos entre 254 e 1270 µm de espessura para acomodar as 

camadas aplicadas dos dois lados do eletrodo[24].   

 A patente US 4.876.115[18] descreve um conjunto formado por um eletrólito 

polimérico sólido na forma de membrana, faceado por dois eletrodos. Os eletrodos de 

difusão gasosa usados são porosos, e são formados por partículas de eletrocatalisadores 

tendo material condutor de prótons como ligante (material responsável pela formação da 

estrutura da camada catalisadora). Esse condutor de prótons envolve a superfície do 

carbono deixando interstícios pelos quais o fluxo de gases acontece. O uso de Nafion como 

eletrólito polimérico sólido condutor de prótons oferece vantagens sobre os eletrólitos 

líquidos, dentre elas maior densidade de potencia final, menores temperaturas de operação, 

maiores tempos de vida útil, ausência de corrosão no eletrólito, fácil construção, baixa 

pressão de vapor e permitem melhora no desempenho da cinética da reação de redução do 

oxigênio[18].  



35 
 

 O conjunto para célula a combustível composto por eletrodos e membrana é 

formado por eletrodos porosos contendo material catalítico e material condutor de prótons 

faceando o eletrólito sólido. A criação de uma interface eficiente entre eletrodos e eletrólito 

proporciona mecanismos que substituem o efeito de interação proporcionado pelo uso de 

eletrólitos líquidos, promovendo contato íntimo entre a superfície do eletrocatalisador e a 

estrutura porosa do eletrodo. O uso de Politetrafluoretileno como aditivo promotor de 

hidrofobicidade e feito para garantir o acesso dos gases reagentes aos sítios catalisadores, o 

qual pode ser prejudicado por excesso de água no eletrodo[18]. 

 O preparo de eletrocatalisadores é feito a partir do uso de carbono XC72 e 

Black Pearls 2000 para o depósito de partículas de platina com tamanho entre 20 e 50 

Angstroms. A patente menciona que a carga de platina presente no eletrodo é de 

aproximadamente 0,35 mg.cm-2, não devendo ultrapassar 0,50 mg.cm-2[18].  

 Na patente dois materiais são mencionados como condutores de prótons que 

podem estar presentes na camada catalisadora, dióxido de rutênio, que é aplicado na forma 

de RuCl3, sendo oxidado após a deposição, e ionômeros de Nafion, comercializados em 

solução. A patente relata ainda que ambos os materiais podem ser usados em ânodos e em 

cátodos, sendo relatado ainda que o uso de Nafion é vantajoso em cátodos e o do RuO2 em 

ânodos. Os eletrodos podem ser preparados pela pulverização de solução de Nafion (5 % 

em solventes ou 10 % em água) sobre a superfície do eletrodo com catalisador. Esse 

processo pode ser realizado a temperatura ambiente ou a temperaturas próximas a 160 °C. 

Sendo que após a deposição da camada de Nafion os eletrodos permanecem a temperatura 

ambiente por 30 minutos, depois são submetidos a vácuo a temperatura ambiente por 30 

minutos e então aquecidos a 70 °C por 30 minutos. Sendo ainda mencionado, que eletrodos 

mantidos a 140 °C durante o processo de pulverização da solução de Nafion apresentaram 

os melhores resultados[18]. 

 A patente US 5.234.777[25] descreve um conjunto membrana-eletrodos 

melhorado, no qual os eletrodos contém uma camada de material condutor de prótons com 

espessura menor que 10 µm e eletrocatalisador a base de platina disperso em quantidade 

pouco abaixo de 0,35 mg.cm-2. Nesse conjunto, o eletrodo com a camada catalisadora 

contendo material condutor de prótons é preparado separadamente da membrana. Uma 

determinada quantidade de eletrocatalisador contendo platina é dispersa em ionômeros que 

realizam transporte iônico, e a mistura resultante é conformada em um filme fino; que é 

então transferido para a superfície da membrana[25].  
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 O conjunto é completado por meio da colocação de um eletrodo de estrutura 

porosa sobre as camadas catalisadoras, que estão na membrana. Todo o processo de 

preparo e aplicação da camada catalisadora é feito com o ionômero na forma sódica (Na+), 

havendo a necessidade de uma etapa de secagem a temperatura próximas a 150 °C nas 

quais o filme resultante é convertido novamente à forma protonada (H+), para formar uma 

camada catalisadora maleável, elástica e com morfologia uniforme sobre a membrana. O 

desempenho de aproximadamente 1200 mA.cm-2 para MEAs com carga de platina de 

0,22 mg.cm-2 é o grande diferencial da patente. As condições de obtenção da curva de 

polarização foram pressão dos reagentes de 0,6 atm, temperatura dos umidificadores de 

105 °C e temperatura da célula de 80 °C[25]. 

 A patente US 5.316.871[26] descreve um conjunto eletrodo-membrana-eletrodo 

(MEA) no qual os eletrodos contêm material catalítico finamente distribuído sobre a área 

superficial interna e externa de partículas de carbono, e material condutor de prótons 

(ionômeros de Nafion) entre essas partículas, os quais são parcialmente incorporados ao 

volume da membrana por prensagem a quente. As camadas catalisadoras dos eletrodos são 

preparadas a partir de metais nobres suportados em partículas de carbono 

(eletrocatalisadores) com hidrofobicidades diferentes. Sendo que o eletrocatalisador para o 

ânodo é feito com carbono mais hidrofílico que o preparado para o cátodo, mais 

hidrofóbico. Isso porque foi verificado que essa constituição contribui para a retenção de 

água próximo a membrana, evitando assim o ressecamento desta e garantindo um melhor 

desempenho ao MEA. A hidrofobicidade das partículas de carbono é controlada pelo pH 

das mesma, partículas com pH entre 6 e 7 apresentam maior hidrofilicidade que as 

partículas com pH próximo a 8, mais hidrofóbicas. Foi verificado que partículas mais 

hidrofílicas apresentam tamanho de poros entre 9 e 11 nanômetros, enquanto as 

hidrofóbicas  apresentam valores entre 6 e 8 nanômetros para esta propriedade[26].  

 Na composição da pasta é utilizado entre 30 e 50 % em massa de material 

condutor de prótons e o restante de eletrocatalisador, sendo que este contém 

aproximadamente 15 % em massa de platina. Podendo ser adicionado até 30 % em massa 

de politetrafluoretileno (em relação à massa de eletrocatalisador) com a finalidade de 

promover hidrofobicidade aos eletrodos. E a pintura dos eletrodos pode ser feita sobre a 

membrana, ou sobre tecido de carbono ou papel de carbono com PTFE, sendo necessária 

uma etapa de secagem a temperaturas entre 90 e 95 °C por 30 minutos. Após a qual, os 

eletrodos são posicionados em ambos os lados da membrana e então incorporados a essa 

por um processo de prensagem a quente com tempos entre 1 e 5 minutos, a temperaturas 
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entre 120 e 150 °C e a pressões entre 70 e 140 kgf.cm-2. Sendo mencionado que os tempos 

maiores requerem pressões menores e vice-versa[26]. 

 A interação entre o material condutor de prótons e o eletrocatalisador, e a 

incorporação dos eletrodos na membrana sobre pressão, proporcionam um caminho 

contínuo para o fluxo de prótons, dos sítios catalíticos onde ocorrem as reações, até a 

membrana. MEAs produzidos desta forma necessitam de cargas de metais catalíticos da 

ordem de 0,07 mgPt.cm-2 de área superficial do eletrodo. Sendo ainda possível que a carga 

de platina em um dos eletrodos seja menor do que no outro, desde que a soma fique 

próximo a 0,13 mgPt.cm-2. Solução de Nafion com 5 % de ionômero em massa, carbono 

Vulcan XC-72R, membrana Nafion 117 e papel ou tecido de carbono são utilizados no 

preparo dos MEAs. Tratamentos adicionais são necessários para remover resíduos de 

materiais orgânicos e para substituir algum cátion do material condutor de íons por prótons 

(H+). Um tratamento utilizado é a imersão do MEA em solução de peróxido de hidrogênio 

5 % por 30 minutos, seguida de banho de ácido sulfúrico 0,5 mol.L-1 por 30 minutos e 

finalmente muito tempo em “água condutiva”, o que não é claramente descrito. Uma etapa 

de aquecimento adicional é utilizada para remover resíduos de líquidos e vapores do 

MEA[26].  

 A patente US 5.399.184[27] descreve todo o processo de produção de MEAs, 

desde o preparo das membranas condutoras de prótons até os MEAs estarem prontos para 

uso. Nela é mencionado que a massa de platina aplicada pode variar entre 0,04 e 

4,0 mg.cm-2, que a temperatura de prensagem deve ser pelo menos 10 °C abaixo da 

temperatura de amolecimento do polímero, que a pressão não deve ser menor que 

120 kg.cm-2, (sendo preferíveis pressões acima de 140 kg.cm-2) e que o tempo de 

prensagem pode variar de 0,5 até 60 minutos. A patente menciona ainda que após a 

prensagem os eletrodos são imersos em ácido sulfúrico 5 % por 16 horas, com o objetivo 

de modificar os copolímeros para a forma protonada[27]. 

 A patente US 5.474.857[28] descreve um MEA para célula a combustível no 

qual a região catalisadora é mais eficiente em função da melhor dispersão dos metais 

nobres, das partículas de carbono e do polímero condutor de prótons. A dispersão, dita 

coloidal, é preparada com o uso de solventes orgânicos polares que possuem entre 1 e 8 

átomos de carbono e então a hidroxila na extremidade da cadeia[28]. 

 A patente US 5.521.020[29] descreve um método de preparo de MEAs, no qual 

a camada catalisadora formada por eletrocatalisadores e material do eletrólito solubilizado, 

é aplicada sobre a camada difusora de gases (GDL). Nesse processo a GDL é fixada a uma 
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placa aquecedora que mantém sua temperatura entre 80 e 100 °C. Após esse processo de 

pintura os eletrodos são secos a 100 °C por 10 minutos. A camada difusora de gases é 

preparada por meio do revestimento de papel ou tecido de carbono por uma mistura de 

polímero hidrofóbico, preferivelmente politetrafluoretileno e carbono com alta área 

superficial, sendo submetidos a uma etapa de sinterização a temperaturas entre 300 e 

350 °C por 30 minutos para a obtenção do eletrodo que é substrato para a impressão da 

camada catalisadora. Na etapa de prensagem do MEA são preferíveis membranas de menor 

espessura e com densidades relativamente menores, como as membranas Nafion 105 e 117, 

que têm maior concentração de prótons, sendo melhores condutoras de prótons em função 

da baixa resistência interna ao fluxo dos mesmos[29]. 

 A patente US 5.861.222[30] descreve um MEA para célula a combustível no 

qual os eletrodos possuem porosidade total entre 40 e 75 %, apresentando desempenho 

superior aos MEAs até então conhecidos. É relatado que o uso de aditivos formadores de 

poros contribui para o aumento de desempenho dos MEAs, o diâmetro médio das 

partículas influencia o diâmetro dos poros formados. E que uma distribuição bimodal de 

tamanho de poros permite melhora nos fenômenos de transporte no eletrodo. Isso porque 

poros maiores permitem que os gases reagentes cheguem rapidamente nos extremos dos 

eletrodos e que a água formada nas reações seja removida. E poros menores proporcionam 

a condução de íons entre os sítios catalisadores e o polímero condutor de íons[30].  

 Com a adição de formadores de poros parte dos ionômeros que se ligariam as 

partículas de eletrocatalisador são ligadas aos formadores de poros, o que causa redução 

das condutividades elétricas e iônicas com o aumento do teor de formadores de poros. 

Quando a porosidade do eletrodo fica acima de 75 % a condutividade do eletrodo é 

sensivelmente reduzida[30].  

 A patente menciona que são usados formadores de poros com diâmetro de 

partículas entre 0,1 e 10 µm. E que os materiais mais usados são carbonatos e bicarbonatos 

de metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, ou seja, substâncias que se decompõem 

entre 50 e 170 °C, por exemplo, carbonato e bicarbonato de amônio. O uso de formadores 

de poros que não decompõem até 170 °C também é possível, substâncias como oxalato de 

amônio que não apresentam decomposição térmica abaixo de 180 °C podem ser utilizadas, 

no entanto, para evitar danos a membrana aquecimentos até 210 °C com duração de no 

máximo 10 minutos são realizados para a retirada dos aditivos[30].  

 Uma solução de ácido, ionômero condutor de prótons e um solvente adequado 

é então preparada para produzir um revestimento disperso. Ionômero é misturado com 
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isopropanol na proporção de 9 : 1, eletrocatalisador e formador de poros. É feita a adição 

de glicerol para ajustar a viscosidade da mistura. E por ultimo é feita a adição de 

tetrabutilamônio, para aumenta a termoplasticidade e a estabilidade a altas temperaturas e 

de hidróxido de tetrabutilamônio promover dispersão[30].  

 O processo de pintura dos eletrodos é a pulverização do composto mencionado 

sobre a membrana Nafion 117 a temperaturas entre 130 e 170 °C. Na sequência, é feito um 

tratamento com ácido sulfúrico para modificar a membrana e os ionômeros da camada 

catalisadora da forma sódica (Na+) para a protonada (H+). Durante esse tratamento os 

formadores de poros também são removidos e após o tratamento químico, uma etapa de 

secagem a 210 °C é realizada[30]. 

 A patente US 5.869.416[31] descreve um MEA de alto desempenho no qual a 

camada catalisadora é dispersa em solventes orgânicos que não apresentam ligações ou 

interações fortes com os ionômeros condutores de prótons e que volatilizam sob 

aquecimento. Na tinta catalisadora são utilizados ionômeros condutores de prótons e 

eletrocatalisadores com carga de platina entre 10 e 30 % em massa, em relação à massa de 

carbono, além dos solventes. Embora o grau de interação dos solventes com os 

componentes da camada catalisadora não seja facilmente mensurável, acredita-se que o 

alto desempenho do MEA é consequência da total eliminação dos solventes utilizados e da 

formação de uma estrutura porosa, semelhante a uma espuma, que ocorre durante o 

processo de evaporação do solvente na etapa de secagem. Acredita-se também que a 

estrutura porosa formada beneficia os processos de transporte de água através da camada 

catalisadora[31].  

 Dentre os possíveis solventes o carbonato de etileno é mencionado como 

preferível e o uso de tetrabutil amônio também é mencionado, podendo corresponder a até 

90 % da massa da mistura.  A patente menciona que quando a tinta catalisadora é 

aplicada diretamente sobre a membrana não causa inchamento excessivo porque os 

compostos orgânicos não apresentam interações com a membrana. E que na formulação da 

tinta podem ser utilizados os ionômeros na forma sódica (Na+) ou protonada (H+), sem 

ocorrer significante degradação da tinta catalisadora na secagem após aplicação[31]. 

 A camada obtida apresenta estabilidade por longo prazo. Sendo preferível que 

o solvente utilizado tenha ponto de ebulição acima de 100 °C, porque água e outros 

solventes presentes na solução do ionômero são removidos antes do solvente selecionado. 

Também é mencionado que o ligante polimérico utilizado deve ter condutividade iônica da 

ordem de 1.10-3 S.cm-1 nas condições de operação de uma célula a combustível[31].  
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 A patente menciona que politetrafluoretileno (PTFE) ou Nafion podem ser 

usados como ligante, sendo adicionados 5 % em massa. Quanto ao preparo do MEA, a 

patente menciona que pode ser feita aplicando-se a tinta precursora da camada catalisadora 

diretamente sobre a membrana, ou sobre um material revestido com PTFE, sendo então 

esse material laminado à membrana. E que pode ser feita a aplicação sobre fibra de vidro 

revestida com PTFE, seguindo-se a secagem e uma etapa de prensagem a 7 kgf.cm-² a 

195 °C por 5 minutos, seguido de um resfriamento a temperatura ambiente[31].  

 Outra forma de preparo de MEA possível é a aplicação da tinta sobre papel de 

carbono, seguida de uma etapa de secagem e por último a formação do MEA com uma 

etapa de laminação para promover bom contato entre as faces. Sendo importante que a 

tinta seja seca a temperaturas em que o solvente seja volátil, mas abaixo de seu ponto de 

ebulição. Processo segundo o qual 99,9 % dos solventes são removidos. Resultando em 

uma c amada com espessura entre 1 e 10 µm de espessura, porosidade entre 30 e 90 % e 

tamanho de poros entre 0,01 e 0,1 µm. Resultando em uma carga de platina no anodo de 

0,14 mg.cm-2 com espessura de 10 µm e no cátodo de 0,25 mg.cm-2 com espessura de 

17 µm no catodo[31].  

 A patente US 5.871.860[32] descreve um processo de manufatura de camada 

catalisadora para eletrodos, no que se refere à formulação e a estrutura, para que os 

requisitos de fluxo de gases e transporte de água sejam atingidos segundo o que possa ser 

previamente desejado. Segundo a patente o uso de impressão a tela permite controlar a 

aplicação de uma ou mais camadas que podem ser adaptadas para determinar fluxo de 

gases segundo perfis e gradientes desejados. Além disso, padrões de impressão podem ser 

variados ao longo do eletrodo, quando neste é feita a sobreposição de múltiplas camadas, o 

que permite a constituição de estruturas que apresentem variações na concentração de 

gases, fluxo de água e variação de temperatura[32].  

 A patente menciona que as vantagens do eletrodo proposto são o aumento de 

desempenho obtido e um aproveitamento máximo dos eletrocatalisadores e demais 

componentes, contribuindo para a redução de custo na obtenção de eletrodos de difusão de 

gases para aplicação em células a combustível. O eletrodo é composto por 6,6 % de PTFE, 

cargas variadas de platina depositadas sobre sua superfície, para proporcionar melhor 

aproveitamento do eletrocatalisador ao longo dos canais de distribuição de gases. Sendo 

que a região mais externa do eletrodo, a qual corresponde a um terço de sua área total, 

recebeu o carregamento de platina de 4,0 mgPt.cm-2. Uma segunda região, intermediária 
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recebeu uma carga de 2,0 mgPt.cm-2 e o centro do eletrodo recebeu uma carga de 

1,0 mgPt.cm-2. Resultando em uma massa média depositada de 2,33 mgPt.cm-2. 

 Uma pasta com características reológicas adequadas para o preparo de 

eletrodos é produzida por meio da mistura de seus componentes com um solvente, a qual 

pode ser aplicação em membrana ou em camada difusora de gases por impressão a tela. Tal 

eletrodo é seco por 30 segundos a 400 °C. Outra opção é reduzir a carga de platina, 

chegando a um valor médio de 0,12 mgPt.cm-2 entre as três regiões, tal eletrodo é seco e 

sinterizado por 15 minutos a 350 °C em atmosfera de nitrogênio[32]. 

 A patente US 6.017.650[33] descreve um eletrodo com hidrofobicidade ajustada 

no cátodo e no ânodo para obtenção do máximo desempenho do sistema. Sendo relatado 

que a redução do grau de hidrofobicidade entre a entrada e a saída do cátodo melhora o seu 

desempenho, não apresentando vantagem no ânodo. A construção dos eletrodos é feita com 

a aplicação de uma primeira camada contendo uma mistura de ligante polimérico e 

carbono com baixa área superficial. Essa camada após seca e sinterizada a 350 °C por 30 

minutos confere características hidrofóbicas e preenche a superfície do tecido 

uniformizando sua rugosidade[33].  

 Uma camada catalisadora misturada com um segundo agente hidrofóbico é 

aplicada sobre a primeira camada. A patente menciona a carga de platina e carbono no 

catalisador é modificada para expor a maior superfície da platina possível, e que camadas 

catalisadoras muito espessas causam a possibilidade dos sítios catalisadores mais distantes 

terem contato descontínuo com a membrana[33].  

 A composição final da primeira camada pode variar entre 15 e 25 % em massa 

de ligante hidrofóbico e entre 75 e 85 % de eletrocatalisador. A segunda camada é 

composta pelo deposito de eletrocatalisador com massa de platina entre 30 e 40 % em 

relação ao carbono. O uso de 2-propanol e de propileno glicol é mencionado como veículo, 

assim como o uso de eletrocatalisadores platina-rutênio ou platina-cobalto-cromo 

suportado em carbono em substituição ao platina-carbono. Kynar 301F e Triton X-100 são 

utilizados juntamente como aditivos na formulação da tinta catalisadora[33]. 

 A patente US 6.280.872[34] da “Toyota”  descreve um MEA formado por dois 

eletrodos que são prensados a membrana polimérica de um cada lado, recebendo 

separadores de contato em seus outros lados. Cada eletrodo é composto por uma camada 

difusora de gases e uma camada catalisadora que é depositada sobre a membrana.  A 

camada difusora de gases é composta por duas camadas contendo polímeros hidrofóbicos 
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como o politetrafluoretileno (PTFE) e partículas de carbono que são depositadas sobre a 

camada catalisadora[34].  

 A primeira camada tem menos polímero hidrofóbico e é mais refinada por ter 

partículas de carbono menores que as partículas usadas na camada mais externa, que por 

serem maiores, permitem que na presença do polímero hidrofóbico a água seja suave e 

rapidamente eliminada. Um MEA constituído segundo o processo e estrutura apresentados 

não necessita de uma base composta de carbono, como papel ou tecido, o que contribui 

para a redução do custo final do eletrodo[34]. 

 A patente US 6.391487[35] descreve um MEA que utiliza resinas 

perfluorosulfonicas como eletrólito em PEMFC com aumento da interface trifásica. Nela é 

relatado que quando o ionômero utilizado na camada catalisadora apresenta alta condução 

de prótons sua capacidade de solubilizar reagentes como o oxigênio diminui, e que quando 

o ionômero apresenta baixa condução de prótons a capacidade de solubilizar oxigênio 

aumenta. Em função dessa característica a condução de prótons do eletrólito contido na 

camada catalisadora e a capacidade de fornecimento dos reagentes podem ser melhoradas 

separadamente, resultando em uma melhor condução de prótons e capacidade de 

suprimento dos reagentes. Sendo assim a camada catalisadora é formada com um eletrólito 

“A” para garantir grande condutividade protônica e então revestida com pequena 

quantidade de eletrólito “B”, o qual tem grande capacidade de solubilizar os reagentes nos 

poros do eletrólito “A”, o efeito combinado do uso dos dois eletrólitos é a obtenção de uma 

tripla fase reacional mais eficiente[35]. 

 A patente US 6.074.692[36] da “General Motors Corporation” descreve o 

preparo de MEAs, no qual a membrana deve ser previamente molhada com o solvente da 

tinta precursora da camada catalisadora antes de ser submetida ao processo de aplicação 

desta camada, o que causa um inchaço em sua estrutura em todas as direções, nas direções 

“x” e “y” do seu plano e na direção “z” normal ao seu plano, ou seja, a direção da 

espessura da membrana[36]. 

 Quando agentes fluorados com ácido sulfônico são escolhidos como 

condutores de cátions, é preferido o uso de glicóis e água para minimizar o inchaço da 

membrana. A membrana dilatada é fixada em um suporte que a mantém nas dimensões 

expandidas durante um processo de secagem. Após a secagem, a membrana ainda 

tensionada recebe a aplicação da camada catalisadora, passa por outro processo de 

secagem e então é submetida a um processo de prensagem a quente. O MEA assim 
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preparado é cortado em pedaços, hidratado em banho de água quente e então montado em 

célula[36]. 

 A composição precursora da camada catalisadora é formada por uma mistura 

de etileno glicol, Nafion em solução de alcoóis alifáticos e água, contendo eletrocatalisador 

com 40 % em massa de platina suportada em carbono Vulcan XC-72. Etileno glicol 

representa 52 % em massa na tinta precursora da camada catalisadora. Resultando, ao final 

do processo, em um eletrodo que apresenta razão 3:1 entre as quantidades de 

eletrocatalisador e Ionômero de Nafion[36].  

 Membrana Nafion 112 (que possui espessura de cerca de 60 µm) que é imersa 

por 4 minutos em etileno glicol e então tensionada. O excesso de etileno glicol é removido 

da superfície da membrana com um rodo. Então a tinta catalisadora é aplicada em ambos 

os lados da membrana para obter uma espessura de 125 µm quando úmida. O eletrodo é 

seco a 80 °C por 30 minutos para remoção do etileno glicol, e então seco a 130 °C por 10 

minutos para cura do Nafion. O MEA apresenta uma redução de 33 % em sua espessura 

após secagem, ficando com aproximadamente 40 µm, mas mantendo a permeabilidade a 

gases abaixo de 0,1 sccm (centímetro cúbico padrão por minuto) com pressão de 1,0 atm 

na célula[36]. 

 Nas diversas patentes supracitadas são apresentados diferentes desempenhos, 

no entanto, vários detalhes de construção dos eletrodos, dos processos e materiais 

utilizados, das condições de operação e de características individuais das células de teste, 

como por exemplo, a área geometria das mesmas e as características dos canais de fluxo de 

reagentes não são mencionados, o que impede comparações entre esses diversos 

desempenhos. 

 Trabalhos[14,37] comparando processos de deposição da camada catalisadora por 

pulverização, spray, da mistura precursora e por meio da aplicação desta por impressão a 

tela, utilizando a carga de 0,6 mgPt.cm-2 no cátodo e 0,4 mgPt.cm-2 no ânodo em ambos os 

casos, verificaram que o desempenho na faixa de potencial de operação de célula é cerca 

de 22 % maior para MEAs de 25 cm-2 preparados por impressão a tela[14,37]. É importante 

mencionar que, no caso da impressão da camada catalisadora sobre membrana polimérica 

por impressão a tela, a membrana foi fixada em moldura e submetida a uma etapa de 

tratamento térmico a 120 °C por 30 minutos antes do início do processo de impressão, após 

a impressão da primeira face da membrana e após a impressão da segunda face, o que, 

segundo a patente US 6.074.692[36], melhora o desempenho do MEA preparado com tal 

tratamento da membrana. Além desse tratamento, etapas de secagem intermediárias e 
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períodos de ambientação mediante o aquecimento que é promovido por lâmpadas 

incandescentes fazem parte do processo utilizado, por serem necessárias várias etapas de 

impressão para o depósito da carga de eletrocatalisador desejada em cada face da 

membrana. Ainda quanto ao tratamento térmico da membrana foi verificado que o mesmo 

é problemático quando busca-se o aumento de escala, ocorrendo o rompimento de 

membranas com maiores dimensões quando estas foram fixadas em molduras e tratadas 

como mencionado[14]. 

 Outro trabalho[13] relata que MEAs com 25 cm² de área geométrica, produzidos 

a partir da aplicação da camada catalisadora sobre a camada difusora de gases (tecidos de 

carbono) por spray, com proporção mássica entre eletrocatalisador e ionômero de Nafion 

de 65 : 35, preparados com cargas de 0,6 mgPt.cm-2 no cátodo e 0,4 mgPt.cm-2 no ânodo,  e 

unidos à membrana Nafion 105 por prensagem a 127 °C e 246 kgf.cm-2, operando com 

hidrogênio umidificado no ânodo a 80 °C, oxigênio seco no cátodo e temperatura da célula 

a 65 °C permitiram a obtenção de desempenhos de até 830 mA.cm-² a 0,6 V em MEA. Um 

tratamento térmico a 135 °C por 30 minutos após a etapa de prensagem é mencionado 

como vantajoso ao desempenho de MEAs[13]. 

 

2.2.1 Impressão a tela 

 

 Impressão a tela, do inglês Sieve Printing, mais conhecido no Brasil como 

serigrafia, é um processo de impressão que consiste em forçar uma tinta a atravessar um 

tecido mediante a aplicação de força por um raspador ou racle. As variáveis de impressão 

como pressão, velocidade e ângulo do raspador, dentre outras e as características da matriz 

de impressão interferem nas características do deposito aplicado ao substrato. A matriz de 

impressão é formada por áreas de grafismo, que são as áreas onde a tinta atravessa a tela, e 

áreas de contra-grafismo, que são as áreas nas quais a tinta não deve atravessar a tela. 

Essas áreas são formadas na matriz de impressão por meio da aplicação de uma resina 

sobre a tela, a qual é submetida a um processo de fotopolimerização das áreas de contra-

grafismo por exposição à luz, geralmente ultra-violeta (U.V.), enquanto as áreas de 

grafismo são protegidas por um filme ou máscara, que bloqueia a passagem de luz, 

impedindo a fotopolimerização da resina nessas regiões. Após essa etapa, a matriz de 

impressão é submetida a um processo de lavagem para remoção da resina não polimerizada 

e revelação das áreas de grafismo. Na Figura 5 é apresentado um esquema simplificado do 
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processo de impressão a tela, no qual pode ser visto que mediante a força e o deslocamento 

que a racle exerce, a tinta é deslocada sobre a tela, atravessando suas regiões de 

grafismo[38]. 

 

 
 Figura 5 – Componentes e etapas do processo de impressão a tela. 
 Adaptado de HARKE IMAGING[38]. 

 

2.2.2 Tintas  

 

 Tintas são fluidos compostos por veículo (resinas e solventes), pelas partículas 

que devem ser depositadas na superfície pintada e por aditivos. A resina é a parte não 

volátil do veículo, sua função principal é aglomerar as partículas, envolvendo-as total ou 

parcialmente e fixando-as ao substrato ao qual a tinta é aplicada. Embora compostos 

naturais possam ser utilizados, atualmente é comum o uso de resinas obtidas por sínteses 

químicas[39].  

 Os solventes são líquidos utilizados para dissolver resinas e manter todos os 

componentes da mistura homogeneamente dispersos. A mistura adequada de solventes 

permitirá que o processo de aplicação da tinta e a camada aplicada apresentem as 
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características desejadas. Taxa de evaporação, ponto de fulgor, estabilidade química, 

toxicidade, biodegradabilidade, tensão superficial e pressão de vapor estão entre as 

características relevantes na escolha de um solvente. Das propriedades de um solvente 

associáveis a sua volatilidade, a pressão de vapor é mais recomendada, embora seja 

comum o uso do ponto de ebulição na escolha de um solvente. Quanto menor a pressão de 

vapor menos volátil é o solvente a uma dada temperatura[40]. Na Tabela 2 é apresentada a 

pressão de vapor de alguns solventes. 

  

   Tabela 2 – Pressão de vapor de alguns solventes. 

Solventes 
Pressão de vapor 
(mmHg a 20 °C) 

etileno glicol 0,08 

propileno glicol 0,08 

2-propanol 33,00 

etanol 44,60 

1-heptanol 0,50 
    Fonte: Handbook of Chemistry and Physics[41]. 

 

 O comportamento de resinas em meio a solventes é determinado por 

parâmetros de solubilidade. Quando se conhecem os parâmetros de solubilidade das resinas 

e dos solventes a serem utilizados, pode ser feita uma determinação teórica para verificar 

se ocorre solvência parcial, total ou insolubilidade de uma determinada resina em um 

solvente. Outra opção para caracterizar a solubilidade de uma resina frente a solventes é 

realizar experimentos, nos quais a resina é exposta a uma série de solventes, observando-se 

em quais solventes a resina incha ou solubiliza[40,42]. 

 Aditivos são compostos que podem modificar, tanto as características 

relacionadas ao processo de aplicação, como as relacionadas ao depósito final da tinta. 

Dentre outras coisas, os aditivos evitam a formação de espuma, modificam o tempo de 

secagem, a dispersão, as propriedades reológicas e a tensão superficial de tintas[43]. 

 As partículas são os materiais sólidos a serem depositados para 

desempenharem o objetivo final da tinta. Para tanto as partículas devem ser insolúveis no 

meio e estar finamente distribuídas. Tintas para uso comum devem ter partículas coloridas 

denominadas pigmentos, que tem a finalidade de conferir cor e embelezar a superfície 

pintada. No entanto, existem depósitos de partículas feitos com outras finalidades, como 
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por exemplo, as tintas para proteção anti-corrosiva, que tem em sua composição partículas 

oxidadas ou que se oxidam impedindo o avanço da permeação do agente oxidante no 

material ao qual estão aplicadas[44]. 

 Na formulação de uma tinta, inicialmente, são consideradas as quantidades de 

solventes, resinas e pigmentos (partículas). Aditivos costumam ser utilizados em teores 

muito baixos e apenas quando são necessários. Sendo assim, a composição de uma tinta 

pode ser determinada em função de seus teores de solventes, de resinas e de pigmentos, 

existindo interdependências entre esses. Tanto a relação entre o teor de partículas e o de 

resinas, como a relação entre teor de resinas e o de solventes são determinadas em função 

das características finais da camada aplicada e do processo de aplicação utilizado. 

 O teor de pigmentos (partículas) em massa de uma tinta determina o percentual 

em massa de pigmentos em relação à massa total da tinta. O teor de sólidos em massa 

determina o percentual (em massa) dos elementos sólidos não voláteis (resina, pigmentos e 

aditivos, todos juntos) presentes na tinta. O teor de resina é a diferença entre a massa total 

após aplicação e secagem e a massa de pigmentos (caso não haja aditivos não voláteis); e o 

teor de solventes é a diferença entre a massa de uma quantidade de tinta antes da aplicação 

e após a secagem[45,46]. 

 A concentração volumétrica de partículas (CVP) é a fração volumétrica 

(percentual) das partículas em relação ao volume total de sólidos do filme de tinta seco. Ou 

seja, em uma tinta sem aditivos, a CVP é uma relação direta entre a concentração em 

volume de partículas e resinas[45]. Na Figura 6 é apresentado um diagrama que relaciona a 

mudança de características de um filme de tinta seco em função do aumento da 

concentração volumétrica de partículas. 
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Figura 6 – Características de uma película de tinta após aplicação e secagem em função da 
concentração volumétrica de partículas.     
Adaptado de: KAIRALLA e MACHADO[45]. 
  

 É importante notar que a partir de uma determinada concentração as partículas 

passam a não ser totalmente revestidas pela resina havendo permeabilidade, ou seja, os 

gases em contato com a camada de tinta passam a ter acesso às partículas por essas não 

estarem totalmente envolvidas pela resina[40,45]. 

 Outra relação importante é a concentração volumétrica crítica de partículas 

(CVCP), que é a concentração máxima de partículas em meio ao veículo (resinas + 

solventes) na qual o veículo consegue preencher todos os vazios em volta das partículas. 

Abaixo dessa concentração ocorre uma mudança no comportamento da mistura, passando a 

haver excesso de veículo, o que gera na tinta características que permitem sua aplicação. 

Dentre elas pode-se citar fluidez, viscosidade, tixotropia e tack[45,47]. 

 Após a determinação da formulação inicial de uma tinta, seu preparo deve 

seguir alguns critérios. Quanto melhor a dispersão das partículas empregadas menor será a 

quantidade necessária para um mesmo resultado, assim sendo, com o intuito de promover a 

dispersão de partículas e sua umectação e separação, deve ser feita a mistura e dispersão 
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dos componentes até atingir a máxima homogeneização possível, o que resulta na 

estabilização do veículo[48]. Esse processo se caracteriza pela aplicação de forças de 

cisalhamento aos agregados de partículas e deve ser realizado a altas rotações. Evitando-se, 

porém, que ocorra aquecimento da mistura, pois a energia cinética transferida do agitador 

para o fluido acaba por ser dissipada como calor, elevando a temperatura da mistura. E 

acima de uma determinada temperatura a viscosidade da mistura diminui drasticamente, 

fazendo com que o fluxo passe de laminar para turbulento, o que leva a ineficiência do 

processo de dispersão[48]. 

 Quando a dispersão atinge a condição adequada ou satisfatória podem ser 

realizadas as etapas de processamento que envolvem aquecimento. Após estas, a última 

etapa da preparação de uma tinta é a chamada completagem. Nessa etapa começam as 

caracterizações da tinta, pois devem ser feitas as determinações dos teores de sólidos, de 

partículas e de solventes, para que sejam realizadas as adições de resina, solvente ou 

veículo para corrigir algum desvio que possa ocorrer em relação à formulação inicial, a fim 

de que a tinta apresente as condições desejadas para sua aplicação[46]. Além dos teores dos 

componentes da fórmula inicial, a caracterização da tinta pode ser aprimorada pela 

determinação de outras propriedades, como massa específica, viscosidade, tixotropia, tack 

e tensão superficial[45]. 

 Define-se tixotropia como a diminuição da viscosidade de um fluido quando 

esse é submetido a uma taxa de cisalhamento constante. Quando o fluido é deixado em 

repouso sua viscosidade tende a aumentar novamente. Isso ocorre porque quando o fluido 

está em repouso ocorre a formação de ligações fracas que são rompidas pela tensão de 

cisalhamento aplicada, mas que se recompõe quando a condição de repouso é 

restabelecida. A importância da tixotropia em tintas é que deseja-se que a tinta só escorra 

enquanto está sendo aplicada ao substrato a altas taxas de cisalhamento e imediatamente 

após a aplicação para proporcionar o nivelamento, devendo ocorrer a recuperação da 

estrutura imediatamente após o trabalho de transferência ser terminado[45]. 

 Define-se tack como a resistência que as camadas de um fluido úmido 

oferecem à separação, quando em contato com outra superfície. Conhecido como 

“adesividade” ou “pegajosidade”, o tack é um poder de coesão interna que a tinta oferece 

em separar-se em duas camadas durante a aplicação. Quando uma impressão é feita por 

meio da deposição de múltiplas camadas, o taque das tintas deve decrescer a cada camada 

aplicada, ou seja, o tack da segunda tinta (camada) deve ser menor que o da primeira, o da 
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terceira menor que o da segunda e assim por diante. Caso contrário, o tack de uma camada 

de tinta poderá provocar o arrancamento da camada que foi aplicada anteriormente[47]. 

 A tensão superficial é a resultante entre o equilíbrio de forças nas superfícies 

entre duas fases distintas, podendo envolver sólido e líquido, líquido e gás, ou líquidos 

imiscíveis. A tensão superficial da uma tinta tem que ser inferior a do substrato de 

impressão para que haja umectação deste, caso contrário ocorrerão falhas na camada 

aplicada ou até mesmo a impossibilidade de aplicação da tinta[43]. Nos líquidos e nos 

sólidos existe diferença entre as forças que atuam em seu interior e as que atuam em sua 

superfície. Nos líquidos a tensão superficial decresce com o aumento da temperatura, e 

essa relação é linear para muitos deles. Quando líquidos com diferentes tensões 

superficiais são misturados, a tensão superficial resultante ou que prevalece geralmente é a 

menor, porque a superfície fica enriquecida com maior quantidade do líquido que tem a 

menor tensão superficial. Nos líquidos a tensão superficial é determinada de forma direta, 

existindo tensiômetros apropriados para os diversos sistemas líquidos possíveis. No caso 

dos sólidos (substratos de impressão) a medida de tensão superficial é indireta, devendo-se 

fazer o preparo de soluções com diversas concentrações do sólido diluído e extrapolar o 

valor para 100 % de sólidos, ou ainda submeter o material sólidos a soluções com diversas 

tensões superficiais verificando até qual tensão o líquido é capaz de molhar o sólido. Uma 

vez que sabe-se que a tensão do líquido tem que ser menor que a do sólido para molhá-lo, a 

tensão superficial onde não ocorre mais o molhamento é a tensão superficial do sólido[45]. 

Em geral a tensão superficial de polímeros é maior que a de solventes, então em um 

sistema polímero/solvente a tensão superficial do solvente tende a prevalecer, por esse se 

concentrar mais na superfície da mistura. A correta tensão superficial de tintas evita 

problemas de umectação e adesão[45]. 

 A variação de tensão superficial do filme de tinta úmido é responsável pela 

maioria dos defeitos superficiais de uma camada de tinta após aplicação. A tensão 

superficial de uma tinta aumenta em função da taxa de evaporação do solvente, e a taxa de 

evaporação de solventes pode ser diferente em diferentes regiões da área impressa. Nas 

bordas de uma área impressa, por exemplo, a taxa de evaporação é maior que nas regiões 

centrais. Com isso, se a tensão superficial da tinta for próxima a do substrato, a tinta se 

movimenta do centro (região de menor tensão superficial) para as bordas (regiões de maior 

tensão superficial) causando irregularidades e descontinuidades na camada aplicada. A 

principal força que se opõe a esse movimento é a força viscosa, que aumenta com a 

viscosidade da própria tinta impedindo o fluxo superficial, mas que pode acabar por 
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prejudicar o nivelamento do filme de tinta logo após a aplicação, gerando outras 

irregularidades na camada aplicada. Assim, no desenvolvimento de uma tinta é necessário 

encontrar um equilíbrio entre as forças viscosas e a tensão superficial considerando o 

método de aplicação e a camada final aplicada[45].  

 Para aplicações em células a combustível, a tinta precursora da camada 

catalisadora para confecção de conjuntos eletrodo-membrana-eletrodo aplicáveis em 

PEMFC deve apresentar composição específica, tendo os eletrocatalisadores como 

“partículas” a depositar e pelo menos um material condutor de prótons dentre as possíveis 

“resinas” utilizadas, cabendo ao estudo e aplicação de solventes e aditivos adequados o 

aprimoramento do processo de deposição e à formação da microestrutura do depósito 

desejado. 

 

2.3 CURVA DE POLARIZAÇÃO 

 

 Com a alimentação contínua dos gases reagentes em uma PEMFC surge uma 

diferença de potencial entre os dois eletrodos, a força eletromotriz, que causa o 

deslocamento eletrônico, possibilitando a continuação das reações da célula[49]. Em um 

eletrodo totalmente polarizado não ocorre passagem de corrente elétrica e em um eletrodo 

não polarizado ocorre escoamento de cargas. Nas células PEMFC com o escoamento de 

cargas ocorrem perdas de potencial. Esse fato é associado a três fenômenos principais, 

denominados perdas por sobrepotencial ou polarização[50,51].  

 Cada sobrepotencial tem um consumo de energia associado a sua existência, 

sendo que a polarização total é determinada pela soma das polarizações individuais que 

ocorrem quando há passagem de corrente na interface entre eletrodo e eletrólito. Essas 

polarizações são denominadas de polarização por ativação, por queda ôhmica e por 

difusão.  

 A polarização por ativação se refere à resistência à transferência de cargas que 

ocorre na interface do eletrodo (região da dupla camada elétrica), na qual, a baixas 

densidades de corrente elétrica a transferência de cargas nesta superfície se torna a etapa 

determinante da velocidade das reações, uma vez que a concentração dos reagentes é alta, 

nessa situação a queda de potencial ocorre exponencialmente, determinada pela equação de 

Bluter-Volmer[49].  
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 A polarização por queda ôhmica se refere à resistência ôhmica dos 

componentes da célula galvânica. Em densidades de corrente intermediárias se a 

concentração dos íons responsáveis pelo transporte de carga for pequena, ou se a 

condutividade do eletrólito for baixa, ou ainda a corrente for muito elevada, poderá haver 

dificuldades na manutenção da eletroneutralidade da solução e conseqüentemente um 

retardamento do processo eletroquímico global. Nessas situações o potencial diminui de 

modo linear com o aumento da corrente, esse efeito é governado pelas leis de condutância 

eletrolítica (lei de Ohm), sendo assim é chamado de polarização por queda-ôhmica[49,52]. 

 A polarização por difusão se refere à resistência ao transporte de massa das 

espécies envolvidas na reação até a interface do eletrodo. Em altas densidades de corrente, 

se a concentração do reagente for pequena, ou a corrente iônica elevada, ocorrerá um 

esgotamento da espécie reagente na superfície do eletrodo, e por conseqüência a 

velocidade do processo passará a ser limitada pela velocidade de chegada das espécies 

reagentes aos sítios reacionais. Nessa situação o potencial do eletrodo se desvia ainda mais 

do seu valor de equilíbrio[14].  

 Submetendo-se uma célula a diversos valores de correntes é possível verificar a 

tensão ou diferença de potencial para cada valor de corrente e plotar um diagrama 

potencial versus corrente, onde é possível observar os efeitos de polarização e discernir 

qual o tipo de polarização predominante que ocorre em cada faixa de corrente. Na Figura 7 

é apresentada a dependência do potencial com a densidade de corrente típica de uma célula 

a combustível PEMFC. Esta curva característica é chamada de curva de polarização dá 

célula. 
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Figura 7 - Gráfico representativo de uma curva de polarização típica. 
Fonte: BALDO, el al. [51]. 

 

 Por meio deste tipo de curva é possível identificar o potencial de circuito 

aberto do sistema e os sobrepotenciais de ativação, de queda ôhmica e de transporte de 

massa, além da corrente máxima obtida e dados de densidade de potência. Geralmente, 

valores entre 0,600 e 0,700 W/cm-² são esperados para a densidade de potência de células 

unitárias PEMCF a 0,6 V[49,50,52]. 
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3 OBJETIVOS 
 
 

 O objetivo principal desse trabalho é desenvolver um processo eficiente, de alta 

reprodutibilidade, rápido e de baixo custo para a produção de conjuntos eletrodo-

membrana-eletrodo (MEAs), para uso em células a combustível PEMFC, utilizando o 

método de impressão a tela para aplicação da camada catalisadora das reações. 

  

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Para desenvolver um processo eficiente, de alta reprodutibilidade, rápido e de 

baixo custo para produção de MEAs, contribuindo para a redução do custo por quilowatt 

de sistemas de célula a combustível PEMFC. Espera-se realizar alguns objetivos 

específicos: 

 - Desenvolver e caracterizar uma tinta precursora da camada catalisadora 

adaptada ao processo de impressão, de modo que a camada catalisadora seja aplicada sem 

falhas, com a carga de platina adequada à cátodos e ânodos; 

 - Estudar e desenvolver o processo de impressão de modo que o volume de 

tinta transferido possa ser alterado entre o correspondente à 0,6 miligramas de platina por 

centímetro quadrado (mgPt.cm-2) em cátodos e 0,4 mgPt.cm-2 em ânodos;  

 - Estudar e desenvolver a técnica de aplicação da tinta formulada por impressão 

a tela sobre o substrato mais adequado, camada difusora de gases ou membrana polimérica; 

 - Estudar formas de aumentar o desempenho de MEAs produzidos com o 

processo a ser desenvolvido por meio de modificações em sua microestrutura, facilitando o 

acesso de reagentes aos sítios reacionais, aumentando a interface trifásica dos eletrodos e 

reduzindo as perdas por polarizações; 

 - Estudar a melhor condição de prensagem de MEAs; e 

 - Estudar o desenvolvimento de técnicas e processos voltados à produção em 

escala. 
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4 METODOLOGIA 

 

 O Centro de Célula a Combustível e Hidrogênio, CCCH, do IPEN vem 

atuando, dentre outras coisa, no desenvolvimento de processos de confecção de MEAs 
[14,37]. Assim, alguns padrões foram adotados e outros passaram a ser objeto de estudo na 

busca do desenvolvimento de um processo de produção de MEAs por impressão a tela 

segundo os objetivos desse trabalho, que envolvem reprodutibilidade, redução de custos e a 

caracterização da “tinta precursora da camada catalisadora” (TPCC). A seguir são descritas 

as metodologias utilizadas para os experimentos, sua motivação e a descrição de materiais 

e equipamentos utilizados. 

 

4.1 TRATAMENTO QUÍMICO DA MEMBRANA NAFION 

 

 Todas as membranas poliméricas condutoras de prótons utilizadas nos 

experimentos foram obtidas comercialmente da DuPont com o nome comercial de 

Nafion 115. Para a utilização dessas membranas para produção de MEAs foi realizado um 

tratamento químico para retirar impurezas orgânicas e inorgânicas das mesmas e modificar 

suas estruturas da forma sódica (Na+) para a ácida (H+), ou seja, trocar os íons Na+ da 

terminação da ramificação por H+[14,37]. 

 Primeiramente, pedaços de membrana previamente cortados foram imersos em 

um banho de peróxido de hidrogênio (3 % em volume diluído em água ultra-pura) para 

eliminar impurezas orgânicas. Em seguida foram realizadas três etapas de lavagem em 

água ultra-pura para remover resíduos orgânicos. A etapa seguinte foi submeter às 

membranas a um banho em solução de ácido sulfúrico 0,5 mol.L-1 (diluído em água ultra-

pura) para eliminar as impurezas metálicas da membrana e modificar sua estrutura da 

forma sódica (Na+) para a ácida (H+), tendo sido realizadas três etapas de lavagem em água 

ultra-pura após esse tratamento, para retirar resíduos metálicos e traços de ácido. Todas 

essas etapas de tratamento tiveram duração de uma hora e foram realizadas a 80 °C. Após 

o tratamento as membranas foram armazenadas em água ultra-pura (c = 0,0055 µS.cm-1, 

R = 18,18 MΩ.cm) até o momento da utilização[14]. 
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4.2 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE NAFION NAS SOLUÇÕES UTILIZADAS. 

 

 A concentração de ionômeros de Nafion na composição da tinta precursora da 

camada catalisadora (TPCC) interfere diretamente no desempenho dos MEAs produzidos. 

Trabalhos anteriores[14,37]  realizados no IPEN apresentaram diferentes desempenhos para 

MEAs cuja única diferença em sua composição foi a concentração da solução de Nafion 

utilizada[14]. Assim, para determinar a concentração em massa de ionômeros presente nas 

soluções de Nafion D520, SE10072 e D1020 (que veio a substituir a solução SE10072 ao 

longo dos experimentos), foi realizada a determinação da massa sólida, ou teor de sólidos, 

presente nas soluções.  

 Béqueres lavados com água ultra-pura e secos em estufa foram postos em 

dessecador por 30 minutos. Após esse período foi feita a determinação da massa dos 

mesmos em balança analítica, foram pipetados 5 mL da solução em teste no bequer e esse 

foi submetido a aquecimento lento, com a finalidade de promover a retirada dos solventes 

da solução por evaporação. Após a completa eliminação dos solventes, cada bequer com a 

massa de Nafion seca foi colocado em dessecador para resfriamento sem ganho de 

umidade, por 30 minutos, e então as massas foram novamente determinadas em balança 

analítica. Com os dados obtidos foram realizadas as determinações do percentual de 

ionômero em massa em relação a suas soluções precursoras, e as determinações das massas 

específicas das soluções. 

 

4.3 ESTUDO DA INTERAÇÃO DE SOLVENTES COM A MEMBRANA NAFION 

 

 Analisando-se o processo de impressão com a TPCC T1, previamente 

desenvolvido no IPEN[14,37], sobre membrana Nafion, foi verificado que ocorriam 

deformações na membrana após essa ser submetida ao processo de impressão e secagem. 

Verificou-se também que nas regiões da membrana ao redor da camada catalisadora 

aplicada ocorria um escurecimento acentuado, indicando uma maior degradação do que a 

ocorrida no restante da membrana em função do processo de secagem que era realizado a 

120 °C.  

 Para entender melhor esse comportamento, foi realizado um estudo, 

considerando a possibilidade de substituir o solvente 2,2 etoxi-etil-acetato (2EEA), até 

então utilizado na TPCC por outro de menor custo, menor toxicidade, menor volatilidade e 
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que causasse menor interferência no desempenho do eletrocatalisador (pois o 2EEA exige 

altos tempos de ativação dos MEAs devido à sua adsorção nos sítios catalíticos)[14], e na 

influência que um solvente pode ter no processo de impressão, o experimento que avaliou 

a interação do 2EEA, das soluções de Nafion D520, SE10072 e da água ultra-pura (H2Oup) 

com membrana Nafion 115, foi estendido aos solventes etileno glicol e metanol em função 

de informações referentes ao uso destes no preparo de TPCCs obtidas em patentes. 

 Como a evaporação e o espalhamento dos solventes podem ser influenciados 

por uma absorção parcial destes por parte da membrana, optou-se por uma ordem 

classificatória e não pelo levantamento de dados absolutos. Entendendo-se que, se 

necessário, deveriam ser realizados estudos de tensão superficial e de taxa de evaporação 

dos solventes nas condições mencionadas com essas finalidades. 

 Assim, para o presente estudo, foram aplicados 0,5 mL de cada solvente sobre 

membrana Nafion 115 para verificar a ordem relativa de espalhamento espontâneo e de 

evaporação que cada solvente apresenta sobre a membrana (após tratamento químico), 

quando seca a temperatura ambiente (25 °C) e quando seca em estufa a 120 °C por 

30_minutos (condição de impressão). Além de terem sido observadas as deformações 

causadas nessas condições. 

 

4.4 DETERMINAÇÃO DOS SOLVENTES DA TINTA PRECURSORA DA CAMADA 

CATALISADORA 

 

 A TPCC T1 previamente desenvolvida no IPEN[14], com o solvente 2EEA, 

apresentou o inconveniente de prejudicar o desempenho dos MEAs em célula devido à 

dificuldade de eliminação de resíduos desse solvente[14]. A TPCC T1 também apresentava 

baixo tempo de secagem, devido à alta volatilidade do 2EAA, o que ocasionava variação 

do teor de sólidos a cada aplicação e entupimentos na matriz de impressão, levando à 

obtenção de depósitos irregulares. Por esses motivos buscou-se a determinação de um 

solvente, ou de uma mistura de solventes, mais adequada ao processo de impressão a tela. 

Comparações entre características de vários solventes foram feitas para determinação de 

qual seria o mais apropriado. Os critérios de seleção foram miscibilidade com as soluções 

de Nafion, não entrar em combustão em contato com o eletrocatalisador durante o preparo 

da TPCC, apresentar estabilidade (ausência de mudança de suas propriedades) a 

temperatura ambiente, facilidade de eliminação do(s) solvente(s) em estufa na etapa de 

secagem, ausência de interferência no desempenho do eletrocatalisador em célula, alto 
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tempo de secagem, baixa pressão de vapor e não deformar a membrana Nafion durante a 

impressão e secagem.  

 Comparando as características desejadas com as propriedades físicas e 

químicas de alguns solventes, dentre eles etanol, 1-propanol, n-butanol, 1-pentanol e 

etileno glicol, foi escolhido o solvente mais apropriado em relação aos demais critérios. A 

miscibilidade com a solução de Nafion foi avaliada qualitativamente colocando-se o 

solvente em béquer com solução de Nafion (1 : 1 em massa) e submetendo a mistura a 

12.000 rpm durante 1 minuto, para verificar se ocorreria separação de fases ou não após 

esse procedimento. Amostras de 5 mL dos solventes mais indicados foram misturadas a 

0,1 g do eletrocatalisador Pt/C da E-Tek para verificar se ocorreria combustão espontânea. 

Para verificação da estabilidade, foi feita a determinação de massa de amostras dos 

solventes antes e após serem expostos a atmosfera ambiente durante um período de 

24 horas. Uma amostra de TPCC foi preparada com etileno glicol, com uso de carbono em 

substituição ao eletrocatalisador, e submetida ao processo de impressão e secagem em 

estufa, para a verificação da ausência de secagem da tinta durante o processo de impressão 

e da eliminação total do solvente no processo de secagem em estufa. 

 

4.5 DETERMINAÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES LIMITES DE SÓLIDOS NA 

COMPOSIÇÃO DA TINTA PRECURSORA DA CAMADA CATALISADORA. 

 

 O teor de sólidos em massa de uma tinta é uma característica de formulação 

importante, pois se refere à quantidade de material sólido que será efetivamente depositado 

quando determinada massa de tinta for aplicada. Existindo concentrações de sólidos 

mínimas e máximas que limitam as possibilidades de formulação de uma tinta em função 

do processo de aplicação a ser utilizado. 

 A concentração mínima de sólidos não tem aplicação prática a não ser que o 

processo de aplicação da tinta necessite usar o maior número de etapas de impressão 

possível. A determinação experimental da concentração mínima de sólidos pode ser feita 

pelo preparo de tintas com diversas concentrações, verificando-se o desempenho de cada 

tinta no processo de impressão (etapa limitante). É comum que tintas com baixas 

concentrações de sólidos atravessem a matriz de impressão a tela espontaneamente, 

sujando a tela, desperdiçando material, causando borrões e a perda da definição da 

geometria do depósito. 
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 A concentração máxima ou crítica de partículas (sólidos) em volume (CCSV) 

da TPCC foi determinada segundo a teoria da “concentração volumétrica crítica de 

partículas” (CVCP). Para essa determinação foi preparada uma mistura de ionômero de 

Nafion e eletrocatalisador na proporção mássica em estudo (35 : 65)[14]. Essa mistura foi 

submetida a um processo de secagem em estufa sobre vidro de relógio. O material seco 

obtido foi macerado até a máxima cominuição possível (obtenção de um pó semelhante ao 

eletrocatalisador). Foi feita a determinação da massa desse pó e o veículo da TPCC T3 

passou a ser adicionado em pequenas quantidades e misturado. O processo de adição e 

mistura do veículo foi realizado até ser alcançado o ponto no qual o veículo preenche todos 

os vazios entre o material sólido e acontece uma transição de comportamento da mistura, 

passando a haver a mínima fluidez necessária ao processo de impressão. Essa condição é 

considerada o CCSV da tinta. Quando essa condição foi atingida, foi feita a determinação 

da quantidade de solvente adicionado, por diferença de massa, e calculada a CCSV em 

massa. Por se tratar de um ensaio altamente influenciado pela percepção de quem o 

executa, o experimento foi repetido 3 vezes, sendo apresentado um valor médio. 

 

 4.6 DETERMINAÇÃO DE TENSÃO SUPERFICIAL 

 

 A tensão superficial de líquidos é a propriedade que determina o grau de 

molhabilidade de um líquido em uma determinada superfície. Para o aprimoramento da 

formulação e do processo de impressão tornou-se necessário conhecer a tensão superficial 

das soluções de Nafion e dos solventes com potencial aplicação em TPCC, além da tensão 

superficial da membrana Nafion 115 e do tecido de carbono que são os substratos para 

impressão da camada catalisadora. Todas as determinações de tensão superficial foram 

realizadas pelo método do anel, a 25 °C, com uso do Tensiômetro KRUSS K8551 

apresentado na Figura 8.  
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Figura 8 – Tensiômetro KRUSS K8551. 

 
 

 A determinação da tensão superficial de solventes foi realizada de forma direta, 

colocando-se cerca de 20 mL do solvente em teste no tensiômetro (até atingir o nível 

desejado) e procedendo-se o experimento segundo as orientações do manual do fabricante. 

As determinações da tensão superficial dos substratos de impressão, membrana Nafion e 

tecido de carbono “Electrode Backing” EC-CC1-060T da empresa Electrochem, usado 

como camada difusora de gases (GDL), foram realizadas de forma indireta. Foi misturada 

água ao etanol progressivamente, para aumentar a tensão superficial desta mistura. Cada 

mistura foi aplicada ao substrato de impressão, com o uso de uma lâmina metálica, de 

forma a reproduzir uma condição análoga ao processo de impressão. A tensão superficial 

da mistura de água/etanol, na qual cada substrato apresentou uma transição entre molhar e 

não molhar, foi reconhecida como a tensão superficial do substrato e seu valor determinado 

por meio da determinação da tensão superficial dessa mistura de solventes com o 

tensiômetro. 
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4.7 PREPARO DE TINTA PRECURSORA DA CAMADA CATALISADORA 

 

 O preparo de TPCC é feito por meio da mistura e dispersão dos reagentes e da 

eliminação de solventes para concentração da massa sólida da mistura. Uma TPCC 

previamente conhecida[14] (T1) utilizava eletrocatalisador Pt/C da E-Tek, solução de 

Nafion D520 ou SE10072 e os solventes 2,2 etoxi-etil-acetato (2EEA) e água ultra-pura. 

Esses reagentes eram adicionados em bequer na ordem mencionada, submetidos à agitação 

a 12.000 rpm em dispersor e submetidos a aquecimento em atmosfera com nitrogênio, para 

reduzir a concentração de oxigênio, (era comum a combustão entre o eletrocatalisador e os 

demais reagentes durante as etapas de mistura e de aquecimento para eliminação dos 

solventes). As quantidades de eletrocatalisador e ionômero de Nafion eram adicionadas na 

proporção 65 : 35 correspondendo a 100 % da massa sólida seca. E os solventes, água 

ultra-pura e 2EEA eram adicionados sem controle científico, onde finalizava-se o processo 

quando a consistência da tinta atingia um padrão visualmente tido como ideal para 

impressão. No momento da impressão uma mistura de 2EEA e água ultra-pura era usada 

para ajustar a concentração de sólidos da tinta ao padrão visualmente adequado[14] sempre 

que havia desvios desse devido à evaporação do 2EEA. 

 A nova forma de preparo da TPCC foi realizada pela mistura em alta rotação 

(12.000 a 15.000 rpm) dos solventes com a solução de Nafion e água ultra-pura, o que 

forma um turbilhão no centro do bequer, permitindo que a adição do eletrocatalisador seja 

feita sem risco de combustão, uma vez que o eletrocatalisador não tem contato com os 

solventes da solução e com o oxigênio do ar por muito tempo, por ser submerso 

rapidamente na mistura pela ação do turbilhão formado no bequer.  

 Após a adição e mistura de todos os componentes da TPCC o processo é 

mantido por 15 minutos e então a composição é deixada em repouso por alguns minutos 

para ambientação. Após o resfriamento a mistura é novamente submetida à agitação, 

valores entre 2.000 e 4.000 rpm são usados em função do teor de solventes utilizado, pois 

quando o teor de sólidos é maior a solução só apresenta movimentação apreciável próximo 

a 4000 rpm. Esse processo é realizado durante 15 minutos, após esse período encerra-se a 

dispersão e é inserido no béquer um agitador magnético, que mantém uma agitação mínima 

na mistura enquanto o processo de aquecimento é realizado para remoção dos solventes e 

concentração da massa sólida. O aquecimento remove a água ultra-pura, os alcoóis 

adicionados e a água da solução de Nafion. Durante o processo de remoção dos solventes 

temperaturas entre 80 e 110 C° são mantidas, sendo importante a realização de agitação a 
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velocidades entre 40 e 60 rpm. Ao final do processo, alíquotas da mistura foram retiradas 

para controle de seu teor de sólidos e o aquecimento deve ser suspenso quando o teor de 

sólidos desejado é obtido. Caso seja verificado um teor de sólidos maior que o planejado, 

deve ser realizada a complementação da TPCC segundo a formulação original, isso é feito 

por meio da adição de veículo à tinta para a obtenção da condição desejada. 

 

4.8 DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS DE SECAGEM DA TINTA 

PRECURSORA DA CAMADA CATALISADORA 

 

 Para verificar se um solvente selecionado para a TPCC foi totalmente 

eliminado na etapa de secagem, foi realizada a comparação entre a proporção de massa de 

sólidos e solventes de uma TPCC antes e após sua aplicação e secagem. 

 

4.9 CARACTERIZAÇÃO DA TINTA PRECURSORA DA CAMADA 

CATALISADORA 

 

 Na literatura da área não existem informações precisas sobre a caracterização 

da tinta precursora da camada catalisadora (TPCC), embora essas informações sejam muito 

importantes para o controle do processo de aplicação/impressão. Para caracterizar a TPCC 

foi verificado o seu teor de sólidos, conforme a formulação, e foram determinados sua 

massa específica, sua viscosidade e seu tack, cujos métodos utilizados são descritos a 

seguir. 

 O teor de sólidos da tinta foi verificado submetendo-se amostras de TPCC 

depositadas em “vidros de relógio” (VR) de massa conhecida, a secagem em estufa a 

120 °C até total evaporação dos solventes e calculando-se a diferença de massa entre a 

tinta antes e após a secagem.  

 Primeiramente, foi feita a determinação da massa do vidro de relógio limpo nas 

condições mencionadas. Após a determinação dessa massa, o VR permaneceu em repouso 

a temperatura ambiente e então foi colocada uma determinada massa de TPCC sobre o 

mesmo. Foi feita a determinação da massa do conjunto (TPCC + VR). E o mesmo foi 

submetido ao padrão de secagem estabelecido. Após a secagem foi feita nova 

determinação da massa e então calculadas as diferenças de massa, e o percentual de sólidos 

em relação à massa inicial da TPCC. O ensaio foi realizado em duplicata para cada uma 

das TPCC avaliadas, sendo apresentado um valor médio. 
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 Para a determinação da massa específica, a capacidade volumétrica e a massa 

de um béquer de 20 mL limpo e seco foram determinadas respectivamente por titulação de 

água até o total preenchimento e por determinação em balança analítica. A seguir, o bequer 

foi preenchido com a TPCC e foi feita a determinação da nova massa, a diferença entre as 

massas do bequer vazio e com a TPCC foi dividida pela capacidade volumétrica em 

centímetros cúbicos e resultou na massa especifica do composto. O ensaio foi realizado em 

duplicata para cada uma das TPCC avaliadas, sendo apresentado o valor experimental, o 

valor teórico e o erro calculado. 

 Para a determinação da viscosidade, foram realizados experimentos em 

viscosímetros Laray e Brookfield. No experimento com viscosímetro Laray uma barra com 

massa controlada foi colocada dentro de um orifício e apoiada sobre uma base. Então, as 

amostras de tinta foram colocadas sobre a base, no entorno do orifício. A função da tinta é 

lubrificar a barra para que essa escoe através do orifício. No momento do ensaio a barra de 

apoio é removida e é determinado o tempo necessário para a barra percorrer a distância de 

10 centímetros pela ação da gravidade sobre sua massa. A Massa da barra é modificada 

com a adição de discos 25 gramas sobre ela. De modo que a tinta foi ensaiada com massas 

entre 180 e 230 gramas. Os resultado foram processados pelo software do equipamento 

resultando na viscosidade da tinta.  

 No viscosímetro Brookfield as amostras de tinta foram colocadas dentro de um 

recipiente adequado e foram submetidas à ação cisalhante dos rotores do equipamento, 

diferentes escalas de leitura e diversos rotores foram usados na busca da condição mais 

estável para determinação da viscosidade. 

 As tintas submetidas ao ensaio foram TPCC T1 e T3 além de uma tinta 

serigráfica comercial da marca TUPAHUE para servir como padrão de comparação. Na 

Figura 9(a) é apresentado um viscosímetro Brookfield e na 9(b) o viscosímetro Laray. 
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                   (a)                                                                  (b) 

Figura 9 – Viscosímetros utilizados: (a) Brookfield e (b) Laray. 

 

Para a determinação do tack da tinta serigráfica comercial e da TPCC T3 foi 

utilizado um Tack-O-Scope B.V. MAV/EL100 da empresa Test Print. Uma mostra de 1 cm3 

da tinta foi espalhada sobre o cilindro “bailarino” do equipamento. A seguir esse cilindro 

foi encostado ao cilindro de estratificação e ambos passaram a ser rotacionados. Um 

cilindro de leitura foi encostado ao cilindro estratificador e após 30 segundos girando foi 

feita a determinação do tack inicial, medindo-se a força de separação entre os cilindros 

estratificador e o cilindro de leitura. A partir de então, a cada minuto foi feita uma nova 

leitura do tack, até completar 10 minutos. Na Figura 10 é apresentado o Tack-O-Scope 

utilizado nos ensaios. 

 

 
 Figura 10 - Tack-O-Scope utilizado nos ensaios. 
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4.10 DETERMINAÇÃO DA MATRIZ DE IMPRESSÃO 

 

 A matriz de impressão a tela utilizada no IPEN foi alterada em função das 

necessidades encontradas. Houve alteração na resina utilizada para delimitar a área 

geométrica de impressão e no volume livre por centímetro quadrado (disponível para 

carregamento e transferência de tinta) no interior da trama do tecido. 

 No IPEN, em trabalhos anteriores, as matrizes de impressão utilizadas 

apresentavam rápida degradação na presença da TPCC e dos solventes de limpeza, o que 

dificultava a realização do processo de impressão de eletrodos e reprodutibilidade, além de 

causar o aumento do seu custo. Na Figura 11 é apresentada uma matriz de impressão após 

alguns ciclos de utilização. 

 

 
Figura 11 – Matriz de impressão área de impressão delimitado com resina inadequada 
após poucos ciclos de utilização. 
 

 Na Figura 11 as manchas claras circuladas em vermelho são áreas onde a tinta 

(TPCC T1) solubilizou a resina da matriz de impressão. Nessas áreas a tinta atravessa o 

tecido e é aplicada sobre a membrana em áreas fora da desejada. Para solucionar esse 

problema, contribuindo também para a redução de custo do processo, foi necessária a 

seleção de uma resina para preparo da matriz de impressão que não solubiliza quando em 

contato com a TPCC e com os solventes de limpeza. 

 Uma vez que a TPCC e o solvente de impressão não devem danificar a matriz 

de impressão e que os materiais da tinta não podem ser substituídos, foi solicitado ao 

fornecedor (Pró-screen Visual Solutions) o preparo de uma matriz para testes, por meio da 

aplicação das diversas resinas disponíveis comercialmente sobre uma tela de Nylon, para 
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que fosse realizado um estudo de parâmetros de solubilidade dessas resinas visando à 

seleção da mais adequada a aplicação da TFCC no preparo de eletrodos. Foram 

disponibilizadas três resinas comerciais com os nomes “Unifilme SP”, “Decafilm-HD” e 

“Dualfilm AG”, as quais foram submetidas a dois testes qualitativos de resistência ao atrito 

na presença dos prováveis agentes agressores/solubilizantes. 

 O primeiro teste foi o de atritar os solventes isopropanol, 2EEA e a tinta 

catalisadora contra as resinas observando a ocorrência de inchaço ou desprendimento das 

mesmas. Um segundo teste, mais severo, foi realizado com a finalidade de se saber qual 

das resinas aprovadas no primeiro teste era a mais resistente ao sistema TPCC/solvente. 

Pedaços da tela com cada uma das duas resinas que resistiram ao primeiro teste foram 

colocados em seis béqueres distintos, dois contendo isopropanol, dois contendo 2EEA e 

dois contendo solução de Nafion D520 (já que não seria possível realizar tal teste com a 

TPCC em função de seu custo e consistência). Após permanecerem dezesseis dias nessa 

condição as amostras foram submetidas ao teste de resistência a atrito. 

 Os processos de impressão a tela para deposição da camada catalisadora para o 

preparo de MEAs conhecidos[14,21,22] são realizados em várias etapas de impressão, sendo 

feito um controle de diferença de massa para verificação da quantidade de metais nobres 

depositada em cada eletrodo. Para isso foi necessária a determinação do volume de TPCC 

a ser transferido por etapa de impressão, considerando a massa específica da tinta e a 

massa de sólidos que deverá ser transferida por etapa de impressão, a fim de se ajustar o 

volume da tela e o teor de solventes utilizado na tinta, ao processo de impressão.  

 A matriz de impressão utilizada no processo é composta por um tecido de 

Nylon ou poliéster que é tencionado e colado em um quadro de madeira ou alumínio, 

recebendo a delimitação da área geométrica de transferência de tinta por meio da aplicação 

de uma resina. Cada tecido tem fios de determinado diâmetro, espaçados de modo 

uniforme entre si. O conjunto, fio-espaço, pode ser chamado de módulo. A propriedade 

conhecida como lineatura de um tecido é o numero de módulos por centímetro linear. 

Matematicamente, o tamanho do módulo é o inverso da lineatura. Foi calculado o inverso 

da lineatura, subtraído o diâmetro do fio (determinado com micrômetro) e determinado o 

comprimento do espaço entre fios. O produto do quadrado desse espaço pela espessura do 

tecido (determinada com micrômetro) foi calculado e é o volume de um módulo. O 

produto desse volume pelo número de módulos existentes por centímetro quadrado de tela 

é, dentro de certas condições, o volume de tinta transferível por centímetro quadrado da 
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matriz de impressão. Esse resultado é expresso em bilhões de micrômetros cúbicos por 

centímetro quadrado (BCM.cm-2). 

 

4.11 APLICAÇÃO DA TINTA PRECURSORA DA CAMADA CATALISADORA   

 

 A aplicação da TPCC por impressão a tela para o preparo de eletrodos no IPEN 

é realizada na impressora E1 da empresa EKRA, de propriedade do Centro de Célula a 

Combustível e Hidrogênio (CCCH), a qual permite o controle de pressão e velocidade de 

impressão além de possuir sistema de vácuo para o substrato e de vídeo para o registro 

(sobreposição) de imagens quando necessário. Na Figura 12 é apresentada uma fotografia 

da máquina de impressão E1 da EKRA.  

 

 
Figura 12 – Máquina de impressão a tela E1 da EKRA. 
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  No processo de impressão pelo procedimento pré-existente no IPEN, assim 

como no estado da técnica, é necessária a realização de várias etapas de aplicação da TPCC 

(T1) para obter-se a carga de platina desejada em cada eletrodo. Por sofrer contrações 

durante o processo de secagem, antes das sucessivas etapas de impressão, a membrana 

Nafion tinha que ser esticada manualmente, com frequência, na tentativa de serem obtidas 

suas dimensões originais, para que a camada subsequente fosse depositada exatamente 

sobre a primeira. Esse processo causava deformações na membrana e fragilizava os 

depósitos aplicados, que frequentemente trincavam e até se desprendiam, o que 

comprometia o desempenho e a durabilidade dos MEAs assim produzidos, além de não 

garantir que os eletrodos ficassem perfeitamente uniformes. Além de serem necessárias 

duas pessoas para realizar a impressão de eletrodos, o que aumentava o custo do processo. 

 Em função do exposto buscou-se realizar o preparo de eletrodos em apenas 

uma etapa de impressão, o que eliminaria a necessidade do esticamento da membrana para 

a aplicação de sucessivas camadas. Buscou-se também a utilização da camada difusora de 

gases (tecido de carbono e Electrode Backing EC-CC1-060T da Electrochem) como 

substrato de impressão, uma vez que esta apresenta alta estabilidade dimensional mesmo 

quando aquecida e a impressão na membrana necessita de pelo menos duas aplicações uma 

no cátodo e uma no ânodo.  

 Para a impressão sobre a membrana, esta foi previamente submetida, além do 

tratamento químico, a uma etapa de secagem em estufa a 120 °C. Após a secagem foi 

determinada a sua massa final. Após a impressão e secagem a massa da membrana foi 

novamente determinada e a carga de platina depositada foi calculada em função da 

diferença de massa, considerando a formulação da TPCC. A impressão sobre tecido de 

carbono necessita apenas do controle da carga depositada. 

 

4.11.1 CONTROLE DA CARGA DE PLATINA APLICADA 

 

 Em processos previamente conhecidos[14,21,22,37] o controle da carga de platina 

depositada na produção de eletrodos era realizado por diferença de massa entre as 

sucessivas etapas de impressão até ser obtida a carga de platina mais próxima possível da 

desejada. A partir da massa específica da TPCC e do volume da matriz de impressão por 

centímetro quadrado, buscou-se determinar uma relação entre teor de sólidos e de 

solventes para o preparo de uma TPCC que pudesse fornecer a carga de platina desejada 

em uma única etapa de impressão. Assim, seria possível a formulação de uma TPCC para a 
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produção de cátodos e de outra tinta para ânodos em função das diferentes cargas a serem 

aplicadas nesses eletrodos. 

 Com o volume da matriz de impressão e a massa específica de uma TPCC 

adequada ao processo de impressão, foi determinada a massa de tinta transferível por 

centímetro quadrado de tela. Com essa massa foi calculada a massa de sólidos a depositar 

por centímetro quadrado de eletrodo e a diferença entre a massa de sólidos e o total 

transferível passou a ser a massa de solventes a ser adicionada. 

  Na tentativa de utilizar uma mesma TPCC e uma mesma matriz de impressão 

para a produção de cátodos e ânodos foram realizados experimentos alterando as variáveis 

de controle do processo de impressão (velocidade e pressão de impressão), para a obtenção 

de parâmetros segundo os quais a aplicação das diferentes cargas fosse possível. Para esses 

experimentos foi preparada uma TPCC com uso de carbono em substituição ao 

eletrocatalisador e foram realizadas impressões sobre papel off-set 75 g.m-² (gramas por 

metro quadrado), realizando-se controle de massa antes da impressão, após a impressão e 

após a secagem. Alterando-se a velocidade de impressão de 10 a 110 mm.min.-1 (limites do 

equipamento) usando a pressão de 1,6 bar, e alterando a pressão de impressão entre 0,5 a 

2 bar usando a velocidade de 50 mm.min.-1, para verificar a influência de cada um dos 

parâmetros na massa final aplicada. 

 

4.12 PRENSAGEM DE MEAs 

  

 A última etapa de preparo de MEAs é a prensagem. Nela os componentes do 

MEA são unidos por meio da aplicação de pressão e calor por um determinado período de 

tempo. A temperatura inicial e final do processo de prensagem são padronizadas no 

IPEN[14,37], sendo 105 e 125 °C, respectivamente, assim como a pressão para MEAs com 

de 5 cm² . No entanto, não existiam informações satisfatórias sobre a pressão adequada 

para a prensagem de MEAs de diferentes dimensões preparados por diferentes processos 

de aplicação da camada catalisadora e com diferentes membranas. 

 Para a determinação da condição ideal de prensagem de MEAs foi realizada a 

prensagem de um MEA no padrão pré estabelecido no laboratório, sendo realizadas 

alterações desse padrão em função dos resultados obtidos. O aumento de pressão e tempo 

foi priorizado em detrimento do uso de maiores temperaturas, uma vez que a prensagem é 

realizada próxima a temperatura de transição vítrea da membrana. 
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 Em um segundo momento, buscou-se estudar os efeitos da prensagem acima da 

temperatura de transição vítrea da membrana como uma possibilidade de redução do 

sobrepotencial por queda ôhmica. O aumento de temperatura de prensagem, ultrapassando 

a Tg do Nafion 115, foi investigado a 130 °C, sob três condições: mantendo-se a pressão e 

o tempo de prensagem iguais aos praticados nos demais experimento, iguais ao padrão 

conhecido no CCCH para o preparo de MEAs de cinco centímetros quadrados e em uma 

condição intermediária, para verificar qual condição de trabalho proporciona o maior 

desempenho. 

 

4.13 ARMAZENAMENTO DE MEAs 

 

 Após a etapa de prensagem, os MEAs apresentam uma tendência de contração 

de suas dimensões, o que é facilmente associável a perda de umidade que a membrana 

Nafion sofre por ser submetida à prensagem a temperaturas acima de 100 °C. Para verificar 

qual a melhor condição de armazenamento de MEAs para evitar perda de eficiência e 

descolamento do MEA, foram comparados MEAs produzidos com uma mesma TPCC e 

armazenados (montados) em célula unitária por 72 horas antes da avaliação e MEAs 

armazenados por 72 horas em ambiente úmidos, ou seja, em sacos plásticos com água 

ultra-pura. 

 

4.14 TRATAMENTO QUÍMICO DOS MEAs 

 

 Após a etapa de prensagem o MEA está pronto para uso. No entanto, em 

função dos solventes utilizados durante seu preparo, a obtenção do melhor desempenho 

dos MEAs demanda, geralmente, longos tempos de ativação (operação em célula). Uma 

alternativa a essa ativação prolongada seria a realização de um tratamento químico prévio 

nos MEAs, de modo a remover as impurezas resultantes do processo de aplicação da 

TPCC. Segundo a literatura consultadas[14,25,26,30,37], o tratamento com ácido nítrico ou 

sulfúrico elimina as impurezas e também realiza a troca de íons Na+ por H+ na extremidade 

das ramificações do polímero, o que deve melhorar o desempenho dos MEAs submetidos a 

tais tratamentos. 

 Neste caso, as variáveis estudadas foram o tempo, o tipo de banho e a 

temperatura utilizados. Foram verificados os tratamentos com ácido nítrico (HNO3) 

0,72 mol.L-1, ácido sulfúrico (H2SO4) 1 mol.L-1 e com peróxido de hidrogênio (H2O2) 
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3 %vol., em eletrodos antes da prensagem e em MEAs, após a prensagem e avaliação. 

Objetivando dar aos ionômeros de Nafion da camada catalisadora o mesmo tratamento que 

as membranas Nafion recebem, foi realizada uma etapa de lavagem com peróxido de 

hidrogênio (H2O2) em alguns eletrodos para se verificar a influência dessa etapa no 

tratamento químico de MEAs. Inicialmente foram avaliados os desempenhos de MEAs 

produzidos a partir de eletrodos sem tratamento químico e de MEAs produzidos a partir de 

eletrodos tratados com H2SO4 por 5 minutos; MEAs preparados a partir de eletrodos 

tratados com H2O2 por 10 minutos e em seguida tratados com H2SO4 por 5 minutos, para 

verificar a influência do tratamento com H2O2; MEAs preparados a partir de eletrodos 

tratados com H2O2 por 40 minutos e em seguida tratados com H2SO4 por 10 minutos, para 

avaliar se o aumento de tempo interfere significativamente na eficiência do tratamento 

químico, e MEAs preparados a partir de eletrodos tratados com HNO3 por 17 minutos para 

verificar a influência desse procedimento. 

 Também foi avaliado o efeito do tratamento com ácido sulfúrico e com ácido 

nítrico em MEAs após prensagem e teste em célula unitária, o que permitiu a comparação 

entre o desempenho antes e depois dos tratamentos. Em todos esses ensaios foram 

utilizadas as temperaturas de 92 °C para HNO3 e 80 °C para H2O2 e H2SO4. 

 Os MEAs com formadores de poros foram lavados em água ultra-pura, ácido 

nítrico e água ultra-pura, antes da prensagem. Cada etapa teve duração de 2 minutos. Após 

prensagem esses MEAs foram aquecidos a 190 °C por 5 minutos para eliminação de 

resíduos dos formadores de poros. Após os primeiros testes em célula unitária os MEAs 

com formadores de poros foram tratados com H2SO4 1 mol.L-1 a 80 °C e com HNO3 

0,72 mol.L-1 a temperatura ambiente. 

 Os MEAs com adição de carbono foram tratados com HNO3 0,72 mol.L-1 a 

80 °C por 60 minutos. 

 Em todos os casos as soluções foram aquecidas até as temperaturas desejadas 

antes da imersão dos eletrodos ou MEAs. Os MEAs e eletrodos foram lavados em água 

após os tratamentos, para eliminação de resíduos dos químicos. 

 

4.15 EXPERIMENTOS PARA OTIMIZAÇÃO DA INTERFACE TRIFÁSICA 

 

 Foram realizados estudos com o intuito de otimizar a interface trifásica dos 

MEAs, visando um consequente aumento de desempenho. Primeiramente, foi feita a 

produção de cátodos com a distribuição de sua carga de platina em ambos os lados do 
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eletrodo, 0,3 mgPt.cm-2 em cada lado. Outra tentativa de aumentar a região trifásica foi feita 

com base em estudos anteriores[53], adicionando-se aditivo formador de poros na 

composição da camada catalisadora. Foi estudada a adição conjunta de 40 % em massa de 

LiCO3 (carbonato de lítio) e de 20 % em massa de (NH4)2C2O4 (oxalato e amônio), 

mantendo a proporção de ionômero entre  ionômeros de Nafion e eletrocatalisador em 

35 : 65 e mantendo a proporção de ionômero de Nafion e total de sólidos (eletrocatalisador 

+ formador de poros) em 35 : 65 na TPCC.  

 Uma terceira tentativa de aumento da interfase trifásica foi feita com a adição 

de carbono hidrofóbico (Vulcan XC72-R), à estrutura dos eletrodos, seguindo os mesmos 

critérios usados no estudo de adição de formador de poros. O objetivo foi aumentar a 

interface trifásica dos eletrodos adicionando material condutor e poroso, ao invés de 

adicionar apenas vazios na estrutura (poros). Sendo que a partir do resultado do 

experimento com Vulcan XC72-R decidiu-se pela realização de experimentos com a 

adição de Vulcan XC-72, por esse apresentar hidrofilicidade. Em ambos os casos foi feita a 

adição de 50 % em massa de carbono em relação à massa total de sólidos, mantendo a 

proporção entre ionômero de Nafion e eletrocatalisador em 35 : 65 e mantendo a proporção 

de ionômero de Nafion e total de sólidos (eletrocatalisador + formador de poros) em 

35 : 65 na TPCC. 

 O preparo destes eletrodos foi feito a partir da TPCC T3, segundo os padrões 

estabelecidos nesse trabalho. As tintas T4, T5, T6, T7, T8 e T9 foram preparadas segundo 

a mesma metodologia utilizada para a tinta T3, já descrita, com exceção da aplicação em 

etapa única de impressão, uma vez que o teor de sólidos teria que estar acima do limite 

máximo possível no preparo de uma TPCC, impossibilitando que essa condição de 

trabalho fosse adotada. 

  

4.16 AVALIAÇÃO DOS MEAs 

 

 O objetivo final dos MEAs, “coração” das células a combustível[9,10,11], é a 

geração de energia elétrica. Assim a avaliação dos MEAs foi realizada primeiramente, pelo 

levantamento de curvas de polarização. Como os processos de fabricação dos MEAs 

interferem, significativamente, no desempenho dos eletrodos, foram realizadas 

microscopias eletrônicas de varredura para avaliar o efeito das variações na microestrutura 

de eletrodos e MEAs preparados no resultado final. 
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 4.16.1 CURVAS DE POLARIZAÇÃO 

 

 As curvas de polarização foram obtidas por meio da leitura dos potenciais 

gerados em célula mediante diferentes cargas fornecidas. Todos os MEAs de 25 cm² 

produzidos ao longo de todo o desenvolvimento experimental foram avaliados em painel 

de testes do IPEN. Foi utilizada uma célula unitária de 25 cm² produzida pela empresa 

Electrocell. As cargas foram variadas por meio de uma carga dinâmica CDR50A-2, 

associada ao software SCDinâmica (ambos da empresa Electrocell) que registra o potencial 

obtido em função de uma determinada carga em intervalos de tempo pré-determinados. 

Esta carga dinâmica possui um limite superior de 30 A, por esse motivo algumas curvas de 

polarização foram interrompidas antes de ser atingido o potencial de 0,3 V. 

 Em todos os experimentos os MEAs foram previamente montados na mesma 

célula unitária com torque de 3 N.m nos parafusos (apertando-se os parafuso na sequência 

dos geometricamente opostos). A célula unitária foi posicionada num suporte de madeira 

(material isolante) e foi feito o posicionamento/instalação do termopar e dos cabos, ligando 

seus pólos ligados à “carga dinâmica”. A seguir foram efetuadas as conexões de fluxo de 

entrada e saída dos reagentes e foram abertas as válvulas para suprimento dos reagente 

com 1 bar de pressão absoluta, suprindo o sistema com hidrogênio 6.0 analítico e oxigênio 

4.0 analítico, que antes de entrarem nas células passaram por um processo de umidificação. 

Este processo consiste em borbulhar cada gás em um cilindro com água para que o gás  

seja umidificado por arraste de vapor antes de entrar na célula. Esse processo de 

umidificação é realizado em sistemas apropriados (garrafas com resistências no interior de 

suas paredes para aquecimento da água e com um termopar no centro, em contato com a 

água, para controle da temperatura), tendo sido adotada a temperatura de 90 °C para o 

hidrogênio, 80 °C para o oxigênio e 75 °C para a célula, em função da experiência anterior 

do grupo IPEN. Na Figura 13 é apresentada uma fotografia da estação de testes utilizada. 

Na Figura 12 podem ser vistas as garrafas de umidificação, o painel com os controladores 

de fluxo de gases, os controladores das temperaturas, o computador para utilização do 

software SCDinâmica e os sistemas auxiliares para sustentação dos componentes e saída 

do excesso de reagentes. 
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Figura 13 – Estação de testes com célula unitária, garrafas para aquecimento e 
umidificação dos gases reagentes, controladores de vazão e pressão de gases, controladores 
de temperatura das garrafas e da célula unitária e computador para uso do software 
SCDinamica. 
 

 Após todo levantamento de dados, a carga dinâmica era desligada, aguardava-

se a redução da temperatura até próximo de 50 ºC, quando então era fechado o fluxo do gás 

hidrogênio e aberto o fluxo de nitrogênio no ânodo, com a finalidade de inertizar o 

conjunto. Após 5 minutos as vazões de nitrogênio e oxigênio foram fechadas e o painel 

desligado. 
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4.16.2 MICROSCOPIA ELETRONICA DE VARREDURA  

 

 A técnica de microscopia eletrônica de varredura foi utilizada para obtenção de 

imagens da superfície de eletrodos e da seção transversal de MEAs. O preparo das 

amostras para análise de superfície foi feito por meio de tratamento químico dos eletrodos 

com ácido nítrico 0,72 mol.L-1 por 60 min. O preparo das amostras para análise da seção 

transversal foi feito por congelamento com nitrogênio líquido seguido de corte, uma vez 

que o tecido de carbono não fratura. O equipamento utilizado foi o MEV Philips XL30. 

 

4.17 CORTE SEMI-AUTOMATIZADO DE ESPAÇADORES, MEMBRANAS E                

ELETRODOS 

 

 Espaçadores são estruturas necessárias à vedação da célula unitária durante a 

operação, e ao processo de prensagem de MEAs, por garantirem a integridade das bordas 

da membrana, regiões que não recebem as camadas difusoras durante o processo de 

prensagem. Os espaçadores também são necessários para a fixação do MEA em célula para 

ajustar a espessura do sistema. O preparo de espaçadores feito de forma artesanal é 

demorado e sujeito a variações nas dimensões por falha do operador. Na Figura 14 é 

apresentada a imagem de um espaçador feito manualmente. 

 

 
Figura 14 – Espaçador feito manualmente. 
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 Uma vez que irregularidades no corte de espaçadores podem interferir na 

vedação, no processo de prensagem e no fluxo de gases que esses proporcionam, o 

processo industrial de impressão de corte e vinco foi testado como forma de preparar 

espaçadores de modo rápido e sem variações dimensionais. Facas de corte foram 

preparadas e prensadas contra o tecido de fibra de vidro com PTFE.  

 Na iminência de obter resultados adequados com o corte semi-automático de 

espaçadores, também foram desenhadas “facas de corte” para a membrana polimérica e 

para os eletrodos. Na Figura 15 são apresentados os projetos de faca de corte para 

espaçadores (a), membrana polimérica (b) e eletrodos (c). 

 
 

 
(a)                                     (b)                                        (c) 

 

Figura 15 – Projetos de facas de corte para: (a) espaçadores; (b) membrana e (c) eletrodos. 

 

 As “facas de corte” foram fornecidas pela “EDITORA E GRÁFICA 

ALTAMISA LTDA”. E a operação de corte consiste em colocar, entre placas metálicas, o 

material a ser cortado sobre as lâminas da “faca de corte” e submeter o conjunto inteiro a 

menor pressão capaz de realizar o corte das estruturas com perfeição e sem danificar as 

“facas de corte”. Realizou-se esta operação com o uso de uma prensa hidráulica. 

 

4.18 DESENVOLVIMENTOS PARA PRODUÇÃO EM ESCALA. 

 

 Foi desenhado um sistema que permitisse a mistura dos componentes da tinta a 

altas rotações e que realizasse a etapa de aquecimento para eliminação dos voláteis, 

permitindo a concentração de massa sólida da TPCC. Nesse processo as paredes do reator 

deveriam ser raspadas pelo misturador com velocidade e temperatura controlada. Todo 
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esse processo deveria ser executado em apenas um equipamento. Entretanto, dividiu-se o 

processo em duas etapas: a de agitação a altas rotações e a de aquecimento para 

concentração da massa sólida, a exemplo do que acontece no preparo de TPCC em escala 

laboratorial.  

 Para a primeira etapa foi adquirido um vaso de vidro boro silicato aberto em 

cima e com um registro em baixo, para escoamento da mistura pronta. Na abertura superior 

é inserido um dispersor com velocidade de até 30.000 rpm. Para a etapa de aquecimento, 

em detrimento dos benefícios de um vaso usinado em aço inox, por exemplo o L304, 

optou-se por um vaso de vidro boro silicato, um sistema de aquecimento com manta 

térmica e um sistema de mistura cuja pá foi construída com abas de PTFE para tocar/raspar 

as paredes do vaso, de modo a evitar a perda de TPCC nas paredes do mesmo durante a 

concentração da massa sólida. Os vasos de vidro boro silicato foram adquiridos junto a 

LABORGLAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA LABORATÓRIO 

LTDA. Os sistemas mecânicos de agitação e de mistura foram obtidos junto a 

MARCONNI EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIO LTDA, e a confecção de um 

suporte com rodas para fixação e movimentação dos equipamentos, bem como o sistema 

de aquecimento para a segunda etapa do processo, ficou por conta da ELECTROCELL 

CÉLULAS A COMBUSTÍVEL, que também forneceu uma célula unitária de 248 cm² para 

avaliação dos MEA produzidos. 

 Foi feito o preparo de MEAs de 248 cm² utilizando as formulações de TPCC 

mais promissoras. 

 

4.18.8 Estimativa de custo por quilowatt 

 

 A partir do desempenho dos MEAs em célula unitária de 248 cm² foi calculado 

o número de MEAs necessários para geração de 1 kW de energia elétrica pelo módulo de 

célula a combustível. Considerou-se os custos dos materiais utilizados, dos processos, 

incluindo as perdas, e da mão de obra hora/máquina e hora homem para a produção dos 

MEAs, para se chegar a uma estimativa de custo desse item da célula por kW, produzido 

por este método. 



78 
 

 

 

5 RESULTADOS 

 

 Para alcançar alguns dos objetivos propostos várias etapas/desenvolvimentos 

foram realizadas simultaneamente. No entanto, para apresentar os resultados de modo a 

facilitar a compreensão do trabalho, alguns resultados obtidos em conjunto são 

apresentados separadamente. 

 

5.1 EXPERIMENTOS INICIAS 

 

 O primeiro experimento realizado foi o preparo de uma tinta de formulação já 

conhecida[14] e sua aplicação sobre a membrana Nafion por uma processo também já 

conhecido[14]. Foi verificado que eram necessárias de 4 a 7 repetições do processo de 

impressão para que fossem obtidas as massas de camada catalisadoras adequadas a ânodos 

e cátodos, respectivamente. Após cada impressão a tinta tinha que ser seca, para que, 

posteriormente, fosse feita a aplicação de uma nova camada de tinta. Por isso, a membrana 

era colocada em estufa a 120 °C por 30 minutos[14]. No entanto, uma característica da 

membrana Nafion é que ela apresenta grande contração em suas dimensões em função do 

ganho ou perda de umidade. De modo que suas dimensões eram reduzidas em 

aproximadamente 20 % (e de forma anisotrópica), quando submetida ao processo de 

secagem. Então, para a aplicação de uma nova camada de tinta, era necessário que a 

membrana passa-se por um processo de ambientação. Esse processo foi realizado 

colocando a membrana sob uma mesa onde havia lâmpadas incandescentes ligadas cerca 

de 20 cm acima das membranas, com o intuito de reduzir a umidade desse ambiente devido 

ao calor emitido pelas lâmpadas, para que a membrana recuperasse suas dimensões sem 

absorver umidade do ambiente. O que é impeditivo ao controle da massa de platina 

aplicada, uma vez que esse controle era feito pela diferença entre a massa da membrana 

antes e após a impressão e secagem. No entanto, mesmo após a ambientação era necessário 

esticar a membrana manualmente, para que ela retorna-se a suas dimensões originais, 

podendo então ser fixada a mesa de impressão e receber a nova camada de tinta precursora 
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da camada catalisadora. Durante esse processo a membrana apresentou deformações, 

principalmente na área onde a camada catalisadora era aplicada, tendo sido verificada a 

ocorrência de trincas e até desprendimento de pedaços da camada catalisadora aplicada por 

esse método.  

 Também foi verificado que a cada 2 ou 3 camadas de TPCC T1 aplicadas era 

necessário limpar a matriz de impressão devido ao entupimento que ocorria. Este fato 

causava aumento do tempo de produção, além de perda de material com a limpeza e adição 

de solventes como etanol e 1-propanol à tinta que estava espalhada sobre a tela. Também 

foi verificado que o tempo de secagem da tinta T1 era muito baixo, a tal ponto que, mesmo 

sendo realizado o processo de impressão com a máxima velocidade da máquina (110 

mm.min.-1), era comum a tinta secar do meio da área de impressão em diante, o que 

ocasionava depósitos irregulares da camada catalisadora. Nesse processo, a matriz de 

impressão era preparada com tecido de Nylon monofilamento com 120 linhas por 

centímetro (l.cm-1), e era possível realizar a impressão de até 8 membranas, ou 16 

eletrodos, por dia. Na Figura 16 são apresentadas imagens de uma membrana que recebeu 

a aplicação de camada catalisadora proveniente da tinta T1 em várias etapas de impressão, 

com realização de processos de secagem e ambientação intermediários.  

 

 
Figura 16 – Membrana Nafion impressa por aplicação da tinta precursora da camada 
catalisadora previamente conhecida (T1)[14], por impressão a tela em 11 repetições do processo 
de impressão, com etapas intermediárias de secagem em estufa a 120 °C e ambientação sob 
mesa com lâmpadas incandescentes. Ambas com aplicação das massas de 0,4 e 0,6 mgPt.cm-2 
em ânodos e cátodos, respectivamente.  

 

 Na Figura 16 pode ser observado que a área impressa está deformada e que as 

regiões próximas as suas bordas estão, além de deformadas, mais enegrecidas que as 

regiões mais distantes. O enegrecimento das regiões mais distantes é consequência das 

etapas de secagem em estufa (na membrana sem impressão também ocorre o mesmo 
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efeito), mas o maior enegrecimento próximo as bordas da impressão não possui nenhuma 

explicação até o momento e motivou um estudo sobre a interação de solventes com a 

membrana Nafion, pensando-se na possível substituição do solvente usado na composição 

da TPCC T1. As deformações e contrações observadas durante o processo de aplicação e 

secagem da TPCC na membrana motivaram a modificação do processo de impressão, 

visando realizar a aplicação da TPCC sobre a membrana em apenas uma etapa de 

impressão ou ainda a aplicação da TPCC sobre a camada difusora de gases. Já sendo 

também considerada a possibilidade de substituição dos solventes utilizados na tinta.  

 

5.1.1 Estudo das soluções de Nafion 

 

 Na Tabela 3 são apresentados o teor de sólidos e o desvio percentual das 

soluções de Nafion D520, SE10072 e D1020. 

 

Tabela 3 – Teor de sólido das soluções de Nafion. 

Solução de 

Nafion 

Teor de sólidos teórico 

(% em massa) 

Teor de sólidos Real 

(% em massa) 
Desvio (%) 

D520 5 5,33 6,6 

SE10072 10 11,37 13,7 

D1020 10 11,30 13,0 
 

 

 Com base nos dados da Tabela 3 pode-se concluir que todos os cálculos feitos 

com as soluções de Nafion precisam ser corrigidos em função do teor de sólidos real das 

soluções, caso contrário a proporção 65 : 35 entre eletrocatalisador e Nafion seco não será 

efetivamente a desejada, ficando em aproximadamente 63,5 : 36,5 quando usada a solução 

D520 e em 62,0 : 38,0 quando usadas as soluções SE10072 ou D1020. Os eletrodos 

produzidos com tintas que desconsideram esse erro tem um teor de platina menor que o 

previsto. Uma vez que o controle de depósito é feito em massa de sólidos após secagem. O 

desvio mostra-se maior quando ocorre o uso da soluções SE10072 ou D1020. Assim, todos 

os MEAs preparados nesse trabalho foram feitos com a correção da massa de ionômeros 

presente nas soluções de Nafion. 
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 Com as massas pesadas e os volumes pipetados para a determinação do teor de 

sólidos foram calculadas as massas específicas das soluções D520, SE10072 e D1020 as 

quais são apresentadas na Tabela 4. 

 

Tabela 4 – Massa específica das soluções de Nafion. 

Solução de Nafion 
Massa específica 

(g.cm-3) 

D520 0,939 

SE10072  1,071 

D1020 1,0521 

 
 

5.1.2 Estudo de interações dos solventes com a membrana 

 

 Para a verificação de como cada solvente usado na formulação da TPCC T1 

interage com a membrana Nafion foram realizados testes qualitativos avaliando o 

espalhamento e a evaporação dos solventes quando em contato com a membrana. Na 

Tabela 5 é apresentada a classificação dos solventes e das soluções de Nafion em relação a 

sua velocidade de espalhamento sobre a membrana Nafion 115, sendo classificado como 

1° o solvente que se espalhou em menor intervalo de tempo. 

 

Tabela 5 – Classificação de solventes e de soluções de Nafion quanto à velocidade de 
espalhamento quando aplicados sobre a membrana Nafion 115. 

Solvente 
Ordem de espalhamento 

sobre a membrana a 25 °C 

Ordem de espalhamento  

sobre a membrana a 120 °C 

2EEA 1°  1° 

H2Oup 2° 4° 

Etileno glicol 3° 3° 

Metanol 4° 2° 

Solução de Nafion D520 5° 5° 

Solução de Nafion SE10072 6° 6° 

 

Com base nos dados da Tabela 5 pode-se concluir que um maior espalhamento 

sobre a membrana é um fator importantíssimo na seleção de um solvente para a TPCC, 
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uma vez que o 2EEA, solvente da TPCC T1, apresentou o maior espalhamento em ambas 

as temperatura estudadas. Na Tabela 6 é apresentada a classificação de solventes e 

soluções de Nafion quanto à ordem de evaporação quando aplicados sobre a membrana, 

sendo classificado como 1° o que evaporou em menor intervalo de tempo. 

 

Tabela 6 - Classificação de solventes e de soluções de Nafion quanto à ordem de 
evaporação quando aplicados sobre a membrana Nafion 115. 

Solvente 

 

Ordem de evaporação 

dos solventes a 25 °C 

 

Ordem de evaporação 

dos solventes a 120 °C 

2EEA 3° 3° 

H2Oup 4° 4° 

etileno glicol 6° 5° 

metanol 1° 1° 

D520 2° 2° 

SE10072 5° 6° 

 

 Com base nos dados da Tabela 6 pode-se concluir que a solução D520 é mais 

volátil nas condições de impressão que o 2EEA.Este fato explica porque trabalhos 

anteriores realizados no IPEN[14] atribuíram ao uso do 2EEA na TPCC uma maior 

facilidade de impressão (printabilidade), já que a evaporação dos solventes na tinta 

demandaria um pouco mais de tempo.  

 Considerando-se os dados da Tabela 6, que mostram que o etileno glicol e a 

solução SE10072 se revezam (em função da temperatura), na posição de solventes com 

maior tempo de evaporação, e os dados da Tabela 5, que mostram que o etileno glicol é 

terceiro melhor solvente a se espalhar sobre a membrana Nafion nas temperaturas 

consideradas, ficando atrás apenas do metanol (que evaporação mais rápido que o 2EEA na 

temperatura de impressão da membrana), em função dos resultados em relação à 

membrana Nafion o uso do etileno glicol tornou-se promissor em substituição ao 2EEA na 

formulação de uma TPCC, sendo necessários estudos relacionados aos demais materiais e 

processos para confirmar sua seleção como solvente. 
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5.1.3 Determinação da matriz de impressão. 

 

 Após a realização de ensaios de resistência ao atrito e de parâmetros de 

solubilidade pelo método de imersão em solventes, foi selecionada a Resina 

“Dual Film AG” para uso na delimitação da área geométrica das matrizes de impressão a 

tela para uso com a TPCC. Foi verificado que o isopropanol e as soluções de Nafion 

promovem dissolução das outras resinas avaliadas. A primeira matriz de impressão 

preparada com a resina selecionada apresentou duração de 1,5 anos ao uso em laboratório, 

a usada anteriormente degradava após poucas horas de uso.  

 O volume interno da matriz de impressão foi calculado para alguns tecidos de 

Nylon monofilamento disponíveis comercialmente. Na Tabela 7 são apresentados os 

volumes internos em bilhões de micrômetros cúbicos por centímetros quadrados 

(BCM.cm-2) dos tecidos de Nylon monofilamento disponíveis comercialmente para 

preparo da matriz de impressão a tela. Os volumes são apresentados em função da lineatura 

(l.cm-1) dos tecidos estudados, ou seja, em função do numero de linhas (fios) por 

centímetro de tecido. 

 

Tabela 7 – Volume interno dos tecidos estudados. 
Lineatura 

(l.cm-1) 

Volume  

(BCM.cm-2) 

15 27,21 

32 12,60 

50 7,17 

77 5,24 

120 2,24 

 

 

 Com base nos dados da Tabela 7 foi selecionada a tela de 50 l.cm-1 para a 

aplicação da TPCC em apenas uma etapa de impressão, isso porque o tecido utilizado 

anteriormente nas matrizes de impressão do IPEN eram de 120 l.cm-1, ou seja, tinham 

volume 3,2 vezes menor e havia a necessidade de 3 a 6 etapas de impressão para o preparo 

de ânodos e cátodos. 

 Após o estudo de variáveis de impressão, utilizando tela de 50 l.cm-1, foi obtida 

a aplicação da TPCC T1 correspondente à 0,4 mgPt.cm-2 em ânodos e à 0,6 mgPt.cm-2 em 
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cátodos, com a mesma matriz  de impressão, em apenas uma etapa de aplicação por 

eletrodo. 

 

5.2 DETERMINAÇÃO DE VARIÁVEIS DE IMPRESSÃO 

 

 A velocidade de impressão altera significativamente a transferência de TPCC 

por impressão a tela. Na Figura 17 é apresentado o aumento percentual da massa de tinta 

transferida em função da redução da velocidade de impressão. Foi utilizada matriz de 

impressão co tela de 50 l.cm-1 e pressão de 1,6 bar. 

 

 
Figura 17 – Aumento da massa transferida em função da redução da velocidade de 
impressão entre 110 e 10 mm.min.-1.. 

 

 Por meio dos dados da Figura 17 foi observado que reduzir a velocidade de 

impressão causa aumento significativo da carga de tinta transferida pelo processo de 

impressão a tela, sendo a redução de velocidade até 50 mm.s-1 o limite de aumento de 

carga abaixo do qual não ocorre mais aumento (para tintas com características semelhantes 

à avaliada). Uma vez que foi utilizada a mesma TPCC em todos os experimentos, o 

aumento de massa verificado corresponde a um aumento do volume de TPCC aplicada. 
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Assim, a redução da velocidade mostrou-se um recurso adequado para o depósito das 

massas de 0,6 mgPt.cm-2 para cátodos e 0,4 mgPt.cm-2
 para ânodos com a mesma matriz de 

impressão, uma vez que altera, significativamente, o volume de tinta aplicado, cabendo ao 

teor de sólidos em massa na formulação da TPCC e a pressão de impressão os demais 

ajustes necessários para a aplicação das referidas cargas em cátodos e ânodos. 

 A pressão de impressão apresentou um comportamento não linear e altamente 

influenciado pela viscosidade, teor de sólidos e tensão superficial das TPCCs e ainda pela 

tensão superficial do substrato de impressão utilizado, o que impossibilitou a obtenção de 

informações sistemáticas sobre a influência dessa variável. No entanto, pode-se afirmar 

que o aumento da pressão de impressão aumenta a carga de tinta transferida até pressões de 

2 bar, que valores entre 0,8 e 1,8 bar são adequados para a impressão de eletrodos por 

impressão a tela nas condições estudadas e que foi verificada a ocorrência de falhas de 

impressão a pressões abaixo de 0,5 bar. Os MEAs 1, 2, 3 e 4 foram preparados com massas 

de 0,4 e 0,6 mgPt.cm-2 depositada em ânodos e cátodos (respectivamente) em apenas uma 

etapa de aplicação por eletrodo. 

 

5.3 ESCOLHA DO SUBSTRATO DE IMPRESSÃO. 

  

 Como foi verificado nos primeiros experimentos, quando era utilizada a tela de 

120 l.cm-1 eram necessárias de 3 a 7 etapas de impressão para a produção de cada eletrodo. 

Após o ajuste do volume da tela, com uso da TPCC T1 foram obtidos os MEAs 1 e 2 por 

meio da aplicação da TPCC sobre membrana com apenas uma aplicação por eletrodo. 

Mesmo assim, foi verificado que a aplicação da TPCC sobre membrana Nafion por 

impressão a tela é problemática em função do grande ganho de massa e das variações 

dimensionais e deformações que ocorrem nas etapas desse processo. Foi constatado que a 

variação de massa da membrana por perda e absorção de umidade chegava a 59 mg para 

membranas de 100 cm² (as utilizadas para impressão de MEAs de 25 cm²), o que 

corresponde a 77 % da massa de camada catalisadora a ser aplicada em ânodos e a 51 % da 

que deveria ser aplicada em cátodos. Assim, conclui-se que apesar de existirem padrões de 

trabalho e metodologias de pesagem que reduzem essa margem de erro, o controle do 

deposito da TPCC sobre membrana não deve ser feito por diferença de massa. 
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5.3.1 Impressão sobre a camada difusora de gases. 

 

 Uma vez que a impressão sobre a membrana expõe a mesma a ciclos térmicos, 

e a deformações por perda de umidade e por tensionamentos (realizados para que a 

membrana recupere sua dimensão original a fim de se realizar a impressão de cátodo e 

ânodo à registro), e que o controle da massa depositada na membrana é fortemente 

influenciado pela absorção de umidade do ar. Decidiu-se estudar a aplicação da camada 

catalisadora sobre a camada difusora de gases com a TPCC T1. Foi verificado 

experimentalmente que o tecido de carbono não apresenta variação de massa em função da 

temperatura ou umidade, o que pode ser atribuído aos 30 % de PTFE em massa que o GDL 

utilizado possui em sua estrutura. O que contribui para o controle da massa aplicada, além 

de permitir o preparo de eletrodos de variadas dimensões, inclusive dimensões múltiplas a 

do MEA a ser produzido, sendo necessário apenas um corte para obtenção do eletrodo no 

tamanho adequado para o preparo de cada MEA. 

 O processo de impressão transcorreu sem nenhuma dificuldade e tem o 

benefício implícito de preservar a membrana polimérica de deformações e ciclos térmicos 

até a etapa de prensagem do MEA. Foram preparados os MEAs 3 e 4 por aplicação da 

TPCC T1 sobre GDL em apenas uma etapa de impressão por eletrodo. De modo que, os 

MEAs de 1 a 4 foram impressos com a TPCC T1, cujo solvente é o 2EEA, em apenas uma 

etapa de aplicação por eletrodo a fim de que seus desempenhos fossem comparados. Na 

Figura 18 são apresentadas as curvas de polarização dos MEAs 1, 2, 3 e 4, que tiveram a 

aplicação da camada catalisadora (CC) sobre membrana e sobre GDL. 
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Figura 18 – Comparação entre a aplicação da camada catalisadora sobre membrana 
Nafion 115 e tecido de carbono. Em ambos os casos foi feita a aplicação de 0,4 e 
0,6 mgPt.cm-2 em ânodos e cátodo, respectivamente. Avaliação em célula de 25 cm-2 a 
75 °C, alimentada com hidrogênio a 90 °C e oxigênio a 85 °C, ambos com 1 bar de pressão 
absoluta (sem pressurização na saída).   

 

 Com base nos dados da Figura 18 conclui-se que ambos os processos 

apresentam resultados semelhantes no potencial de operação de célula (0,6 V). Também 

conclui-se que os MEAs produzidos por ambos os processos podem apresentar variação de 

desempenho na região da curva de polarização onde o transporte de massa é a etapa 

limitante do processo, o que pode ser atribuído à problemas ou variações no processo de 

prensagem, os quais podem comprometer a microestrutura da camada aplicada. 

 

5.4 SUBSTITUIÇÃO DO SOLVENTE DA TPCC 

 

 A substituição do solvente 2EEA, utilizado na TPCC T1, foi objeto de estudo 

devido ao seu baixo tempo de secagem, alta toxicidade e alto custo. Com base no estado da 

técnica, na viscosidade, na temperatura de ebulição, nos estudos de espalhamento e tempo 

de evaporação (Tabelas 5 e 6) e em sua baixa pressão de vapor, o etileno glicol, após 

experimentos, mostrou-se adequado não somente como solvente substituto ao 2EAA, mas 
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também como veículo da TPCC T2, que passou a apresentar estabilidade a temperatura 

ambiente, devido ao fato desse veículo não apresentar perda de massa por evaporação a 

temperatura ambiente.  

 Foi verificado que o etileno glicol apresenta um ganho de 0,44 % em massa por 

hora quando exposto ao ambiente, o que foi atribuído a absorção de umidade do ambiente. 

Assim, mediante correto armazenamento, a TPCC T2 apresentou estabilidade, garantindo a 

reprodutibilidade do processo e eliminando o problema de entupindo da matriz de 

impressão (que ocorria como conseqüência do baixo tempo de evaporação do 2EEA[14]). 

Outro benefício obtido foi à redução de custo com o uso desses solventes, e ainda a 

economia de matéria-prima que deixou de ser desperdiçadas nas limpezas da matriz de 

impressão, uma vez que a TPCC T2 não seca na tela, causando seu entupimento. 

  Nos experimentos para avaliação do etileno glicol como solvente foi 

verificado que ele não entra em combustão quando em contato com o eletrocatalisador e é 

eliminado dos eletrodos na etapa de secagem da tinta em estufa (não saturada) a 120 °C por 

20 minutos. Podendo, entretanto, restarem ppms desse solvente adsorvido aos sítios ativos 

dos eletrocatalisadores, efeito que foi verificado[14] com o uso do 2EEA. 

 Após a substituição do 2EEA (T1) por etileno glicol (T2) foram preparados os 

MEAs 5, 6, 7 e 8 com esta nova formulação. Na Figura 19 é apresentada a comparação de 

desempenho entre os eletrodos impressos sobre GDL com a TPCC T1 e com a TPCC T2. 
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Figura 19 – Desempenho de MEAs produzidos a partir de eletrodos impressos sobre 
camada difusora de gases (GDL), com as TPCCs T1 e T2. Em todos os casos foi feita a 
aplicação de 0,4 e 0,6 mgPt.cm-2 em ânodos e cátodo, respectivamente. Avaliação em célula 
de 25 cm-2 a 75 °C, alimentada com hidrogênio a 90 °C e oxigênio a 85 °C, ambos com 
1 bar de pressão absoluta (sem pressurização na saída). 
 

 Com base na Figura 19 pode-se concluir que a substituição do solvente é 

bastante benéfica ao desempenho dos MEAs produzidos. Na impressão dos eletrodos para 

os MEAs 5, 6, 7 e 8 foi utilizada a mesma matriz de impressão utilizada para o preparo dos 

eletrodos/MEAs 1, 2, 3 e 4, no entanto, não foi possível a deposição das cargas de cátodo e 

ânodo em apenas uma etapa de aplicação por eletrodo como vinha ocorrendo com a TPCC 

T1. Tal fato foi atribuído a ocorrência de repulsão verificada entre a tinta e a GDL. 

Analisando-se a Figura 19, pode-se notar que o MEA 6, produzido com a T2, apresentou 

desempenho semelhante ao dos MEAs produzidos com a T1, o que já é um ótimo resultado 

em função das vantagens que essa TPCC oferece em relação a reprodutibilidade e custo do 

processo. No entanto, o MEA 5, também impresso com a T2, apresentou um desempenho 

bastante superior ao dos outros MEAs. A explicação para esse resultado pode estar 

relacionada ao fato de seu cátodo ter sido produzido em 4 etapas de impressão, contra 6 

etapas que foram necessárias para a impressão do cátodo do MEA 6. Na Figura 20 é 
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apresentada uma micrografia do MEA 6, na qual podem ser observadas, na região central 

da figura, trincas ao longo da na camada catalisadora. 

 

 
Figura 20 – Micrografia eletrônica de varredura do MEA 6. 

 

 Acredita-se que as trincas, ou descontinuidades, observadas na camada 

catalisadora do MEA 6 tenham sido causadas pelo excesso de repetições do processo de 

impressão e que sejam responsáveis pelo desempenho inferior dele em relação ao MEA 5. 

Não foi possível a obtenção de micrografias do MEA 5, mas descontinuidades resultam em 

perda de condutividade elétrica, o que resulta em queda no desempenho de qualquer 

eletrodo. 

 

5.5 FORMA DE ARMAZENAMENTO DOS MEAS 

 

 Na Figura 21 é apresentado o desempenho do MEAs 5, 7 e 8 todos produzidos 

com a TPCC T2, em função da forma de armazenamento/pré-hidratação recebida pela 

membrana. 



91 
 

 
Figura 21 – Comparação entre o desempenho de MEAs armazenamento em ambiente 
umedecido (hidratação da membrana) e MEAs armazenados em célula, com torque de 
3 N.m. Os MEAs 5, 7 e 8 foram produzidos com a TPCC T2, os cátodos foram preparados 
com 4, 4 e 3 etapas de impressão, respectivamente, e todos os ânodos foram preparados 
com 3 etapas de impressão. Todos os MEAs receberam a aplicação de 0,4 e 0,6 mgPt.cm-2 
em ânodos e cátodo, respectivamente. Avaliação em célula de 25 cm-2 a 75 °C, alimentada 
com hidrogênio a 90 °C e oxigênio a 85 °C, ambos com 1 bar de pressão absoluta (sem 
pressurização na saída).   
 

 Com base na Figura 21 conclui-se que a pré-hidratação da membrana após 

prensagem não interfere significativamente no desempenho de MEAs no potencial de 

operação de célula. Entretanto, este procedimento é aconselhado para que, mediante o 

ganho de umidade, a membrana recupere suas dimensões originais, evitando o 

descolamento dos eletrodos. Entretanto, foi verificado que o armazenamento dos MEAs 

em célula inibiu a ocorrência de descolamento dos eletrodos, mesmo na ausência de 

umidificação da membrana.  

 

5.6 AJUSTES NO PROCESSO DE IMPRESSÃO 

 

 A partir da percepção de que a impressão de eletrodos realizada com a TPCC 

T2 em menos etapas poderia resultar em eletrodos com desempenhos superiores, foram 
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preparados eletrodos com tela de 32 l.cm-1. Neles, a impressão da camada catalisadora com 

a TPCC T2 foi possível em apenas uma etapa de aplicação por eletrodo. Na Figura 22 é 

apresentada a comparação entre eletrodos produzidos com TPCC T2 por uma e por várias 

etapas de impressão. 

 

 
Figura 22 – Comparação entre o desempenho de MEAs preparados com eletrodos 
produzidos por telas de 50 l.cm-1 e 32 l.cm-1, em diferente números de repetições do 
processo de aplicação da camada catalisadora, mas todos com a aplicação de 0,4 e 
0,6 mgPt.cm-2 em ânodos e cátodo, respectivamente. Avaliação em célula de 25 cm-2 a 
75 °C, alimentada com hidrogênio a 90 °C e oxigênio a 85 °C, ambos com 1 bar de pressão 
absoluta (sem pressurização na saída).   
 

 Com base  nos  dados  da  Figura  22  conclui-se  que  imprimir  com tela de 

32 l.cm-1 prejudica o desempenho dos MEAs, e que MEAs produzidos com eletrodos 

impressos com tela de 50 l.cm-1 (Figura 19) tem seu desempenho influenciado pelo número 

de etapas de impressão realizadas. Ambas as situações indicam que a microestrutura da 

camada catalisadora é alterada de forma significativa em função do processo utilizado. 

Durante a impressão foi verificado que a GDL (tecido de carbono com 30 % de PTFE) 

apresentava grande repulsão pela TPCC T2, o que tornou evidente a necessidade de um 

estudo/ajuste da tensão superficial da TPCC T2.  
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5.6.1 Estudo de tensão superficial 

 

 A determinação da tensão superficial das soluções de Nafion foi feita com o 

intuito de avaliar a capacidade das mesmas em molhar superfícies e as consequências desta 

maior ou menor molhabilidade. Na Figura 23 são apresentadas as tensões superficiais das 

soluções de Nafion D520 e SE10072 em função da concentração de solventes presentes. 
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Figura 23 – Tensão superficial das soluções de Nafion D520 e SE10072 em função das 
concentrações de solventes a 25 °C. 
 

 Com base nos dados da Figura 23 conclui-se que uma TPCC preparada a partir 

da solução D520 tem possibilidade de molhar a membrana durante a impressão e a 

SE10072 não. No entanto, a tensão superficial de outros solventes quando adicionados 

interferem nesse resultado, servindo até mesmo para ajustar a TPCC para aplicação sobre a 

GDL. Na Tabela 8 são apresentados os valores de tensão superficial de alguns solventes 

estudadados para essa finalidade. 
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Tabela 8 – Valores de tensão superficial de alguns solventes estudados 

Solvente 
Tensão superficial 

(d.cm-1) 

n-Hexano 18,8 

Etanol 26,8 

1-Heptanol 27,6 

2EEA 31,9 

Etileno Glicol 43,0 

H2Oup 71,5 

 

 A tensão superficial da membrana Nafion 115 e do tecido de carbono foram 

determinados pelo método do molhamento das superfícies, obtendo-se valores de 

42,0 d.cm-1 para o Nafion e 32,5 d.cm-1 para o tecido de carbono utilizado como GDL.  

 Com base nessas informações, experimentos levaram a obtenção da TPCC T3, 

na qual a adição de 5,45 % de 1-heptanol (em massa) ao veículo mostrou-se suficiente para 

tornar a tensão superficial da tinta adequada ao processo de impressão. Foi verificado que a 

GDL e a membrana não apresentam repulsão à TPCC T3, o que é importante em relação à 

redução de tempo/custo do processo de produção. Com a TPCC T3 foram produzidos os 

MEAs de 12 a 19, a partir de eletrodos preparados em apenas uma etapa de aplicação com 

a tela de 50 l.cm-1. 

 Os MEAs 12 a 18 foram destinados ao estudo da influencia do tempo de 

ativação e de tratamentos químicos no desempenho de eletrodos, os quais são apresentados 

a seguir. Porém o MEA 19 foi impresso com a TPCC T3 em apenas uma etapa de 

impressão e avaliado nas condições do melhores MEAs preparados com cada formulação 

de TPCC. Na Figura 24 são apresentadas as curvas de polarização dos melhores MEAs 

produzidos com as TPCCs T1, T2 e T3. 
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Figura 24 – Comparação entre os MEAs produzidos com as tintas T1, T2 e T3. Em todos 
os casos foi feita a aplicação de 0,4 e 0,6 mgPt.cm-2 em ânodos e cátodo, respectivamente. 
Avaliação em célula de 25 cm-2 a 75 °C, alimentada com hidrogênio a 90 °C e oxigênio a 
85 °C, ambos com 1 bar de pressão absoluta (sem pressurização na saída). 
 

 Com base na Figura 24 conclui-se que MEAs preparados com a TPCC T3 se 

equiparam aos melhores desempenhos obtidos na faixa de potencial de operação de célula 

(0,6 V). O MEA 19 apresentou densidade de corrente de 713 mA.cm-2 a 0,6 V, 

desempenho semelhante ao do MEA 8 (703 mA.cm-2) estando bastante acima dos MEAs 7 

e 4 (672 e 528 mA.cm-2, respectivamente). Quanto a densidade de potência a 0,6 V, os 

desempenhos obtidos foram 319, 403, 420 e 428 mW.cm-2 para os MEAs 4, 7, 8 e 19, 

preparados com T1, T2, T2 e T3, respectivamente. Na figura 24 também pode ser visto que 

a potência máxima dos MEAs 7 e 8 são maiores que a do MEA 19 (T3). No entanto, o pico 

de potência máxima fica deslocado do potencial prático de operação de célula. Assim, 

conclui-se que com o uso da TPCC T3 foi obtido um pequeno ganho de desempenho em 

relação aos MEAs produzidos com as outras tintas, com a vantagem do preparo dos 

eletrodos ter sido realizado em apenas uma etapa de impressão, fato que proporciona 

reprodutibilidade e redução de tempo ao processo, contribuindo para a redução de custos 

hora máquina/hora homem em uma aplicação industrial. 
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 Analisando-se as curvas de polarização da Figura 24 a altos potenciais, pode 

ser visto que o MEA 19 apresenta desempenhos superiores aos demais, havendo uma perda 

considerável próximo ao potencial de 0,7 V e também pode ser observado que, na região 

de altas correntes (baixos potenciais) o MEA 19 apresentou desempenho inferior ao dos 

MEAs 7 e 8, em ambos os casos, esses resultados podem estar relacionados com a 

microestrutura formada pela diferença no método de impressão dos eletrodos, o que 

explicaria a redução de desempenho exatamente na região onde o transporte de massa é a 

etapa limitante da reação de célula, uma vezes que eletrodos produzidos por meio de várias 

etapas de impressão tendem a ter estrutura mais porosa. Outra possível explicação é que o 

processo de prensagem tenha que ser reajustado para a obtenção de melhores resultados 

com eletrodos produzidos com a nova formulação da TPCC (T3). Na Figura 25 são 

apresentadas as micrografias dos MEAs 8 e 19. 

 
 

    

    
                                     (a)                                                                 (b) 

Figura 25 – Micrografias de: (a) MEA e (b) MEA 19, produzidos respectivamente com as 
tintas precursoras da camada catalisadora T2 e T3. 
 

 Nas micrografias dos MEAs 8 e 19 apresentadas na Figura 25 pode ser 

observado que houve maior penetração e aderência da T3 à GDL do MEA 19 do que da T2 

à GDL do MEA 8, o que, junto com a constatação de que a transferência de massa foi 
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realizada de modo adequado, permite concluir que o ajuste de tensão superficial foi 

satisfatório. 

 A maior penetração da T3 no tecido de carbono pode ser considerada uma 

forma de aumentar a interface trifásica, o que teoricamente contribui para o aumento de 

desempenho de MEAs. No entanto, a distribuição/espalhamento do eletrocatalisador e 

ionômeros de Nafion ao longo da espessura do tecido de carbono pode ter ocasionado 

descontinuidades no transporte protônico resultado na inibição de um melhor desempenho 

a altas correntes. 

 O fato da TPCC T3 ter penetrado no tecido de carbono também pode ter criado 

uma barreira ao fluxo de gases, o que pode não ter interferido no desempenho do MEA 19 

na faixa de potencial de operação, devido ao fato do transporte de massa não ser a etapa 

limitante da reação de célula nesse potencial, mas pode ter-se tornado significativo com a 

redução de potencial e aumento de corrente, quando o transporte de massa passou a ser o 

efeito predominante na cinética da reação. 

 

 5.7 ESTUDOS DE ATIVAÇÃO DOS MEAs 

 

 Trabalhos anteriores realizados no IPEN com a TPCC T1 atribuíam à ativação 

prolongada ou a tratamentos químicos a total eliminação de resíduos dos processos de 

aplicação da camada catalisadora nos MEAs. Os MEAs de 11 a 18 foram preparados com a 

TPCC T3 e avaliados em célula unitária com uso de água deionizada, devido à falta 

momentânea da água ultra-pura. A comparação entre eles foi feita para se saber qual o 

efeito de ativação prolongada e qual o efeito de tratamentos químicos no desempenho dos 

eletrodos/MEAs produzidos com a TPCC T3. Primeiramente, foi avaliado o efeito da 

ativação prolongada no MEA 11, o qual, sem passar por nenhum tratamento químico, foi 

avaliado em célula unitária após ser ativado por 3,5 horas e, em um outro momento, para 

comparação, após ser ativado por 24 horas (8 horas durante 3 dias). Na Figura 26 são 

apresentadas as curvas de polarização obtidas após 3,5 e 24 horas de ativação do MEA 11.  
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Figura 26 – Desempenho do MEA 11 com aplicação de 0,4 e 0,6 mgPt.cm-2 ânodos e 
cátodo, respectivamente, após 3,5 e após 24 horas de ativação. Em ambos os casos foi feita 
avaliação em célula de 25 cm-2 a 75 °C, alimentada com hidrogênio a 90 °C e oxigênio a 
85 °C, ambos com 1 bar de pressão absoluta (sem pressurização na saída).   
  

 Com base na Figura 26 conclui-se que o tempo de ativação não interfere do 

desempenho de MEAs produzidos com a TPCC T3, o que é bastante significativo em 

relação à redução de custo de processo, uma vez que a ativação de MEAs envolve o custo 

hora de equipamentos e de profissionais, além de gastos de combustível e oxidante. Foi 

verificado que após um período de 2 a 3 horas de ativação o MEA já apresentou seu 

desempenho máximo, o que indica que, se havia contaminação dos eletrodos por resíduos 

do veículo da TPCC T3, esses foram eletro-oxidados com pouco tempo de operação em 

célula unitária.  

 Uma vez que diversos trabalhos[14,21,22,27] relatam que tratamentos químicos 

melhoram o desempenho de MEAs, foi realizado um estudo para verificar se esse fato é 

válido para a TPCC T3. Eletrodos foram tratados sobre as condições mais indicadas na 

literatura antes e após a prensagem dos MEAs. Na Figura 26 é apresentada a comparação 

de desempenho entre os MEAs que tiveram seus eletrodos tratados antes da prensagem nas 

diversas condições estudadas. 
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Figura 27 – Comparação entre os MEAs que tiveram seus eletrodos tratados antes da 
prensagem e o padrão sem tratamento. Em todos os experimentos foi feita a aplicação de 
0,4 e 0,6 mgPt.cm-2 em ânodos e cátodo, respectivamente. Avaliação em célula de 25 cm-2 a 
75 °C, alimentada com hidrogênio a 90 °C e oxigênio a 85 °C, ambos com 1 bar de pressão 
absoluta (sem pressurização na saída).   
 

 Com base na Figura 27 concluiu-se que o tratamento químico em eletrodos 

antes da prensagem não melhora o desempenho de MEAs preparados com a TPCC T3. 

Conclui-se também que a etapa de banho em peróxido de hidrogênio não causa nenhuma 

alteração ao desempenho dos eletrodos, e que o banho em ácido sulfúrico, precedido ou 

não pelo banho em peróxido de hidrogênio, não exerce qualquer benefício ao desempenho 

dos eletrodos. Finalmente, conclui-se que o banho em ácido nítrico não interfere, 

significativamente, no desempenho dos eletrodos, tendo sido verificado apenas um 

pequeno aumento de desempenho a baixos potenciais, os quais não têm relevância para 

fins de aplicação prática e podem ter ocorrido em função de outros fatores. 

 Após a realização desses ensaios, devido à perda de desempenho observada nos 

MEAs submetidos aos tratamentos químicos (principalmente com ácido sulfúrico) em 

relação ao padrão, considerou-se a possibilidade de terem ocorrido desprendimentos de 

camada catalisadora dos eletrodos durante os banhos realizados, para verificar essa 

hipótese foram realizados experimentos preparando MEAs sem a realização de tratamentos 
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químicos e submetendo-se esses MEAs aos tratamentos após prensagem, tendo sido 

realizados testes em célula unitária antes e após os tratamentos químicos. Na Figura 28 é 

apresentado o desempenho do MEA 17 antes e após o tratamento com ácido nítrico, as 

curvas de polarização foram obtidas após 3,5 horas de ativação. 

 

 
Figura 28 – Desempenho do MEA 17 com aplicação de 0,4 e 0,6 mgPt.cm-2 em ânodos e 
cátodo, respectivamente, antes e após tratamento com HNO3. Em ambos os experimentos 
foi feita avaliação em célula de 25 cm-2 a 75 °C, alimentada com hidrogênio a 90 °C e 
oxigênio a 85 °C, ambos com 1 bar de pressão absoluta (sem pressurização na saída).   
 

 Por meio da Figura 28 conclui-se que o tratamento em HNO3 não aumenta o 

desempenho de MEAs preparados com a TPCC T3. Na Figura 29 é apresentado o 

desempenho do MEA 18 antes e após o tratamento com ácido sulfúrico. 
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  Figura 29 – Desempenho do MEA 18 com aplicação de 0,4 e 0,6 mgPt.cm-2 em ânodos e 
cátodo, respectivamente, antes e após o tratamento com ácido sulfúrico. Em ambos os 
casos foi feita avaliação em célula de 25 cm-2 a 75 °C, alimentada com hidrogênio a 90 °C 
e oxigênio a 85 °C, ambos com 1 bar de pressão absoluta (sem pressurização na saída).   
  

 Observando-se a Figura 29 conclui-se que o tratamento em solução de ácido 

sulfúrico de MEAs preparados com a TPCC T3 não interfere no desempenho dos mesmos 

em célula unitária. Assim, com base nas Figuras 25, 26, 27 e 28, conclui-se que o processo 

de ativação dos MEAs produzidos com a TPCC T3 por 3,5 horas com fluxo de hidrogênio 

a 90 °C, oxigênio a 80 °C e a célula unitária a 75 °C é suficiente para a retirada de todos os 

resíduos do solvente/veículo remanescente do processo de aplicação da camada 

catalisadora em eletrodos. 

  

5.8 AUMENTO DA INTERFACE TRIFÁSICA 

 

 Com o objetivo de incrementar ainda mais o desempenho dos eletrodos foram 

buscadas formas de aumentar sua inerente interface trifásica, sem aumentar a carga de 

platina aplicada aos mesmos, nem aumentar significativamente o custo com materiais e 

métodos. Uma primeira tentativa realizada foi à aplicação da camada catalisadora do 

cátodo em ambos os lados do GDL. Uma vez que a TPCC T3 penetra no tecido de 



102 
 

carbono, buscando-se criar uma maior distribuição da mesma ao longo da espessura do 

tecido. O MEA 12 foi preparado com aplicação da carga de TPCC T3 equivalente a 

0,3 mgPt.cm-2 em cada lado da GDL do cátodo, resultando na carga total de 0,6 mgPt.cm-2. 

Na Figura 30 é apresentado o desempenho do MEA 12 comparado com o MEA 11 que foi 

produzido com a mesma tinta aplicando-se toda a camada catalisadora em apenas um lado 

da GDL, com a mesma carga de platina. 

 

 
Figura 30 – Estudo de distribuição da camada catalisadora em ambos os lados do cátodo. 
Em ambos os casos foi feita a aplicação de 0,4 e 0,6 mgPt.cm-2 em ânodos e cátodo, 
respectivamente. Avaliação em célula de 25 cm-2 a 75 °C, alimentada com hidrogênio a 
90 °C e oxigênio a 85 °C, ambos com 1 bar de pressão absoluta (sem pressurização na 
saída). 
 

   Por meio da Figura 30 conclui-se que a aplicação da camada catalisadora em 

ambos os lados do cátodo não contribuiu para o aumento de desempenho de MEAs. 

 

5.8.1 Aumento da interface trifásica por aditivação da tinta precursora 

 

 Uma segunda tentativa de aumentar a interface trifásica dos MEAs foi feita 

com a adição de outros materiais a TPCC T3. Primeiramente, estudou-se o uso de aditivos 

formadores de poros e em seguida estudou-se a adição de carbono a estrutura. 
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 A TPCC T3 foi modificada com a adição de formadores de poros dando 

origem a TPCC T4, nela o teor de formador de poros seguiu o melhor resultado já obtido 

no grupo do CCCH[53]. Foi adicionado 40% em massa de carbonato de lítio e 20 % de 

oxalato de amônio (em relação à massa da camada catalisadora seca). Outra tinta (TPCC 

T5) foi preparada com esses reagentes seguindo as mesmas quantidades, porém o conteúdo 

de ionômeros de Nafion foi aumentado proporcionalmente à massa de sólidos para manter 

o teor de 35 % em relação à massa total a ser aplicada. Esse estudo foi realizado com o a 

finalidade de verificar se a proporção de Nafion adicionada ao eletrodo deve seguir a 

massa de eletrocatalisador ou a massa total de sólidos adicionada. O processo de aplicação 

foi feito em 2 etapas, devido ao maior teor de sólidos, e ocorreu sem nenhum imprevisto. 

Já a etapa de prensagem dos MEAs mostrou-se problemática, pois os eletrodos soltavam 

grande quantidade de formadores de poros na membrana e isso impedia à aderência dos 

eletrodos à membrana Nafion 115. Esse fato pode ter ocorrido devido a uma possível 

migração de grande quantidade de formadores de poros para a superfície da camada 

catalisadora após a impressão do eletrodo, uma vez que as tintas formuladas têm grande 

volume de veículo, fato que permitiu mobilidade de partículas antes da completa secagem 

e evaporação deste. Após uma sequência de lavagens com água, ácido nítrico e água, o 

processo de prensagem pode ser realizado sem maiores dificuldades. No entanto, parte do 

material do eletrodo deve ter sido retirado por meio das etapas de lavagem (juntamente 

com os formadores de poros), uma vez que houve acentuado escurecimento da primeira 

água de lavagem.  

 Após a avaliação dos MEAs contendo as TPCC T4 e T5 e como os resultados 

obtidos não foram satisfatório, ambos os MEAs foram submetidos a tratamentos químicos, 

com ácido sulfúrico e com ácido nítrico, com o intuito de verificar-se qual procedimento 

seria mais eficiente na eliminação de possíveis resíduos dos formadores de poros nos 

eletrodos, entendendo-se que esses seriam responsáveis pela perda de desempenho 

observada. Na Figura 31 é apresentado o desempenho dos MEAs preparados com as TPCC 

T4 e T5 em comparação com o MEA 19 (T3). 
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Figura 31 – Avaliação de MEAs sem aditivação da camada catalisadora (T3); com adição 
de formadores de poros 40 % em massa de LiCO3 (carbonato de lítio) e de 20 % em massa 
de (NH4)2C2O4 em relação à soma das massas de ionômero de Nafion e eletrocatalisador 
(T4); com adição de formadores de poros 40 % em massa de LiCO3 (carbonato de lítio) e 
de 20 % em massa de (NH4)2C2O4 em relação à soma das massas de ionômero de Nafion e 
eletrocatalisador e aumento do teor de Nafion (35 %) proporcional ao total de sólidos (T5); 
Ambos (MEA 21 e MEA 22) avaliados antes e após lavagem em solução de 
H2SO4 1 mol.L-1 a 80 °C e com HNO3 0,72 mol.L-1 a 25 °C respectivamente. Todos os 
MEAs foram preparados com a aplicação de 0,4 e 0,6 mgPt.cm-2 em ânodos e cátodo, 
respectivamente, avaliados em célula de 25 cm-2 a 75 °C, alimentada com hidrogênio a 
90 °C e oxigênio a 85 °C, ambos com 1 bar de pressão absoluta (sem pressurização na 
saída).   
 

 Por meio da Figura 31 conclui-se que a adição de formadores de poros não 

trouxe benefício ao desempenho dos MEAs preparados. Também foi verificado que o 

tratamento com ácidos não beneficiou o desempenho dos MEAs, tendo sido indiferente no 

desempenho do MEA 21 e prejudicial ao desempenho do MEA 22, no qual a perda de 

desempenho diante do tratamento ácido pode ser atribuída à um maior recobrimento do 

eletrocatalisador pelo excesso de Nafion, dificultando o acesso dos gases reagentes aos 

sítios de platina. Esse possível maior recobrimento pode ter ocorrido em função da 

mobilidade que os ionômeros provavelmente adquirem em ambiente ácido. Na Figura 32 é 

apresentada a micrografia eletrônica de varredura (MEV) da superfície de um eletrodo 

preparado sem formadores de poros (TPCC T3). Na Figura 33 é apresentada a MEV da 
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superfície de um eletrodo preparado com formadores de poros sem aumento da quantidade 

de Nafion (TPCC T4) e na Figura 34 é apresentada a MEV da superfície de um eletrodo 

preparado com formadores de poros e com o aumento proporcional da quantidade de 

Nafion (TPCC T5). 

 

 
Figura 32 – Micrografia de eletrodo preparados com tinta precursora da camada 
catalisadora sem formador de poros (T3). 
 

 
Figura 33 – Micrografia de eletrodo preparado com tinta precursora da camada 
catalisadora contendo aditivos formadores de poros (40 % em massa de LiCO3 e 20 % em 
massa de (NH4)2C2O4 e relação ao total de sólidos, Nafion + eletrocatalisador). 
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Figura 34 – Micrografia de eletrodo preparado com tinta precursora da camada 
catalisadora contendo aditivos formadores de poros (40 % em massa de LiCO3 e 20 % em 
massa de (NH4)2C2O4 e relação ao total de sólidos, Nafion + eletrocatalisador) e com 
aumento da quantidade de ionômeros de Nafion mantendo a proporção entre sólidos e 
Nafion em 65 : 35. 
 

 Com base nas Figuras 32, 33 e 34, conclui-se que a adição de formadores de 

poros não causou aumento significativo na porosidade dos eletrodos. A diferença entre os 

eletrodos das Figuras 32 e 33 consiste somente na presença de alguns poros maiores e de 

uma topografia um pouco mais irregular no eletrodo da Figura 33, o que não contribuiu 

para o aumento desejado da interface trifásica, mas pode ter provocado fraturas ao longo 

da camada catalisadora no momento da prensagem dos eletrodos, o que explicaria a queda 

observada no desempenho no MEA 21. O tratamento ácido também não parece ter 

interferido no desempenho do MEA. A ausência de aumento no desempenho, juntamente 

com a obtenção de uma microestrutura praticamente igual à obtida sem o uso de 

formadores de poros, reforça a tese de que os formadores de poros utilizados migraram 

para a superfície do eletrodo antes que ocorresse a secagem da TPCC T4 e foram 

removidos nas lavagens realizadas antes da prensagem.  

 Na Figura 34 podem ser observados pontos de descontinuidade e outros pontos, 

nos quais é perceptível a formação de esferas claras, o que pode ser atribuído ao excesso de 

Nafion aplicado à esse eletrodo, em relação ao eletrodo da Figura 33. Os eletrodos com 

teor de Nafion aumentado proporcionalmente a adição de formadores de poros não 
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apresentaram desprendimento de material na etapa de lavagem (água, ácido, água) antes da 

prensagem dos MEAs, podendo-se concluir que a maior quantidade de Nafion fixou os 

formadores de poros à estrutura da camada catalisadora e também bloqueou os sítios ativos 

do eletrocatalisador, como discutido anteriormente. Com base na Figura 33 e 34 e no 

discutido até o momento, conclui-se que no estudo de adição de formadores de poros nos 

eletrodos, a variação do teor de Nafion em relação ao teor de sólidos totais são parâmetros 

importantes a ser considerados em futuros estudos mais aprofundados.  

 Ainda em relação aos formadores de poros, nos experimentos prévios 

realizados no IPEN[53], a camada catalisadora havia sido aplicada diretamente sobre a 

membrana, e por pulverização / spray, o que deve ter impedido o problema de prensagem, 

devido ao fato dos eletrodos serem tratados quimicamente para a retirada dos formadores 

de poros antes da prensagem. Sendo assim, conclui-se que novos estudos sobre formação 

de poros devem ser realizados, com outros agentes formadores de poros, para o processo 

de aplicação da camada catalisadora por impressão a tela, corroborando a necessidade de 

trabalhos futuros. 

 Ainda com a intenção de aumentar o desempenho de MEAs produzidos por 

impressão a tela, por meio do aumento da interface trifásica, decidiu-se estudar a adição de 

carbono hidrofóbico aos eletrodos. Acreditando-se que a adição de carbono causa aumento 

físico da interface trifásica ao inserir porosidade ao eletrodo em função da porosidade do 

carbono adicionado, com as vantagens de não introduzir descontinuidades na estrutura e de 

não necessitar de lavagens antes da prensagem, causando uma maior distribuição do 

eletrocatalisador. 

 O MEA 23 foi preparado com uma tinta (TPCC T6) que contém a adição de 

50 % em massa de carbono hidrofóbico em relação à massa total de uma camada 

catalisadora feita com a TPCC T3. O MEA 24 foi preparado também com a adição de 

50 % em massa de carbono em relação à massa total da TPCC T3, mas com aumento do 

teor de Nafion para manter sua concentração em 35 % em massa, em relação aos outros 

sólidos (eletrocatalisador + carbono), o que veio a ser a TPCC T7, preparada com o intuito 

de verificar se o teor de Nafion nos eletrodos deve ser proporcional a massa de 

eletrocatalisador ou a massa total de sólidos (eletrocatalisador + carbono). Na Figura 35 é 

apresentada a comparação entre o desempenho dos MEAs 19, 23 e 24, ou seja, T3, T6 e 

T7. 
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Figura 35 – Avaliação de MEAs sem aditivação da camada catalisadora (T3); com adição 
de 50 % em massa de carbono Vulcan XC72-R (T6); com adição de 50 % de carbono 
Vulcan XC72-R em relação ao total de sólidos (Nafion + Eletrocatalisador Pt/C) com 
aumento do teor de Nafion (35 %) proporcional ao total e sólidos (T7); Todos os MEAs 
foram preparados com a aplicação de 0,4 e 0,6 mgPt.cm-2 em ânodos e cátodo, 
respectivamente, avaliados em célula de 25 cm-2 a 75 °C, alimentada com hidrogênio a 
90 °C e oxigênio a 85 °C, ambos com 1 bar de pressão absoluta (sem pressurização na 
saída).    
 

 Analisando-se a Figura 35 pode-se concluir que a adição de carbono 

hidrofóbico não trouxe benefícios aos eletrodos impressos por impressão a tela, nas 

condições experimentais utilizadas. É importante notar que a altas correntes, onde ocorre 

maior formação de água, os desempenhos das curvas de polarização de MEAs com e sem 

adição de carbono hidrofóbico se equiparam, o que indica que a presença desse material 

impede uma adequada umidificação das membranas dos MEAs avaliados, prejudicando 

seu desempenho, e que esse efeito tenha sido reduzido a altas correntes com a presença da 

água proveniente da reação. Assim, tornou-se interessante realizar testes com a adição de 

carbono hidrofílico aos eletrodos. Neste contexto, foram preparados eletrodos com a 

adição de 50 % de carbono e de Nafion (TPCC T8) e eletrodos apenas com a adição de 

50 % de carbono (TPCC T9), seguindo o padrão dos experimentos anteriores. Na Figura 36 

são apresentados todos os resultados obtidos. 
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Figura 36 – Avaliação de MEAs sem aditivação da camada catalisadora (T3); com adição 
de 50 % em massa de carbono Vulcan XC72-R (T6); com adição de 50 % de carbono 
Vulcan XC72-R em relação ao total de sólidos (Nafion + Eletrocatalisador Pt/C) com 
aumento do teor de Nafion (35 %) proporcional ao total e sólidos (T7); com adição de 
50 % de carbono Vulcan XC72 em relação ao total de sólidos (Nafion + Eletrocatalisador 
Pt/C) com aumento do teor de Nafion (35 %) proporcional ao total e sólidos (T8); e com 
adição de 50 % em massa de carbono Vulcan XC72 (T9). Todos os MEAs foram 
preparados com a aplicação de 0,4 e 0,6 mgPt.cm-2 em ânodos e cátodo, respectivamente, 
avaliados em célula de 25 cm-2 a 75 °C, alimentada com hidrogênio a 90 °C e oxigênio a 
85 °C, ambos com 1 bar de pressão absoluta (sem pressurização na saída).    
 

 Com base nos dados da Figura 36 pode-se concluir que a adição de carbono 

hidrofílico ou hidrofóbico, com ou sem adição de Nafion, não contribui isoladamente para 

o aumento de desempenho dos MEAs preparados. No entanto, foi verificado que os MEAs 

que foram preparados com carbono e excesso de Nafion (T7 e T8) estavam encharcados 

após a avaliação. Assim, o baixo desempenho obtido pode ser decorrente desse excesso de 

água, que pode ter prejudicado o acesso dos gases aos canais de fluxo, o que resulta em 

baixos desempenhos. Já o MEA 26 pode ter apresentado desempenho reduzido devido a 

um possível desprendimento de eletrocatalisador do eletrodo, o qual provavelmente 

ocorreu, em função do alto teor dos sólidos (eletrocatalisador + carbono) em relação ao 

Nafion presente na camada catalisadora (76 : 23). Ainda é possível que o baixo 

desempenho obtido seja consequência de uma provável redução na condutividade 
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protônica das camadas catalisadoras, decorrente também da baixa concentração relativa de 

Nafion.  

 Na Figura 37 é apresentada uma comparação entre o efeito da adição de 

formadores de poros, de carbono hidrofóbico e de carbono hidrofílico, com e sem a 

conservação do teor de Nafion em 35 % nos eletrodos. 

 

 
Figura 37 – Avaliação de MEAs sem aditivação da camada catalisadora (T3); com adição 
de formadores de poros 40 % em massa de LiCO3 (carbonato de lítio) e de 20 % em massa 
de (NH4)2C2O4 em relação à soma das massas de ionômero de Nafion e eletrocatalisador 
(T4); com adição de formadores de poros 40 % em massa de LiCO3 (carbonato de lítio) e 
de 20 % em massa de (NH4)2C2O4 em relação à soma das massas de ionômero de Nafion e 
eletrocatalisador e aumento do teor de Nafion (35 %) proporcional ao total de sólidos (T5); 
Com adição de 50 % em massa de carbono Vulcan XC72-R (T6); com adição de 50 % de 
carbono Vulcan XC72-R em relação ao total de sólidos (Nafion + Eletrocatalisador Pt/C) 
com aumento do teor de Nafion (35 %) proporcional ao total e sólidos (T7); com adição de 
50 % de carbono Vulcan XC72 em relação ao total de sólidos (Nafion + Eletrocatalisador 
Pt/C) com aumento do teor de Nafion (35 %) proporcional ao total e sólidos (T8); e com 
adição de 50 % em massa de carbono Vulcan XC72 (T9). Todos os MEAs foram 
preparados com a aplicação de 0,4 e 0,6 mgPt.cm-2 em ânodos e cátodo, respectivamente, 
avaliados em célula de 25 cm-2 a 75 °C, alimentada com hidrogênio a 90 °C e oxigênio a 
85 °C, ambos com 1 bar de pressão absoluta (sem pressurização na saída).   
 

 Observando-se a Figura 37 conclui-se que o processo desenvolvido com a 

TPCC T3 apresentou desempenho bastante superior ao obtido com o uso de aditivos. 
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Conclui-se ainda, que não foi possível o aumento de desempenho de MEAs por meio do 

aumento físico da interface trifásica. Entretanto, devem ser realizados estudos futuros 

sobre a concentração correta de Nafion em reação aos demais sólidos, além de estudos 

sobre a proporção entre os diferentes tipos de carbonos e estudos sobre a adição combinada 

de carbono, Nafion e formadores de poros. Todas essas possibilidades podem ser 

consideradas como sugestões para trabalhos futuros. 

 

5.9 REDUÇÃO DA POLARIZAÇÃO POR QUEDA-ÔHMICA. 

 

 Com o objetivo de aumentar o desempenho dos MEAs produzidos por 

impressão a tela com a TPCC T3, a melhor formulação obtida, foi iniciado um estudo de 

redução da espessura da membrana Nafion utilizada. Inicialmente uma membrana Nafion 

115 foi fixada em suporte metálico e submetida a um processo de secagem antes de ser 

utilizada no preparo de MEAs. Na Figura 38 é apresentada uma comparação entre o MEA 

20, produzido com a membrana previamente estirada e o MEA 19, padrão para 

comparação. 

 

 
Figura 38 – Comparação entre MEAs preparados com e sem o estiramento da membrana 
Nafion. Ambos preparados com a aplicação de 0,4 e 0,6 mgPt.cm-2 em ânodos e cátodo, 
respectivamente. Avaliação em célula de 25 cm-2 a 75 °C, alimentada com hidrogênio a 
90 °C e oxigênio a 85 °C, ambos com 1 bar de pressão absoluta (sem pressurização na 
saída). 
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 Com base na Figura 38 conclui-se que o estiramento da membrana Nafion 

aumenta discretamente o desempenho de MEAs na faixa de potencial de operação. Os 

20 mA.cm-2 obtido a 0,6 V correspondem a um acréscimo de apenas 2,8 % no desempenho 

obtido sem a realização deste processo. Devido ao baixo ganho de desempenho e ao fato 

do MEA 20 ter furado com menos de 8 horas de operação em célula unitária, a prática de 

estiramento da membrana foi abandonada, por entender-se que se trata de uma técnica que 

compromete a vida útil de MEAs. Sendo indicados estudos mais aprofundados a esse 

respeito. 

   

5.10 DETERMINAÇÃO DOS PARÂMETROS DE PRENSAGEM DE MEAs 

 

 Os padrões de prensagem para MEAs de 5 cm² utilizados no laboratório foram 

inicialmente utilizados como ponto de partida para a prensagem dos MEAs de 25 cm², 2 

MEAs foram prensados a 125 °C com pressões de 245 kgf.cm-2 por 2 minutos e 

descolaram. O processo foi repetido com pressões maiores até o não descolamento, 

chegando a uma pressão de 346 kgf.cm-2 durante 7 minutos. No entanto, esses MEAs 

também descolaram após a operação em célula. Após esta fase inicial, foi adotada a 

pressão de 395 kgf.cm-2 por 10 minutos a 125 °C como padrão de prensagem para os 

MEAs de 1 a 26. Sendo que nenhum MEA prensado nessas condições descolou, 

independente do tempo decorrido após seu preparo ou de estar montado em célula (sob 

pressão), ou apenas armazenado. 

 Os MEAs 27, 28 e 29 foram prensados a 130 °C. Foram avaliadas as pressões 

de 245 kgf.cm-2 por 2 minutos, 395 kgf.cm-2 por 10 minutos e 321 kgf.cm-2 por 6 minutos, 

respectivamente. Nenhum desses MEAs descolou nem apresentou tendência de se contrair. 

No entanto, os desempenhos obtidos em célula ficaram bastante abaixo do obtido pelos 

MEAs 12 e 19, ambos prensados a 125 °C por 10 minutos com pressão de 395 kgf.cm-2, 

como apresentado na Figura 39. 
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Figura 39 - Desempenhos de MEAs preparados por diversos processos de prensagem. 
Todos os MEAs foram preparados com a aplicação de 0,4 e 0,6 mgPt.cm-2 em ânodos e 
cátodo, respectivamente. Avaliação em célula de 25 cm-2 a 75 °C, alimentada com 
hidrogênio a 90 °C e oxigênio a 85 °C, ambos com 1 bar de pressão absoluta (sem 
pressurização na saída).   
 

 Embora o desempenho dos MEAs prensados acima da Tg do Nafion tenha sido 

inferior ao de outros MEAs, como observado na Figura 39, também foi observado o 

benefício do MEA não sofrer deformações por ganho ou perda de umidade, provavelmente 

em função do alívio de tensões que a membrana recebeu ao se ultrapassar a Tg, durante a 

prensagem. Sendo assim, o estudo mais detalhado de um tratamento térmico da membrana 

Nafion acima de sua temperatura de transição vítrea fica aqui como uma sugestão para 

trabalhos futuros, pois pode resultar na obtenção de uma modificação no comportamento 

da membrana que viabilize a aplicação da camada catalisadora diretamente sobre a mesma. 

Podendo-se concluir que a prensagem a 395 kgf.cm-2 por 10 minutos a 125 °C foi a melhor 

condição obtida para a realização do processo de prensagem de MEAs. 

  

5.11 CARACTERIZAÇÃO DA TINTA PRECURSORA DA CAMADA 

CATALISADORA 

 

 Nos experimentos realizados para determinação da viscosidade de uma tinta 

serigráfica comercial, T1 e T3, no viscosímetro Laray foi obtida a viscosidade da TPCC T3 
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e da tinta serigráfica comercial, não tendo sido possível a determinação da viscosidade da 

TPCC T1 por essa ter apresentado valores de viscosidade tão baixos que ficaram fora do 

intervalo de leitura do equipamento, o que é justificável devido ao fato do viscosímetro 

Laray ser um equipamento destinado a avaliação da viscosidade de tintas pastosas. No 

viscosímetro Brookfield também não foi possível caracterizar a tinta T1, pois houve grande 

variação dos valores obtidos, o que demonstrou que a técnica não foi era adequada, ou 

ainda, que a TPCC T1 não apresentava características adequadas a uma tinta. Os valores de 

viscosidade determinados das tintas T3 e serigráfica são apresentados na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Viscosidade de tinta serigráfica de estamparia e da melhor tinta precursora da 
camada catalisadora formulada (T3). 

Tintas 
Viscosidade (Poises) Viscosidade (Pa.s) 

Serigráfica 29,20 2,92 

T3 27,54 2,75 

 

 Como pode ser observado na Tabela 9, a viscosidade da TPCC T3 é 

semelhante a da tinta serigráfica convencional, significando que esta característica está 

adequada ao processo de impressão a tela. Na Tabela 10 são apresentas as massas 

específicas das TPCC T1, T2 e T3, o valor médio, os valores teóricos e o erro calculado. 

 

 Tabela 10 – Massa específica das tintas precursoras da camada catalisadora T1, T2 e T3. 

Tinta (TPCC) 
Valor experimental  

(g.cm-3) 
Valor teórico 

(g.cm-3) 
Erro (%) 

T1 1,277 -------- --------  

T2 1,262 1,306 3,37 

T3 1,270 1,294 1,89 

 

 A massa específica teórica da TPCC T1 não pode se determinada devido ao 

fato do solvente utilizado ter alta taxa de evaporação, não sendo possível determinar qual 

percentual do solvente 2EEA deveria estar presente na tinta após seu preparo. 

 O teor de sólidos em massa da TPCC T1, quando apresentava a consistência 

que era considerada adequada para o processo de impressão, foi determinado em 42,89 %. 
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A TPCC T2 apresenta consistência adequada ao processo de impressão quando o seu teor 

de sólidos está em 30,0 % e a TPCC T3 teve o seu teor de sólidos em massa pré-calculado 

em 33,16 %, com a finalidade de que a carga de platina desejada para ânodo e cátodo fosse 

aplicada em apenas uma etapa de impressão. Esta tinta apresentou comportamento 

adequado, diante do processo, com o teor de sólidos de 33,79 %, o que equivale a um erro 

de 1,91 %, o qual está associado ao erro entre a massa específica teórica e a experimental 

da tinta. É importante mencionar que o teor de sólidos ótimo para essa TPCC é bem 

próximo à concentração crítica de sólidos em volume (CCSV) determinada 

experimentalmente em 34,09 %, e que, com a TPCC T3 preparada nessas condições, foi 

obtido o deposito de 0,4 mgPt.cm-2 em ânodos e 0,6 mgPt.cm-2 em cátodos com o auxílio da 

variação de velocidade e pressão de impressão em apenas uma etapa de aplicação. Não 

foram feitos experimentos buscando-se determinar o teor mínimo de sólidos. No entanto, 

observou-se que valores acima de 25 % apresentavam comportamentos adequados em 

máquina. 

 Tack é uma grandeza adimensional, força por força, e as escalas dos diversos 

equipamentos de medida obtêm leituras diferentes para uma mesma tinta. O tack da TPCC 

T3 e da tinta serigráfica comercial foram determinados em Tack-O-Scope B.V. 

MAV/EL100 da empresa Test Print e são apresentados na Figura 40. 

 

 
Figura 40 – Tack inicial (t = 0) e sua variação com o tempo para uma tinta serigráfica 
comum (usada em estamparia de tecidos) e para a tinta precursora da camada catalisadora. 
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 O tack das tintas é obtidos no instante inicial (t = 0), e foram 55 U.T para a 

tinta serigráfica e 92 U.T. para a TPCC T3. Isso significa que a TPCC T3 apresenta maior 

resistência à separação em camadas que uma tinta comum, o que indica que a TPCC T3 

dificilmente escorrerá através da tela antes ou após a impressão de eletrodos e que para seu 

uso serão necessárias pressões maiores que as necessárias para tintas comuns, o que foi 

verificado nos experimentos variando a pressão de impressão. Na Figura 40 pode ser ainda 

observado que o tack da tinta serigráfica comercial diminui ao longo do tempo, chegando a 

zero. Uma provável explicação seria devido à evaporação dos solventes durante a 

realização do ensaio. Já o tack da TPCC T3 não apresentou variação significativa ao longo 

do tempo. Este fato significa que não há acentuada evaporação do solvente, nem alteração 

das características da tinta por ação dos esforços realizados em máquina. Essas 

características garantem que o teor de sólidos em massa da TPCC T3 não apresentou 

alterações significativas em função do tempo, comprovando a estabilidade da tinta 

desenvolvida. 

 

5.12 AUMENTO DE ESCALA. 

 

 Para um aumento de escala na produção de MEAs por impressão a tela é 

necessária a introdução de um sistema de corte semi-automático de espaçadores, 

membranas e eletrodos. Na Figura 41 são apresentas as facas de corte confeccionadas para 

este propósito e os materiais (membrana, eletrodo e espaçador) cortados com perfeição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



117 
 

 

     
                                       (a)                                                             (b) 
 

        
                                        (c)                                                            (d) 

Figura 41 - Faca corte de (a) espaçadores; (b) membranas; (c) eletrodos; e (d) os materiais 
cortados. 

 

 Como resultado do uso de facas de corte o tempo de preparo de espaçadores foi 

reduzido de cerca de uma hora a menos de um minuto por espaçador. Houve grande ganho 

de tempo no corte de eletrodos, e em todos os casos houve o benefício da precisão e da 

reprodutibilidade inerentes ao processo. Visando também o aumento de escala, foi 

desenvolvido um sistema de preparo de TPCC visando um aumento de escala do processo. 

Na Figura 42 são apresentadas as duas partes do equipamento desenvolvido. 
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(a)                                                                 (b) 

Figura 42 - Partes do equipamento desenvolvido: (a) para dispersão dos componentes da 
tinta e (b) para concentração da massa sólida mediante aquecimento para remoção dos 
solventes. 
 

 Com o sistema para preparo de TPCC foi possível o preparo de 500 gramas de 

TPCC por batelada. Todo o processo de preparo dessa tinta demandou apenas 10 horas de 

operação, sem ocorrerem perdas significativas de material no processo. 

 Na Figura 43 é apresenta a curva de polarização de uma MEA de 248 cm² 

preparado para aplicação em módulo de potência. 
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Figura 43 - MEA de 248 cm-² para módulo de potência. Com a aplicação de 0,4 e 
0,6 mgPt.cm-2 em ânodos e cátodo, respectivamente. Avaliação em célula de 248 cm-2 a 
55 °C alimentada com hidrogênio a 65 °C e oxigênio a 60 °C, ambos com 1 bar de pressão 
absoluta (sem pressurização). 
 

 Como pode ser verificado na Figura 43 o desempenho apresentado pelo 

MEA 30, com 248 cm-2 é de 360 mA.cm-2 e 216mW.cm-2 a 0,6 mV. O que é um 

desempenho aceitável uma vez que MEAs maiores normalmente apresentam menores 

densidades de corrente e de potência. 

 

5.13 ESTIMATIVA DE CUSTO 

 

 Considerando-se o potencial de operação de 0,6 V, o desempenho de 

360 mA.cm-2 e um consumo de 20 % do total de energia gerada por sistemas auxiliares do 

próprio módulo de potência, são necessários 23 MEAs de 248 cm² para a geração de 1 kW 

de energia  elétrica. Os dados apresentados a seguir foram obtidos de empresas de venda de 

reagentes químicos e do histórico de compras do IPEN. Os orçamentos disponíveis são 

apresentados nos anexos A, B, C, D e E. Na tabela 11 são apresentados os custos de 

materiais para o preparo da TPCC. 
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 Tabela 11 – Custo da tinta precursora da camada catalisadora (T3). 

TPCC T3 (210,33 g)  Quantidade Un. Custo unitário Custo (USD) 

Eletrocatalisador 45,335 g 36,09 USD / g 1.636,14 

Ionômero de Nafion em solução 0,458 L 370 USD / L 169,46 

etileno glicol 0,121 ml 160 USD / L 19,36 

1-heptanol 0,010 L 290 USD / L 2,90 

        Total 1.827,86 

 

 Os valores da Tabela 11 são apresentados em dólar americano, devido ao fato 

dos produtos de custo mais significativo serem importados, e equivalem a R$ 3.290,15 

(cotação do dólar a R$ 1,80). Na Tabela 12 são apresentados os principais custos com 

outros materiais. 

 

 Tabela 12- Custo dos outros materiais utilizados no preparo de MEAs 

Outros materiais Quantidade Preço Unidade Valor 

Tecido de carbono 46 80,00 USD/un. 3.680,00 

Membrana Nafion 115 23 1,25 USD/un. 28,75 

Ácido sulfúrico 0,10 200 USD / L 20,00 

Peróxido de hidrogênio 0,03 232 USD/L 6,96 

      Total 3.735,71 

 

 Na tabela 12 os materiais de custo mais elevados são importados, o que tornou 

conveniente apresentar os custos em dólar (R$ 1,80), sendo o custo total equivalente a 

R$ 6.724,28. Na tabela 13 São estimados os custos aproximados com mão de obra. 

 

 Tabela 13 - Custos com mão de obra para produção de MEAs. 

Mão de obra (R$ 100,00/h) Tempo (h) Custo hora/homem 

Tratamento da membrana 12 R$ 1.200,00 

Preparo da tinta 12 R$ 1.200,00 

Impressão dos eletrodos 3 R$ 300,00 

Prensagem de MEAs 12 R$ 1.200,00 

Total 39 R$ 3.900,00 
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 Na tabela 14 são apresentados os principais equipamentos com uma proposta 

de depreciação dos mesmos, chegando a um custo mensal. 

 

Tabela 14 – Custos, depreciados mensalmente, dos equipamentos necessários para o 
preparo e aplicação da tinta precursora da camada catalisadora na confecção de MEAs. 

Equipamentos Preço Depreciação 
(anos) 

Custo mensal 
R$ 

Máquina de impressão a tela 5.380,00 20 22,42 

Balança 2.600,00 10 21,67 

Estufa 2.260,00 10 18,83 

Dispersor 3.000,00 10 25,00 

Sistema de agitação com aquecimento 3.000,00 10 25,00 

    Total 112,92 

 

 O custo depreciado dos equipamentos (R$ 112,92) equivale a um custo hora 

(tomando por base 22 dias e 8 horas) de R$ 0,68/hora. Assim, para as 39 horas previstas 

para todas as etapas de preparo dos MEAs existe um custo de R$ 25,02 com equipamentos.  

 Finalizando, na Tabela 15 é apresentada a conclusão da estimativa de custos, o 

custo por kW de MEA e o custo por MEA de 248 cm². 

 

      Tabela 15 – Custo estimado dos MEAs para geração de 1 kW de energia elétrica 
considerando um consumo de 20 % da energia gerada no módulo de potência por seus 
próprios sistemas auxiliares. 

Custo para a produção dos 23 MEAs R$ USD 

Equipamentos 25,02 13,90 

TPCC 3.290,15 1827,86 

Membrana, GDL e outros materiais 6.724,28 3735,71 

Mão de obra 3.900,00 2166,67 

Total para 1 kW 13.939,45 7.744,14 

Total por MEA 606,06 336,70 
 

 O custo estimado é altamente influenciado pelo custo da mão de obra e de 

materiais, em especial o tecido de carbono. Máquinas de impressão para maiores 

dimensões podem permitir a impressão de vários eletrodos ao mesmo tempo, reduzindo o 

custo de impressão e o custo de mão de obra. Mesmo assim, MEAs comerciais para células 

de 25 cm2 têm preço de venda de 80 USD por unidade. Assim, conclui-se que o custo de 
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336,70 USD por MEAs de 248 cm2 é um valor satisfatório para comercialização. No 

entanto, o desempenho dos MEAs pode ser ainda melhorado em trabalhos para redução do 

custo por kW. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 O sistema de impressão a tela foi ajustado à aplicação da tinta precursora da 

camada catalisadora em apenas uma etapa de impressão, de modo que com a mesma matriz 

de impressão e a mesma tinta foi realizado o preparo de cátodos e ânodos com as cargas de 

0,6 e 0,4 mgPt.cm-2, respectivamente. A aplicação da camada catalisadora sobre a camada 

difusora de gases mostrou-se mais fácil, rápida e reprodutível que a aplicação sobre a 

membrana polimérica, permitindo o preparo de eletrodos de diversas dimensões, para a 

produção de MEAs, e evitou a exposição da membrana a ciclos térmicos antes da etapa de 

prensagem. Foram preparados eletrodos de até 248 cm-2, e foi verificado que MEAs 

preparados em apenas uma etapa de impressão por eletrodo apresentaram desempenhos, no 

potencial de operação de célula (0,6 V), acima dos apresentados por MEAs preparados 

com eletrodos produzidos por varias repetições do processo de aplicação. 

 O tecido de 50 l.cm-1 e a resina “Dualfim AG” são as melhores opções 

disponíveis comercialmente para o preparo da matriz de impressão a tela, para a aplicação 

da tinta precursora da camada catalisadora formulada, no preparo de eletrodos, para 

confecção de MEAs, em função do volume de tinta que o tecido permite que seja 

transferido a cada impressão, e em função da delimitação da área de impressão feita com 

tal resina não solubilizar-se quando em contato com os componentes da tinta formulada. 

 O estudo de tensão superficial mostrou-se fundamental para o preparo de tintas 

precursoras da camada catalisadora adaptadas aos substratos de impressão, permitindo a 

transferência do volume de tinta pré-determinado, por eliminar a repulsão que um substrato 

oferece a uma tinta quando essa propriedade não está adequada. O que possibilitou uma 

maior distribuição da camada catalisadora aplicada na camada difusora de gases e resultou 

em maior desempenho na faixa de potencial de operação (0,6 V). Assim, com a adequada 

proporção entre os componentes utilizados na formulação e com uma adequada tensão 

superficial, a tinta precursora da camada catalisadora desenvolvida apresentou todas as 

características necessárias ao processo de aplicação por impressão a tela, e as 

caracterizações para verificação do teor de sólidos pré-determinado, e para determinação 
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de massa específica, viscosidade e tack, foram parâmetros suficientes para garantir sua 

reprodutibilidade e aplicabilidade por impressão a tela. 

 A ativação dos MEAs produzidos por 3,5 horas mostrou-se suficiente para a 

eliminação de resíduos dos solventes da tinta formulada nos sítios catalíticos dos mesmos. 

Não havendo, portanto, a necessidade de realização de tratamentos químicos posteriores.  

 O uso do sistema de corte e vinco para o preparo de espaçadores, corte da 

membrana e de eletrodos reduziu acentuadamente os tempos destas atividades, que 

passaram a ser realizadas com maior qualidade e alta reprodutibilidade. No entanto, no 

caso dos espaçadores, a aplicação industrial depende de estudos de viabilidade financeira 

em função das perdas de material inerentes ao processo. O equipamento desenvolvido para 

o preparo de tinta precursora da camada catalisadora permitiu o preparo de grandes 

quantidades de tinta em tempos cerca de 30 vezes menores que o necessário ao processo 

utilizado em laboratório. 

 A secagem de eletrodos por 20 minutos em estufa a 120 °C e a prensagem de 

MEAs a 395 kgf.cm-2 por 10 minutos a 125 °C mostraram-se adequados ao preparo de 

MEAs de 25 cm2 e de 248 cm2 que apresentaram desempenhos de até 713 mA.cm-2 e até 

360 mA.cm-2 no potencial de operação de célula (0,6 V), respectivamente. 

 O custo de 336,70 USD por MEAs (248 cm2) é um valor satisfatório para 

comercialização. No entanto, o desempenho dos MEAs pode ser ainda melhorado nos 

próximos trabalhos proporcionando uma maior redução do custo por kW. 

 O processo desenvolvido neste trabalho é inovador por ser mais rápido e 

reprodutível que os divulgados no estado da técnica, e permitiu a produção de MEAs de 

alto desempenho (até 713 mA.cm-2 a 0,6 V),  com custo comercialmente competitivo, 

objetivo principal deste trabalho.  
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7 SUGESTÕES PARA TRABALHO FUTUROS 

 

 A continuação deste estudo envolve vários complementares, que podem 

resultar em MEAs de desempenhos superiores, de alta área geométrica de eletrodo, 

reprodutível e em escala pré-industrial. As sugestões são: 

1) Estudar o uso de outros compostos como formadores de poros para MEAs 

produzidos por impressão a tela. 

2) Estudar a adição de formadores de poros, de carbono hidrofílico, de carbono 

hidrofóbico, ou de misturas destes aos eletrodos, verificando o aumento do teor 

de ionômeros de Nafion em variadas proporções em relação ao teor de sólidos 

totais. 

3) Estudar uma possível redução da carga de platina nos eletrodos. 

4) Estudar tratamentos da membrana polimérica alternativos, que contribuam para 

o aumento de desempenho de MEAs. 

5) Estudar o preparo de camadas difusoras de gases também por impressão a tela. 

6) Realizar testes de longa duração, confiabilidade, com os melhores resultados 

obtidos neste e nos próximos trabalhos. 

7) Estudar a aplicação da camada catalisadora somente na direção dos canais de 

fluxo de reagentes, depositando outro composto na região das paredes das 

placas de difusão de gases. 

8) Estudar a formação de eletrodos em camadas com variações dos constituintes 

das mesmas e estudar a associação do processo de impressão a tela com outros 

métodos de aplicação, como por exemplo, impressão por jato de tinta (ink Jet).  
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8 TRABALHOS RESULTANTES DA DISSERTAÇÃO 

 

A partir dos desenvolvimentos realizados no decorrer da presente dissertação foram 

produzidos, até o momento, 2 artigos científicos e 4 pedidos de patentes. São eles: 

 

BONIFÁCIO, R. N.; CUENCA, R. LINARDI, M.; Desenvolvimento de processo de 

produção de conjuntos eletrodo-membrana-eletrodo para células a combustível 

baseadas no uso de membrana polimérica condutora de prótons (PEMFC) por 

impressão a tela. [NO PRELO]  

 

BONIFÁCIO, R. N.; CUENCA, R.; PASCHOAL, J. O. A.; LINARDI, M.; The 

importance of surface tension in the preparation of an ink to form the catalyst layer 

of membrane electrode assemblies for sieve printing for use in proton exchange 

membrane fuel cell (PEMFC). [NO PRELO] 

 

BONIFÁCIO, R. LINARDI, M. Tinta precursora da camada catalisadora para o 

preparo de eletrodos para célula a combustível baseadas no uso de membrana 

polimérica condutora de prótons (PEMFC). 06 abr. 2010. 

 

BONIFÁCIO, R. LINARDI, M. Processo de produção de tinta precursora de camada 

catalisadora para o preparo de eletrodos para célula a combustível baseadas no uso 

de membrana polimérica condutora de prótons (PEMFC). 06 abr. 2010. 

 

BONIFÁCIO, R. LINARDI, M. Conjuntos eletrodo-membrana-eletrodo para células a 

combustível baseadas no uso de membrana polimérica condutora de prótons 

(PEMFC) por impressão a tela e prensagem a quente. 06 abr. 2010. 

 

BONIFÁCIO, R. LINARDI, M. Processo de produção de conjuntos eletrodo-

membrana-eletrodo para células a combustível baseadas no uso de membrana 

polimérica condutora de prótons (pemfc) por impressão a tela e prensagem a quente. 

06 abr. 2010. 
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ANEXO A – COTAÇÃO DE BALANÇAS. 

 

 

 

Caro Rafael, boa tarde! 
 
Conforme nos falamos ao telefone, segue catálogos  
dos modelos especificados. 
 
AR3130 - 310g x 0,001g - 2.330,00 
ARA520 - 510g x 0,001g - 2.100,00 
ARC120 - 3100g x 0,01g - 2.600,00 
AV313P 310g x 0,001g - 3.900,00 
 
Atenciosamente. 
 
 
ALEXANDRE RAMOS 
Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda 
Comunicação com o Mercado - Vendas 
Tel:. 11 4356-9047 / 0800 554122 
Fax: 11 4356-9472 
FFalexandre.ramos@toledobrasil.com.br 
Visite o site: www.toledobrasil.com.br 
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ANEXO B – COTAÇÕES DE MÁQUINAS DE IMPRESSÃO A TELA. 
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ANEXO C – COTAÇÕES DE ESTUFAS E SEUS TERMÔMETROS. 
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ANEXO D – COTAÇÃO DE MEMBRANA NAFION 115. 
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ANEXO E – COTAÇÃO DE ELETROCATALISADOR. 
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