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Introdução e Justificativa 

 

Pilhas a Combustível são dispositivos que convertem energia química em 

energia elétrica com a mínima emissão de poluentes tóxicos e alta eficiência, podendo 

chegar a 80% com o reaproveitamento do calor gerado (co-geração). Dentre os tipos de 

pilhas a combustível destaca-se, neste trabalho, as pilhas a combustível de óxido sólido 

(PaCOS) de temperaturas intermediárias (700-800 ºC). As PaCOS são constituídas de 

um eletrólito extremamente fino (da ordem de 5-20 µm), de um catodo (da ordem de 

dezenas de µm)  e um anodo que geralmente é de NiO/YSZ e funciona como suporte da 

célula possuindo, aproximadamente, 1mm de espessura.  

O presente trabalho é motivado pelo estudo de células a combustível de óxido sólido 

apropriados para operar eficientemente a temperaturas intermediárias e principalmente a 

análise e compreensão dos fenômenos que ocorrem no anodo da pilha em 

funcionamento. 

 

 

Objetivos 

 
• Montar e testar eletroquimicamente células de óxido sólido unitária   

• Formação de recursos humanos especializados na área de Pilhas a combustível 

de Óxido Sólido (PaCOS); 

• Apresentação de trabalhos em congressos. 

 

Metodologia 

 

1. Adquirir os conhecimentos básicos necessários para desenvolver o projeto, 

através da leitura de artigos e livros técnicos sobre pilhas a combustível; 

2. Montar células de óxido sólido unitária; 

3. Testar o desempenho eletroquímico das células unitárias por Voltametria cíclica 

e Espectroscopia de Impedância.  

4. Redação de relatórios, artigos e divulgação dos resultados (seminários, 

encontros e congressos).  

 

Cronograma do bolsista  

 

 

Mês 1 2 3 4 5 6 

Atividades 1 1/2 2/3 2/3 3/4 3/4 

 

 

 



Metodologia de Orientação das atividades do bolsista  

 

O acompanhamento das atividades do bolsista será realizado através das seguintes 

etapas: 

 

• O aluno terá acompanhamento direto do orientador para o cumprimento de 

20 (vinte) horas semanais de trabalho efetivo.  

• Após receber uma cópia do plano de trabalho, do qual consta o cronograma 

das etapas a serem executadas e a relação das referências bibliográficas mais 

importantes, o aluno será estimulado a organizar um diário, onde deverão ser 

registradas todas as atividades realizadas e os respectivos resultados. 

• Inicialmente o orientador dará apoio máximo ao aluno, no sentido de 

complementar a sua formação básica para a realização dos projetos. 

• O aluno devera apresentar, a cada duas semanas, os resultados, na forma de 

um seminário curto. Em seguida os diferentes problemas encontrados serão 

discutidos com o orientador. 

• O aluno devera participar dos seminários internos realizados pelo grupo de 

pesquisa. 

• O aluno apresentará seu trabalho na semana de Iniciação Científica.  
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