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Resumo 
 

 Como é de conhecimento geral, a dependência da actual sociedade nos 
combustíveis fósseis como principal fonte energética tem os dias contados. Esta imposição 
tem como principal fundamento não só a rápida diminuição dos recursos existentes, mas 
também, e ainda mais importante, as alterações ambientais que os produtos do seu uso têm 
provocado e que são cada vez mais evidentes. 

 Assim sendo, outras tecnologias e formas mais limpas de conversão de energia têm 
sido alvo de estudos e pesquisas com o intuito de preencher essa grande posição ocupada 
pelos combustíveis de origem fóssil. Neste campo, as células de combustível apresentam-
se como uma proposta válida e com uma vasta gama de aplicações. 

 O presente trabalho tem como principal objectivo a realização do estudo 
termodinâmico de uma célula de combustível de membrana de permuta iónica a 120 ºC. 
Para tal, foi necessário adaptar e aperfeiçoar o modelo de cálculo desenvolvido para o 
mesmo tipo de célula a funcionar a temperatura mais reduzida. 

 Com isto, os resultados obtidos sem considerar a influência da temperatura no 
comportamento dos materiais indicaram que o aumento desta é acompanhado de uma 
ligeira diminuição da tensão e do rendimento (1,003 V e 45,1% a 65ºC; 0,9837 V e 44,5% 
a 120ºC). No entanto, tendo em consideração a temperatura como factor influente nas 
perdas de tensão relativas à célula, verificou-se que com o aumento da temperatura, a 
tensão e o rendimento termodinâmico da célula aumentam (1,003 V e 45,1% a 65ºC; 1,052 
V e 47,4% a 120ºC), devido essencialmente à diminuição das perdas óhmicas relacionadas 
com a velocidade de reacções cinéticas. 

 Conclui-se assim que, a elevadas temperaturas, o efeito de diminuição das perdas 
óhmicas devido a um aumento da cinética de reacção se sobrepõe à “penalização” teórica 
imposta somente pelo aumento da temperatura. 
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Abstract 

 

As is common knowledge, the dependence of our society on fossil fuels as primary 
energy source is coming to an end. This fact is supported not only by the rapid depletion of 
resources but also, and more significantly, by the environmental changes that the products 
of its use have caused and are becoming seriously evident. 

 Therefore, other technologies and cleaner forms of energy conversion have been the 
main subject of many development and research programs in order to fill this great position 
occupied by the fossil fuels. In this field, fuel cells appear as a valid option and with a wide 
range of applications. 

 The main purpose of this work is the thermodynamic study of a proton exchange 
membrane fuel cell working up to 120 °C. To this end, it was necessary to adapt and refine 
a previously defined mathematical model that was developed for the same type of cell 
operating at a lower temperature range. 

With the new mathematical model, the results obtained, considering the influence 
of the operating temperature on the physical parameters, but without considering the 
influence of the temperature on the kinetics, indicated that the temperature increase causes 
a slight reduction of the efficiency of the fuel cell (1,003 V and 45,1% at 65ºC; 0,9837 V 
and 44,5% at 120ºC). However, taking also into account the influence of temperature in the 
kinetics of the electrochemical reactions, it was found that with increasing the temperature, 
the thermodynamic efficiency of the cell also increases (1,003 V and 45,1% a 65ºC; 1,052 
V and 47,4% at 120ºC). This improvement is due to the decrease of the ohmic losses that 
are related to the speed of kinetic reactions. 

Concluding, it was verified that at high temperatures, the reduction of the ohmic 
losses overlaps the physical penalty imposed by the temperature increase, showing that the 
proton exchange membrane fuel cells have better efficiency in this situation.  
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Nomenclatura 

Símbolo Descrição Unidade 

	
�  Difusibilidade do elemento i difundido no 
elemento j 

cm2/s 

	��.��
 Difusibilidade efectiva do elemento i difundido 

no elemento j 
cm2/s 

	���;���
�� Difusibilidade efectiva da água no Nafion cm2/s 

����� Tensão termodinâmica da célula V 

�� Tensão máxima reversível obtida em condições 
padrão 

V 

F Constante de Faraday C/mol 

��� Energia de Gibbs dos produtos J/mol 

��� Energia de Gibbs dos reagentes J/mol 

���� ! Energia de Gibbs da substância x J/mol 

j Fluxo de carga A/cm2 

j0 Fluxo de carga de permuta A/cm2 

$
  Massa molar do elemento i kg/mol 

$� Massa molar do elemento j kg/mol 

n Número de moles de electrões transferidos - 

pc Pressão no cátodo atm 

P Pressão de funcionamento atm 

)�
 Pressão crítica do elemento i atm 

)�� Pressão crítica do elemento j atm 

P0 Pressão de referência atm 

Rgás Constante de estado dos gases perfeitos J/(mol.K) 

.��;/ Entropia de referência do elemento x J/(mol.K) 

./ Entropia do elemento x J/(mol.K) 

T Temperatura de funcionamento K 



Modelação do Desempenho de uma Célula de Combustível de Membrana de Permuta Iónica a Funcionar até 120 ºC 

3 
 

1�
 Temperatura crítica do elemento i K 

1�� Temperatura crítica do elemento j K 

T0 Temperatura padrão K 

tm Espessura da membrana mm 

4 Tensão de funcionamento da célula V 

56 ��7 Trabalho real W 

56 �á/ Trabalho máximo W 

8��;�  Fracção molar de O2 no cátodo - 

α Coeficiente de transferência de carga - 

:;º =
 Rendimento da Primeira Lei Termodinâmica - 

:>º 7
 Rendimento da Segunda Lei Termodinâmica - 

:�é7 Rendimento da célula - 

:7é��.��@�AB���
� Rendimento do eléctrodo de cobre e grafite - 

:�C7 Rendimento da utilização do combustível - 

:�á/ Rendimento máximo alcançável - 

:��7 Rendimento real - 

:���� Rendimento termodinâmico reversível - 

:D�7� Rendimento da voltagem - 

Δ� Variação da energia de Gibbs J/mol 

∆��� Energia livre de Gibbs J/mol 

GHI� Entalpia de formação molar J/mol 

∆H���çã� Variação da entalpia de reacção J/mol 

∆.���çã� Variação da entropia de reacção J/(mol.K) 

∆4 Variação da tensão V 

L Conteúdo de água na membrana - 

λ02 Coeficiente estequiométrico do oxigénio - 

λH2 Coeficiente estequiométrico do hidrogénio - 
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����  Perdas por activação V 

���� Perdas óhmicas V 

����� Perdas de concentração V 

M� Coeficiente de utilização de combustível - 
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1. Introdução 

 

1.1 Contextualização 

Desde sempre, a melhoria da qualidade de vida das sociedades tem sido o principal 
motor do desenvolvimento da ciência e respectiva aplicação na vida do ser humano. Com a 
contínua procura da melhoria da qualidade de vida existe um aumento de necessidades 
energéticas. Este aumento de consumo energético tem originado vários problemas, muitos 
dos quais só são conhecidos a longo prazo, sendo o mais grave e famoso, o Efeito de 
Estufa. Consequência deste aumento do consumo de energia é o aumento de emissão de 
dióxido de carbono (CO2), um dos principais causadores do efeito de estufa. O IPPC 
(Painel Intergovernamental para as Mudanças Climáticas, estabelecido pelas Nações 
Unidas e pela Organização Meteorológica Mundial em 1988), no seu relatório de 2001, diz 
que a maioria do aquecimento observado durante os últimos 50 anos se deve muito 
provavelmente a um aumento do efeito de estufa. 

Para travar esse aumento da emissão de gases causadores do efeito de estufa, 
nomeadamente dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e óxido nitroso (NO2), e para 
evitar que os piores receios se verifiquem, surge em 1997 o Protocolo de Quioto, cujo 
nome se deve à cidade onde este foi negociado, tendo-se iniciado o processo de assinatura 
em 16 de Março de 1998, pelos países: Antígua e Barbuda, Maldivas, Samoa, Argentina, 
Suíça e Santa Lúcia. A primeira ratificação ocorreu a 17 de Setembro de 1998, pelas Ilhas 
Fiji. O protocolo entrou oficialmente em vigor a 16 de Fevereiro de 2005, após a 
ratificação da Rússia em Novembro de 2004. O processo de ratificação foi muito demorado 
e actualmente encontra como principal entrave a contínua recusa dos Estados Unidos da 
América, o país mais poluidor do mundo, em ratificar o mesmo. 

Em Dezembro de 2009, foi realizada uma reunião em Copenhaga, Dinamarca. O 
resultado final desta foi um verdadeiro fiasco, pois as diversas nações não conseguiram 
ultrapassar os seus egoísmos particulares acabando por ser assinado um documento de 
valia e alcance mais do que duvidosos. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

O Protocolo de Quioto obriga os países desenvolvidos a reduzir as emissões dos 
gases poluentes em, pelo menos, 5,2% até 2012, relativamente aos valores de 1990, 
obrigando por isso os países a pôr em prática planos para a redução de emissão desses 
gases. A execução deste protocolo não é fácil, pois a emissão de dióxido de carbono é 

Figura 1: Mapa do protocolo de Quioto em 2009 [un.org]. 
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normalmente proporcional ao nível de desenvolvimento do país, havendo por isso uma 
elevada dificuldade no cumprimento do mesmo. Na realidade, a maioria dos países 
industrializados que aderiram ao protocolo estão muito longe das metas apontadas, entre os 
quais Portugal, e encontram-se em negociações com os países menos desenvolvidos para a 
aquisição das cotas de emissão dos mesmos. 

Outro grande problema associado ao crescente consumo energético é a efemeridade 
dos recursos petrolíferos. O petróleo é o principal impulsionador dos grandes avanços 
tecnológicos que ocorreram no último século e meio e que actualmente ainda ocorrem. Isto 
deve-se à sua facilidade de obtenção e especialmente ao seu enorme potencial energético. 
Além de servir de base para a produção de muitos e variados produtos como a gasolina, 
benzina, gás natural, polímeros e até de medicamentos, o petróleo é também usado como 
“reagente” para processos de obtenção de outros produtos, como a electricidade. 

Em termos de produção de petróleo, os 3 maiores produtores são a Arábia Saudita, 
a Rússia e os EUA estando 80% da reserva mundial de petróleo situada no Médio Oriente, 
sendo 62,5% proveniente de apenas 5 países: Arábia Saudita, Kuwait, Iraque, Qatar e os 
Emiratos Árabes Unidos [Minadeo, 2000]. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 No entanto, o petróleo é uma fonte não renovável de energia e estudos recentes 
apontam para que este recurso se esgote dentro de 50 anos. Existem teorias que defendem 
que esta suposição não seja verdadeira pois já há algumas décadas se afirmava que o 
petróleo se esgotaria por volta de 2010, mas o que é facto é que actualmente são 
necessários meios e técnicas cada vez mais complexos e avançados na localização de 
novos jazigos de petróleo e na extracção deste [Minadeo, 2000]. 

Com tudo isto, o valor comercial deste recurso energético tem vindo a aumentar ao 
longo dos últimos anos e, apesar de uma descida após um pico registado no ano de 2008, 
prevê-se que assim continuará até à sua extinção. 

 

 

Figura 2: As 20 maiores reservas de petróleo do mundo em 2007 
[eia.gov]. 
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Consequentemente, a procura de alternativas energéticas ao petróleo tornou-se uma 
prioridade, sendo o hidrogénio uma vertente com grande interesse, como será explicado na 
secção1.6. 

 
 

1.2 Perspectiva Histórica 
 

Apesar das células de combustível estarem englobadas nas chamadas novas 
tecnologias de conversão energética, estas já existem há muito tempo, sendo mesmo 
anteriores aos motores de combustão interna. O estudo das células de combustível iniciou-
se em 1839 por Sir William Robert Grove (1811 – 1896), advogado e professor de Física 
no “Royal Institution”, em Londres. Sir William resolveu experimentar o processo inverso 
da electrólise da água, juntou oxigénio e hidrogénio com o objectivo de obter água e 
electricidade [Blomen e Mugerwa, 1993]. 

Sir William inventou duas células de combustível com significado especial. A sua 
primeira célula de combustível, denominada Célula de Grove, consistia num eléctrodo de 
zinco imerso em sulfato de zinco e num eléctrodo de platina imerso em ácido nítrico, 
gerando uma corrente de 12 A e uma tensão de 1,8 V. Esta bateria foi muito utilizada pelos 
telégrafos americanos (1840 – 1860). Quando a complexidade dos telégrafos aumentou, 
foram necessários valores de tensão superiores, levando a que esta fosse substituída pela 
célula de Daniell. A sua segunda célula de combustível, a bateria voltaica a gás (gas voltaic 
battery), é a base das células de combustível actuais [Blomen e Mugerwa, 1993]. 

 

 

 
 
 

Figura 3: Evolução do preço de um barril de petróleo ao longo da 
última década [eia.gov]. 
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O termo “Célula de Combustível” foi usado pela primeira vez em 1889 pelos 
químicos Ludwig Mond e Charles Langer quando estes tentaram construir a primeira 
célula funcional utilizando ar e gás de carvão industrial. 

Grande parte do conhecimento teórico dos princípios de operação das células de 
combustível foi desenvolvido por Friedrich Wilhelm Ostwald (1853 -1932), que veio a 
solucionar grande parte dos problemas descobertos por Sir William Grove. Essas 
descobertas serviram como ponto de partida para os investigadores que o sucederam. No 
final da década de 1930, Francis Thomas Bacon deu um grande passo na evolução das 
Células de Combustível ao começar a sua pesquisa nas Células de Combustível Alcalinas 
(CCA) que apresentavam resultados muito animadores. Estas células funcionavam a 
pressões elevadas, até 220 atm e a temperaturas de cerca de 100 ºC. Após várias 
experiências, Bacon decidiu utilizar um electrólito de hidróxido de potássio em detrimento 
do electrólito ácido usado por Grove. Este tipo de electrólito, além de ter um 
comportamento semelhante, não era tão corrosivo para os eléctrodos. Outra alteração 
efectuada por Bacon foi a utilização de eléctrodos porosos em vez dos sólidos utilizados 
anteriormente, aumentando assim a área de interface trifásica, área de reacção entre o 
eléctrodo, electrólito e combustível. 

Durante a 2ª Guerra Mundial, Bacon trabalhou no desenvolvimento destas células 
para a aplicação em submarinos da armada inglesa e em 1959 apresentou uma célula de 
combustível de 5 kW que alimentava uma máquina de soldar. Esta célula foi baptizada de 
Célula de Bacon.  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 4: Esboço da célula de Grove [fuelcells.org] 

Figura 5 Francis Bacon ao lado da célula com o mesmo nome [Hoogers, 2003]. 
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Com esta apresentação, Francis Bacon obteve a atenção da NASA que, na década 
de 1960, procurava sistemas geradores de electricidade para os programas espaciais Apollo 
e Gemini. A NASA acreditou no potencial destas células e financiou mais de 200 projectos 
de investigação. Foi o início do desenvolvimento desta tecnologia. O sistema aplicado era 
composto por três unidades de pilhas de combustível alcalinas que operavam a 3,5 atm e 
200 ºC, cada uma produzindo uma potência de 1,4 kW. Estas células tinham um tempo de 
vida de 400 horas de utilização, devido principalmente à corrosão do cátodo. 

Após o programa Apollo, a produção de células alcalinas que operavam a altas 
pressões foi suspensa, dando a conhecer que a sua comercialização teria como principais 
obstáculos o elevado custo e o baixo tempo de vida. 

A década de 1970 trouxe um interesse crescente nas células de combustível. O 
sistema alcalino, que teve o seu pico de desenvolvimento nos programas espaciais, foi 
substituído pelas Células de Combustível de Ácido Fosfórico (CCAF), que eram mais 
indicadas para sistemas estacionários de produção de energia eléctrica. 

Durante as décadas de 80 e 90 o desenvolvimento concentrou-se nas Células de 
Combustível de Carbonato Fundido (CCCF) e nas de Óxido Sólido (CCOS) que tinham 
um rendimento superior e a possibilidade de aproveitamento de calor, devido a operarem a 
temperaturas elevadas. 

Nos anos 90 renasceu o interesse do sistema de Membrana de Permuta Iónica 
(MPI) no meio científico. Este sistema já existia desde 1960 mas, devido ao facto de nunca 
terem sido obtidos resultados satisfatórios, tinha sido praticamente abandonado. Contudo, 
devido ao desenvolvimento de novas membranas e catalisadores, conseguiram-se obter 
elevadas densidades de corrente e um tempo de vida superior.  

 

 

 

 

  
 
 

 

Com a entrada em vigor do Protocolo de Quioto, o interesse nas células de 
combustível teve um aumento exponencial, pois apresenta-se como a principal tecnologia 
capaz de substituir os motores de combustão interna usados, principalmente, no sector dos 
transportes que o maior consumidor energético, conforme se pode ver na figura 6. Esta 
possibilidade é cada vez mais forte e, actualmente, grandes fabricantes da indústria 
automóvel, como a Mercedes-Benz, a BMW, a Honda e a Volkswagen, têm já vários 
protótipos de automóveis em circulação com diferentes tipos de células de combustível, 
estando, contudo, ainda fora de comercialização. 

 

Figura 6: Consumo de energia por 
sector [Brandão e Moreira, 2007] 

Figura 7: Consumos mundiais de energia [Brandão e 

Moreira, 2007]. 
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1.3 Princípio de Funcionamento das Células de Combustível 

 

Todas as células de combustível são constituídas por dois eléctrodos, um positivo e 
outro negativo, designados por cátodo e ânodo, respectivamente [Larminie e Dicks, 2002]. 
Possuem também um electrólito que tem a função de transportar os iões produzidos no 
ânodo ou no cátodo, para o eléctrodo contrário. Na figura seguinte podemos ver um 
esquema simples do funcionamento de uma célula de combustível que usa como 
combustível hidrogénio e como oxidante oxigénio, produzindo electricidade, calor e água.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

A célula de combustível, embora tenha componentes e características semelhantes a 
uma bateria típica, difere desta em muitos aspectos [Appleby e Faulkes, 2000]. Enquanto 
uma bateria acumula e liberta energia eléctrica armazenada quimicamente, uma pilha de 
combustível produz energia a partir da reacção entre um combustível e o ar. Uma bateria, 
eventualmente deixará de ter energia armazenada, tendo por isso de ser recarregada ou 
substituída. A pilha de combustível continuará a funcionar e a produzir electricidade até 
que lhe seja interrompido o fornecimento de oxigénio e combustível. Na realidade, a 
degradação, principalmente a corrosão, ou o mau funcionamento dos componentes, limita a 
vida de operação da célula de combustível [Appleby e Faulkes, 2000]. 

Conforme se verá mais tarde, a escolha dos diferentes componentes da célula 
influencia grandemente todo o seu funcionamento, desde a escolha de combustível, o lugar 
de geração e remoção de água, e o método para acelerar a reacção passando pela pressão e 
temperatura de funcionamento, entre outros. 

Na secção 1.6, é feita uma análise global do hidrogénio, que no seu estado puro, é o 
principal combustível deste tipo de tecnologia. O metanol e o etanol, que contêm 
hidrogénio na sua composição, são outros combustíveis usados. 

Como oxidante, é normalmente utilizado o oxigénio, sendo este usualmente obtido 
através do ar, uma vez que existe na atmosfera terrestre e pode facilmente ser armazenado 
para o uso em atmosferas fechadas, tais como submarinos e naves espaciais. 

Figura 8: Esquema de funcionamento de uma célula de combustível [Brandão e Moreira, 2007]. 
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Uma dos problemas das células de combustível é a baixa velocidade de reacção. 
Existem três maneiras de lidar com baixas velocidades de reacção: 

• Uso de catalisadores, normalmente platina; 
• Aumento da temperatura; 
• Aumento da área do eléctrodo. 

O aumento da temperatura da célula de combustível pode trazer novos problemas, esta 
possibilidade é essencialmente utilizada na geração estacionária, pois são necessários mais 
equipamentos, aumentando o peso e o custo da instalação. Usualmente, a velocidade de 
reacção é aumentada através do recurso ao uso de catalisadores e do aumento da área de 
contacto do eléctrodo. 

Os eléctrodos devem ser resistentes a altas temperaturas em ambientes corrosivos, 
possuir catalisadores e ser porosos para aumentar a área de contacto, pois a taxa de reacção 
é directamente proporcional a esta. Estes têm como principais funções a condução de iões 
de ou para a interface trifásica e assegurar o local da ionização ou desionização. A 
chamada interface trifásica é a zona onde ocorre a reacção entre o combustível ou o 
oxidante, o eléctrodo e o electrólito ou membrana e tem uma grande importância nas 
células de combustível. Esta interface encontra-se num conjunto formado pela membrana 
iónica e pelos eléctrodos, o chamado conjunto membrana-eléctrodo, MEA. 
 

 
 

Figura 9: Vista explodida dos elementos que constituem uma célula de combustível [Blomen e Mugerwa, 2003]. 

 

O electrólito deve permitir apenas a passagem dos iões H+ e não dos electrões, pois 
caso contrário os electrões não vão percorrer o circuito eléctrico e não haverá então a 
geração de electricidade. O electrólito pode ser um líquido, por exemplo hidróxido de 
sódio, ou uma película polimérica, chamada Membrana de Permuta Iónica, Proton 
Exchange Membrane (PEM), em inglês. 
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1.4 Tipos de Células de Combustível 

 

Os diferentes tipos de células de combustível são, normalmente, distinguidos pelo 
electrólito usado, havendo, no entanto, outras diferenças. A escolha do electrólito usado na 
célula de combustível vai definir grande parte do equipamento necessário e as propriedades 
principais da célula de combustível. 

Actualmente, existem cinco tipos de células de combustível, apresentadas na tabela 
seguinte, assim como algumas propriedades de cada, que resolvem problemas inerentes ao 
seu uso em diferentes aplicações. 
 

 

Tabela 1: Diferentes tipos de célula de combustível e algumas características. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tipo Célula 

Combustível 

Ião 

Móvel 
Electrólito 

Temperatura de 

Utilização (ºC) 

Alcalina 

(CCA / AFC) 
OH- 

Hidróxido 

de 

Potássio (KOH) 

60 – 220 

Membrana Permuta Iónica 
(CCMPI/PEMFC) 

H+ 
Nafion (Membrana 

Polimérica) 
50 – 120 

Ácido Fosfórico 

(CCAF / PAFC) 
H+ Ácido Fosfórico (H3PO4) ~ 200 

Carbonato Fundido 

(CCCF / MCFC) 
CO3

2- 
Carbonato de 

Potássio e de Lítio 
~ 650 

Óxido Sólido 

(CCOS / SOFC) 
O2- Óxido Sólido 600 – 1000 
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1.4.1 Célula de Combustível Alcalina (CCA/AFC) 

 

O electrólito utilizado é uma solução alcalina, usualmente hidróxido de potássio ou 
hidróxido de sódio, sendo o hidróxido de potássio encontrado na maioria das células por 
possuir maior solubilidade, apesar de ter um preço ligeiramente superior. 
 

 
Figura 10: Esquema de funcionamento de uma CCA [celulasdecombustivel.planetaclix.pt]. 

Tabela 2: Reacções electroquímicas de uma CCA. 

Reacções Electroquímicas 
Ânodo Cátodo 

H2(g) + 2 OH-(aq) -> 2 H2O(l) + 2 e- 1/2 O2(g) + H2O(l) + 2 e- -> 2 OH-(aq) 
 

As CCA tiveram um importante papel na história das células de combustível ao 
manterem o seu desenvolvimento até finais do século XX. O seu estudo foi iniciado por 
Francis Bacon e, para demonstrar as suas capacidades, foram utilizadas em diferentes 
aplicações durante as décadas de 1960 e 1970, tais como tractores agrícolas, veículos 
terrestres e barcos. Contudo, a época de maior importância foi atingida quando a NASA 
resolveu equipar os seus veículos espaciais do programa Apollo com este tipo de células de 
combustível. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Figura 11: Célula de combustível usada no programa espacial Apollo 

[Hoogers, 2003]. 
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Apesar deste tipo de equipamentos funcionar com relativa fiabilidade, o interesse 
foi diminuindo devido a dificuldades inerentes ao uso deste tipo de células, pois estas não 
eram competitivas com outros métodos de conversão de energia. As principais 
desvantagens eram o seu custo, a dificuldade de utilização e segurança devido ao hidróxido 
de potássio ser corrosivo e letal. 

Outra das grandes desvantagens destas células é o facto do dióxido de carbono 
reagir com o hidróxido de potássio reduzindo o rendimento da célula, havendo por isso 
necessidade de utilizar oxigénio puro como oxidante, e como combustível ser necessário 
hidrogénio num elevado estado de pureza. Uma vez que esta célula tem um bom 
comportamento quando utiliza oxigénio e hidrogénio puro, uma das possibilidades 
defendidas actualmente é a incorporação de um sistema de energias renováveis para 
efectuar a electrólise da água de modo a obter estes elementos [Larminie e Dicks, 2002]. 

Apesar do interesse neste tipo de células de combustível ter vindo a diminuir, 
especialmente pelo sucesso alcançado pelas células de membrana de permuta iónica, 
muitas empresas continuam a desenvolver estudos sobre células de combustível alcalinas. 
Esta investigação deve-se às vantagens que este tipo de célula apresenta comparativamente 
a outros tipos, tais como baixa tensão de activação (a qual é a maior causa de perda nas 
células de baixas temperaturas), tensão de funcionamento superior à das células de 
membrana de permuta iónica e simplicidade do sistema. 
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1.4.2 Célula de Combustível de Membrana de Permuta Iónica (CCMPI/PEMFC) 

 

A célula de combustível de membrana de permuta iónica foi desenvolvida pela 
General Electric na década de 1960 para o uso em veículos espaciais tripulados da NASA 
no programa Gemini [Larminie e Dicks, 2002]. 

 Este tipo de célula de combustível apresenta como a vantagem da sua simplicidade 
de funcionamento. O electrólito nesta célula de combustível é uma membrana de permuta 
iónica que é boa condutora de protões do ânodo para o cátodo. Por sua vez, o combustível 
geralmente utilizado é o hidrogénio com elevado grau de pureza [Kordesch et al., 1996]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Tabela 3: Reacções electroquímicas de uma PEMFC. 

 

O único líquido na célula é a água e, devido a esse facto, os problemas de corrosão 
são mínimos [Cappadonia et al., 2000]. A presença da água líquida na célula é de extrema 
importância, porque a membrana de permuta iónica deve ser mantida hidratada durante o 
funcionamento da célula de combustível. 

Em relação à membrana de permuta iónica, recentes descobertas de materiais 
permitem, actualmente, o funcionamento de CCMPI a temperaturas superiores a 100 ºC, 
algo pouco aconselhável no passado devido, essencialmente, a problemas de hidratação 
desta. Este assunto será mais aprofundado na secção 1.6 referente ao estado-da-arte. 

Apesar do principal combustível deste tipo de célula ser hidrogénio puro, esta pode 
usar hidrocarbonetos, que são previamente reformulados em hidrogénio, facilitando por 
isso o armazenamento e transporte do combustível. Estes hidrocarbonetos podem ser entre 
outros, o metanol. Quando assim é, a célula denomina-se por Célula de Combustível com 
Alimentação Directa de Metanol (CCADM) e é apontada como uma das mais promissoras 
variantes de células. Estas permitem o uso de combustível líquido, não tendo necessidade 

Reacções Electroquímicas 
Ânodo Cátodo 

H2(g) -> 2 H+(aq) + 2 e- 1/2 O2(g) + 2 H+(aq) + 2 e- -> H2O(l) 

Figura 12: Esquema de funcionamento de uma PEMFC [celulasdecombustivel.planetaclix.pt]. 
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de utilizar um depósito de hidrogénio pressurizado ou liquefeito, permitindo poupar uma 
grande quantidade de energia necessária tanto na pressurização ou liquefacção como no 
transporte do hidrogénio. 
 
 

 
Figura 13: Autocarro H2bus produzido pela Daimler-Benz testado em 10 cidades europeias [www.fuel-cell-bus-

club.com]. 

 

 
Figura 14: Ciclomotor propulsionada por uma CCADM [www.fuelcells.org]. 

Normalmente, o oxidante utilizado é o ar, pois esta célula não tem necessidade de 
utilizar oxigénio puro. Uma das vantagens do uso do ar é a contribuição deste na 
humidificação da membrana, estando o uso de oxigénio puro limitado a utilizações em 
ambientes fechados, tais como submarinos e veículos espaciais. No entanto, verificam-se 
melhores rendimentos quando se utiliza oxigénio e hidrogénio puros. Outra das vantagens 
do uso de reagentes puros é a não existência de produtos corrosivos. 

 Como já foi referido anteriormente, as células de combustível são alternativas de 
conversão energética muito interessantes para a nossa sociedade actual. Isto deve-se à sua 
alta eficiência e aptidão para baixas emissões. Entre todos os tipos, a célula de combustível 
de membrana de permuta iónica (CCMPI) é apontada como a mais indicada para 
aplicações em meios de transporte, pois são de rápido início de funcionamento e pronta 
resposta a variações no fornecimento de potência, possuem boa resistência ao choque e 
vibração e podem funcionar em qualquer posição. Além deste tipo de utilizações, estão 
também a ser desenvolvidas unidades para a produção combinada de calor e electricidade 
[Larminie e Dicks, 2003]. 
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1.4.3 Células de Combustível de Ácido Fosfórico (CCAF/PAFC) 

 

As células de combustível de ácido fosfórico foram as primeiras a serem 
comercializadas e foram desenvolvidas para o mercado de geração estacionária. O 
electrólito é, conforme indica o nome, ácido fosfórico (H3PO4) que apresenta uma 
propriedade muito importante: é tolerante ao envenenamento de dióxido de carbono 
presente no combustível e no oxidante. Devido a esta propriedade, este tipo de célula de 
combustível pode funcionar a temperaturas até 200 ºC, o que permite a implementação 
destas unidades em sistemas de cogeração, aumentado o rendimento da instalação até 
valores de 80 %. 

 

 
 

Figura 15: Esquema do funcionamento de uma CCAF [celulasdecombustivel.planetaclix.pt]. 

 
Tabela 4: Reacções electroquímicas de uma CCAF. 

Reacções Electroquímicas 
Ânodo Cátodo 

H2(g) -> 2 H+(aq) + 2 e- 1/2 O2(g) + 2 H+(aq) + 2 e- -> H2O(l) 
 

O funcionamento destas célula é muito semelhante ao das Células de Combustível 
de Membrana de Permuta Iónica, sendo que também usam platina como catalisador e 
eléctrodos de difusão de gás. Devido à elevada fiabilidade apresentada, este tipo de células 
é utilizado em diversos tipos de instalações, desde bancos, hospitais, centros informáticos e 
até numa esquadra de polícia em Nova Iorque onde, além de produzir electricidade para o 
edifício, fornece electricidade aos veículos eléctricos da mesma. Estas unidades estão 
espalhadas por todo o mundo e as potências variam entre os 50 e os 200 kW, havendo já 
unidades de potências superiores a funcionarem, produzindo entre 1 e 5 MW [Larminie e 

Dicks, 2003]. 
 
 
 
 
 



Modelação do Desempenho de uma Célula de Combustível de Membrana de Permuta Iónica a Funcionar até 120 ºC 

19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

Devido a esta tecnologia ter já atingido um elevado estado de maturidade, os 
esforços por parte dos construtores estão concentrados na redução dos custos de produção, 
na optimização das unidades existentes e dos catalisadores a usar. 

Apesar do número de empresas ligadas ao desenvolvimento das CCAF ter 
diminuído com o surgimento das CCMPI, continua a existir bastante interesse neste tipo de 
células de combustível. 
 
 
 

1.4.4 Células de Combustível de Carbonato Fundido (CCCF/ MCFC) 

 

Este tipo de célula funciona a temperaturas próximas de 650 ºC, sendo esta a sua 
temperatura óptima de funcionamento, e são direccionadas especialmente para a geração 
estacionária com aproveitamento de electricidade e calor. O electrólito é uma mistura de 
carbonatos alcalinos fundidos, usualmente misturas binárias de lítio/potássio ou lítio/sódio 
retidas numa cerâmica de LiAlO2. 

Diferentemente das outras células, juntamente com o oxigénio deve ser fornecido 
dióxido de carbono ao cátodo de modo a formar iões carbonato (CO3

2-), sendo estes os 
responsáveis pela condução eléctrica. Uma das vantagens destas células é não necessitarem 
de metais nobres como catalisadores, uma vez que, à temperatura de funcionamento, a 
adição de níquel ao ânodo e de óxido de níquel ao cátodo são suficientes para que a 
reacção ocorra. Estas células têm a habilidade de converter directamente monóxido de 
carbono e de reformar internamente hidrocarbonetos, através da reacção de equilíbrio do 
gás de água, de modo que o monóxido de carbono e a água contida no combustível formem 
hidrogénio e dióxido de carbono (CO + H2O → CO2 + H2). 

Figura 16: Pilha de combustível de ácido fosfórico [Hoogers, 2003]. 
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Tabela 5: Reacções electroquímicas de uma CCCF. 

Reacções Electroquímicas 
Ânodo Cátodo 

H2(g) + CO3
2- -> H2O(g) + CO2(g) + 2 e- 1/2 O2(g) + CO2(g) + 2 e- -> CO3

2- 
 

Contrariamente aos tipos de células vistos anteriormente, as CCCF funcionam a 
temperatura suficiente para que se possa efectuar a reformação interna, a qual ocorre 
através da adição de vapor de água ao combustível de modo a que este reaja na presença de 
catalisadores adequados segundo a reacção: (CxHy + xH2O → (x+y/2) H2 + xCO). 

Devido à temperatura de funcionamento ser elevada, existe a possibilidade de se 
atingirem rendimentos energéticos globais elevados através da aplicação de sistemas, 
combinando turbinas de gás e aproveitamento do calor gerado, ou seja, de ciclos 
combinados de calor e electricidade, e têm uma maior flexibilidade no uso de 
combustíveis, podendo usar alguns que não podem ser utilizados em células de baixa 
temperatura. 

Contudo, as temperaturas elevadas dão origem a problemas de corrosão e fazem 
com que estas células demorem cerca de 14 horas a arrancar, enquanto as CCMPI 
arrancam em poucos segundos. 
 

Figura 17: Esquema de funcionamento de uma CCCF [celulasdecombustivel.planetaclix.pt]. 
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Figura 18: Unidade de CCCF de 2 MW instalada na Califórnia [www.fuelcells.org]. 

 
Figura 19: MTU “Hot Model”, uma das unidades mais usadas de CCCF [www.fuelcells.org]. 

 

1.4.5 Célula de Combustível de Óxido Sólido (CCOS/ SOFC) 

Este tipo de célula funciona numa gama de altas temperaturas, 800 a 1100 ºC, tem 
um electrólito cerâmico e é habitualmente indicado para a geração estacionária de 
electricidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 20: Esquema de funcionamento de uma CCOS [celulasdecombustivel.planetaclix.pt]. 
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Tabela 6: Reacções electroquímicas de uma CCOS. 

Reacções Electroquímicas 
Ânodo Cátodo 

H2(g) + O2- -> H2O(l) + 2 e- 1/2 O2(g) + 2 e- -> O2- 
 

O electrólito é um composto cerâmico à base de zircónio dopado com ítrio 
estabilizado (YSZ), que às temperaturas de utilização é um condutor de iões de oxigénio, 
ião móvel deste tipo de células. Devido às propriedades mecânicas desta liga, o electrólito 
pode ser fabricado com baixas espessuras, 25 a 50 µm, garantindo baixas perdas óhmicas 
no electrólito. 

Devido às altas temperaturas a que estas células funcionam, estão normalmente 
associadas a unidades de aproveitamento de calor e turbinas de vapor e gás para maior 
geração de electricidade, o que lhes dá um rendimento bastante elevado. Contudo, as altas 
temperaturas são a causa de problemas de construção e durabilidade, sendo estes os 
maiores problemas destas células. 

Actualmente, existe uma vertente que defende a criação de sistemas híbridos destas 
células de combustível, sendo que um dos mais prometedores inclui células de combustível 
de óxido sólido (CCOS) e de membrana de permuta iónica (CCMPI). Este sistema 
apresenta elevados rendimentos e custos relativamente baixos, muito devido aos preços das 
CCMPI [Larminie e Dicks, 2003]. 

Estas células podem ser projectadas para funcionar a temperaturas intermédias, 500 
a 700 ºC, diminuindo a dificuldade de construção das mesmas e tendo como mercado alvo 
o sector doméstico, com unidades de geração de electricidade com aproveitamento 
térmico, e o sector automóvel. 
 

 

 
 

Figura 21: Unidade de CCOS de 220 kW fabricada pela Siemens Westinghouse [www.fuelcells.org]. 
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1.5 Vantagens e Desvantagens das Células de Combustível 
 

Apesar de existirem inúmeras vantagens na utilização das células de combustível, é 
importante realçar que também existem algumas desvantagens. 

Como principal vantagem da sua utilização realça-se o baixo teor de emissões de 
gases poluentes, podendo mesmo ser nula dependendo do combustível utilizado. Aliada a 
esta vantagem pode-se também referir o elevado rendimento eléctrico e a possibilidade de 
implementar sistemas de aproveitamento de calor e de turbinas, aumentando assim o 
rendimento global do sistema, também conhecido como Factor de Utilização de Energia, 
na literatura técnica e científica sobre cogeração. Também a variedade de vertentes 
existentes, cada uma mais indicada para determinadas aplicações, e a elevada fiabilidade 
expectável, pois não possuem partes móveis, são pontos a favor desta tecnologia [Larminie 

e Dicks, 2003]. 

As principais desvantagens das células de combustível são a inexistência do 
hidrogénio no estado puro na natureza, o respectivo custo de produção e a dificuldade de 
armazenamento. A não existência do hidrogénio no estado puro obriga à sua obtenção 
através de outras tecnologias, o que implica um aumento do custo de utilização. Além do 
custo de obtenção do hidrogénio, existe a dificuldade no transporte ou obtenção do mesmo. 
 

1.6 Hidrogénio Puro como Combustível 

 

O uso do hidrogénio como combustível deve-se a vários factores, entre os quais: 

• É o elemento que existe em maior quantidade no universo, estando na Terra 
associado a outros elementos, normalmente carbono (hidrocarbonetos) e oxigénio 
(água), podendo por isso ser armazenado de diferentes formas, dependendo da 
aplicação; 

•  Possui uma grande reactividade, que pode ser optimizada com o uso de diferentes 
catalisadores; 

• É o elemento com menor densidade à pressão atmosférica e possui a energia 
específica mássica mais elevada de todos os combustíveis, aproximadamente 121 
(MJ/kg), cerca de 3 vezes superior à da gasolina. No entanto, é o combustível com 
menor quantidade de energia disponível por unidade de volume; 

• A energia química do hidrogénio pode ser aproveitada por métodos não poluentes. 

Existem várias fontes de hidrogénio, estando divididas nas seguintes classes [Brandão e 

Moreira; 2007]: 

• Tradicionais: gás natural e combustíveis derivados do petróleo; 
• Combustíveis Alternativos/Renováveis: biogás, biomassa; 
• Água: através da electrólise obtida com energia solar, eólica ou nuclear; 
• Inovadores: cascas de amendoins, algas e hidretos químicos, como por exemplo, o 

borohidreto de sódio. 

Quanto à obtenção do hidrogénio, esta pode ser feita segundo várias maneiras. 
Neste momento, a mais comum e fácil seria através do uso de combustíveis fósseis. Porém, 
o principal objectivo é recorrer a fontes de energia limpas, ainda que com menor 
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rendimento. Pode-se referir a instalação de sistemas de energia de fontes renováveis, tais 
como a eólica e a hidroeléctrica, que durante a noite, quando a procura não é tão intensa, 
poderiam aproveitar a energia gerada para efectuar a electrólise da água e assim obter 
hidrogénio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recentemente, pesquisadores do MIT basearam-se num sistema colector de energia 
solar para realizar a electrólise da água com a finalidade de produção de energia eléctrica 
doméstica. Durante o dia, o excesso de energia é usado para a electrólise da água, 
armazenando-se o hidrogénio e o oxigénio em tanques separados. Durante a noite, quando 
não há produção de energia de fonte solar, o hidrogénio e o oxigénio acumulados são 
usados para produção de electricidade através de uma pilha de combustível. 

 

Figura 22: Esquema das várias formas de obtenção de hidrogénio [Olah e tal, 2006]. 

Figura 23: Esquema exemplificativo de um sistema de produção de electricidade a partir de energia 
solar, com recurso a células de combustível desenvolvido no MIT [ecotecnologia.wordpress.com]. 
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Outra das muitas possibilidades sugeridas é o aproveitamento da energia térmica 
disponível nas centrais nucleares para arrefecimento dos reactores. A molécula da água a 
elevadas temperaturas dissocia-se em hidrogénio e oxigénio, associando, assim, a produção 
de electricidade, através dos reactores, e a obtenção de hidrogénio. Hoje em dia 
desenvolvem-se trabalhos de investigação de ciclos de reacções químicas destinadas a 
quebrar a molécula de água (water splitting cycles) que têm a particularidade de 
necessitarem de energia térmica a temperaturas não muito elevadas, no máximo 800 ºC 
[ecotecnologia.wordpress.com]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recentemente foi sugerida a hipótese de obtenção do hidrogénio através de algas 
geneticamente modificadas, mas esta tecnologia encontra-se num estado de conhecimento 
ainda incipiente não sendo, para já, economicamente viável 
[ecotecnologia.wordpress.com]. 

Quanto ao transporte, o hidrogénio no estado gasoso pode ser distribuído de forma 
similar ao gás natural, ou seja, através de condutas (tubos). Durante muitos anos este meio 
de transporte e distribuição tem sido realizado para fins industriais em muitos países, sem 
problemas de maior. A possibilidade de usar pipelines como condutas de gás para 
transportar o hidrogénio ainda não está completamento provada devido à alta difusividade 
do hidrogénio. O hidrogénio líquido é em princípio mais fácil de lidar, mas terá de se 
manter uma temperatura extremamente baixa de -253ºC através de todo o sistema de 
armazenamento, transporte e distribuição. 

Em termos de armazenamento, os sistemas disponíveis dividem-se, actualmente, 
nas seguintes categorias: 

• Reservatórios de gás comprimido: o desenvolvimento de novos 
materiais permitiu o fabrico de reservatórios que podem suportar o armazenamento 
do hidrogénio até 800 atm. Actualmente os custos económicos e energéticos são 
muito elevados, mas a tecnologia está disponível e em desenvolvimento; 

Figura 24: Esboço do sistema de obtenção de hidrogénio com recurso a algas [ecotecnologia.wordpress.com]. 
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• Reservatórios de hidrogénio líquido: através de técnicas 
criogénicas podem ser alcançadas temperaturas muito baixas, à volta de -253ºC, 
condensando-se assim o hidrogénio. Assim, uma maior quantidade de hidrogénio 
pode ser armazenada e transportada; 

• Hidretos metálicos: existem vários metais puros ou ligas metálicas 
que se podem combinar com o hidrogénio produzindo hidretos metálicos. Os 
hidretos decompõem-se normalmente quando atingem temperaturas entre os 60 e 
70 ºC, libertando o hidrogénio. Assim, o hidrogénio pode ser armazenado numa 
forma condensada, através de uma compressão relativamente simples. Este sistema 
de armazenamento promete tornar-se seguro e eficiente, mas a simplicidade do 
sistema de distribuição de combustível e a razão entre o hidrogénio armazenado e o 
peso da “esponja do hidreto metálico” necessitam de ser aumentadas; 

• Absorção de gás em sólidos: a adsorção de moléculas de hidrogénio 
em carbonos activos pode armazenar quantidades interessantes de hidrogénio. Tal 
como os hidretos metálicos, esta opção caracteriza-se por uma boa eficiência e 
segurança; 

• Micro-esferas: existem esferas de vidro muito pequenas que podem 
armazenar o hidrogénio a pressões elevadas, sendo o processo de armazenamento 
feito com gás a temperaturas elevadas, no qual o mesmo pode passar através da 
estrutura de vidro. Dependendo da temperatura, o vidro é impermeável ao 
hidrogénio que está dentro da esfera (baixa temperatura) ou permeável (alta 
temperatura) de forma a ser libertado. 

Actualmente, para aumentar a autonomia de funcionamento de uma célula de 
combustível aplicada a um automóvel, a investigação está a concentrar-se em compostos 
inorgânicos chamados hidretos, sendo um dos mais promissores para garantir a 
armazenagem de hidrogénio o borazano, cuja molécula contém um átomo de boro, outro 
de azoto e seis de hidrogénio. Este composto é capaz de armazenar 20% do seu peso em 
hidrogénio. Até agora, a limitação do borazano era a reciclagem, pois uma vez gasto o 
hidrogénio, não havia métodos eficientes de o reintroduzir no combustível. Era como se 
um veículo só pudesse ser usado uma vez. Um novo método de reciclar o borazano foi 
desenvolvido por cientistas do Laboratório Nacional de Los Alamos e da Universidade de 
Alabama, nos EUA. A equipa envolvida descobriu que uma das formas resultantes com 
menos hidrogénio, chamada poliborazileno, pode ser reciclada com um mínimo de energia 
dispendida e sem causar danos permanentes que impossibilitem a sua reutilização. 

Assim, é possível concluir que apesar das células de combustível serem uma 
alternativa muito viável às máquinas térmicas, esta técnica de conversão energética carece 
de investigação a fim de resolver alguns problemas incontornáveis, não sendo por isso de 
esperar que aplicações que recorram a células de combustível entrem em produção e 
comercialização em grande escala num futuro muito próximo, a menos que aconteça uma 
revolução nas tecnologias de produção e armazenamento de hidrogénio. 
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1.7 Estado-da-Arte das Células de Combustível de Membrana de Permuta Iónica 

 

 Tem sido grande o investimento na pesquisa e desenvolvimento destas células de 
combustível, especialmente para aplicações em transportes. Nas últimas décadas, foram 
alcançados grandes avanços nas CCMPI relativamente a eléctrodos, catalisadores e 
membranas. 

 As CCMPI actuais operam tipicamente a menos de 80 ºC por causa da limitação da 
temperatura de funcionamento da membrana polielectrolítica, geralmente o Nafion da 
DuPont. As principais razões são a rápida diminuição da condutividade protónica da 
membrana de Nafion com a diminuição da humidade relativa, não sendo capaz de manter 
um nível razoável de condutividade (> 0,1 S/cm) a alta temperatura (> 80 ºC) sem o auxílio 
de um subsistema de humidificação externo. A membrana perderá também a sua 
estabilidade mecânica e dimensional a altas temperaturas devido à sua baixa temperatura 
de transição de vidro (Tg= 80-120 ºC), o que fará a membrana encolher e deformar-se. 

 Porém, trabalhar a baixas temperaturas (< 80 ºC) implica o aparecimento de vários 
problemas nas CCMPI, especialmente para aplicações em transportes, como a tolerância 
(<20 ppm)  a impurezas (CO, H2S,…) do combustível e rejeição de calor. A temperaturas 
mais elevadas, o impacto destes problemas são bem menores e, aliados a uma maior 
cinética de reacção dos eléctrodos e maior facilidade de controlo térmico da água, 
apresentam-se como principais motivos de interesse das CCMPI de elevadas temperaturas 
[Shao et al, 2007]. 

 Assim, o aumento da temperatura de funcionamento das CCMPI tem sido o 
principal objectivo de recentes trabalhos de investigação sendo a temperatura ideal situada 
entre 120 e 150 ºC. Operar a esta temperatura traz alguns desafios. São necessários novos 
materiais com boa performance e alta durabilidade sob tais condições (T= 120 - 150 ºC; 
HR= 25-50 %), entre os quais membranas electrolíticas alternativas. 

Neste campo, uma possibilidade a ter em conta é uma membrana compósita 
formulada em suspensão de uma solução de Nafion com pó de S-ZrO2. Foram fabricadas 
várias membranas variando a quantidade de sulfato de zircónia e as propriedades físico-
químicas destas foram testadas quanto à capacidade de troca de iões (IEC), à absorção de 
água, à microscopia electrónica e análise de difracção de raios-X. O S-ZrO2 é compatível 
com a matriz de Nafion, sendo que a adição de S-ZrO2 aumenta a cristalinidade e também 
melhora a temperatura de degradação inicial da membrana [Zhai et al, 2006]. 

Os resultados mostraram que a capacidade de troca de iões da membrana compósita 
aumentava com o conteúdo de S-ZrO2. A performance de uma única membrana foi 
máxima quando o conteúdo de S-ZrO2 era 15 % do peso total da membrana e atingiu 1,35 
W/cm2 a 80 ºC e 0,99 W/cm2 a 120 ºC, o que é melhor que uma membrana de Nafion 
normal (1,28 W/cm2 a 80 ºC e 0,75 W/cm2 a 120 ºC). Esta demonstrou, assim, menor 
resistência interna que as membranas de Nafion normais a alta temperatura e baixa 
humidade relativa sem comprometer seriamente outras qualidades, como por exemplo, o 
comportamento mecânico ou a durabilidade [Zhai et al, 2006]. 

Outra interessante alternativa em termos de membrana, foi a membrana baseada em 
ácido fosfórico (H3PO4) dopada com polibenzimidazole (PBI) [Savinell et al, 1996]. 
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Este sistema de ácido fosfórico com polibenzimidazole pode operar a altas 
temperaturas (100 - 200 ºC) e baixa humidade relativa. Os protões são conduzidos pelo 
H3PO4 através da matriz de PBI, sendo a sua condutividade menos dependente da água que 
uma típica membrana de Nafion. Porém, apesar de este sistema funcionar, trazer grandes 
vantagens a altas temperaturas e simplificar o design da célula, os catalisadores neste 
ambiente são alvos de desafios bem mais críticos [Shao et al, 2007]. 

Com isto, um catalisador de platina com partículas de zircónia (Pt4ZrO2/C) revelou-
se com menores perdas de performance e melhor resistência à sinterização do que o 
catalisador usual, uma liga de carbono com nanopartículas de platina (Pt/C). Este último 
tende a aglomerar e dissolver-se a altas temperaturas, levando a uma diminuição da 
actividade do catalisador e consequentemente da durabilidade da célula. Assim, o 
catalisador de zircónia com platina apresenta-se como um bom candidato ao Pt/C para 
CCMPI de alta temperatura baseadas em H3PO4 dopado com BPI [Liu et al, 2006]. 

A diminuição do uso de platina nos catalisadores, leva também a uma diminuição 
dos custos de produção de uma CCMPI, o que representa outro grande objectivo na área de 
desenvolvimento científico. 
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2. Células de Combustível de Membrana de Permuta Iónica 

 

Como já foi referido anteriormente, pode-se afirmar que as CCMPI superam todas 
as outras tecnologias de produção de energia eléctrica em termos de variedade de 
aplicações. 

 Estas são uma fonte de energia viável, de poucos watts para telemóveis e outras 
aplicações electrónicas como computadores, de alguns quilowatts para barcos e aparelhos 
domésticos, de dezenas de quilowatts para automóveis e de centenas de quilowatts para 
autocarros e sistemas de cogeração. 

 De forma geral, há dois constituintes da célula que são comuns a todas estas 
aplicações. Estes são: 

• Electrólito ou membrana polimérica; 

• O catalisador e a estrutura do eléctrodo. 

Porém, há outros aspectos que variam muito consoante a aplicação e a forma final 
da célula. Os mais importantes são os seguintes: 

• Controlo da humidade da célula; 

• Método de arrefecimento da célula de combustível; 

• Placas bipolares, método de ligação entre células em série; 

• Temperatura e pressão de funcionamento da célula; 

• Composição dos gases reagentes. 

Estes aspectos serão descritos e caracterizados nas secções seguintes. A influência 
da temperatura e pressão de funcionamento na potência da célula é analisada nas secções 
3.4 e 3.5. 

 

2.1 Electrólito ou Membrana Polimérica 

Cada fabricante de membranas usa um processo de fabrico diferente, sendo o mais 
conhecido e melhor implementado no mercado o Nafion, fabricado pela DuPont [Larminie 

e Dicks, 2003]. 

O Nafion é obtido através de um processo de tratamento químico do polietileno. À 
molécula inicial de polietileno são substituídos os átomos de hidrogénio por átomos de 
flúor, obtendo-se assim Politetrafluoretileno (usualmente denominado por PTFE). Para se 
obter o Nafion é necessário mais um tratamento que consiste na sulfonização (adição do 
ácido sulfónico SO3

-H+) do PTFE, obtendo-se, assim, uma estrutura que possui numa das 
pontas um ião SO3

-, resultando numa molécula que é altamente hidrofóbica. Vai ser nas 
zonas onde este comportamento hidrofóbico se manifesta que os iões H+ vão ser movidos, 
sendo por isso importante que a quantidade destas zonas seja a maior possível, não 
podendo no entanto ser demasiado grande correndo o risco de encharcar a célula. As 
principais propriedades do Nafion são: 

• Boa resistência química; 

• Boas características mecânicas permitindo o fabrico de filmes finos, até 50 µm; 
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• Podem absorver grandes quantidades de água; 

• Quando bem hidratados os iões H+ podem mover-se com relativa facilidade. 

Na secção 1.7, foi referida uma outra alternativa ao Nafion ainda em estudo, 
formada por ácido fosfórico e polibenzimidazole. 

 

2.2 Catalisador e Estrutura do Eléctrodo 
 

Uma fina camada de catalisador reveste o electrólito ou membrana. O catalisador é 
um metal, normalmente platina ou níquel, que tem como função acelerar as reacções 
químicas entre o oxigénio e o hidrogénio. Neste tipo de células, este elemento é 
responsável pela decomposição das moléculas de hidrogénio e libertação de electrões e 
também pela rápida formação de água no cátodo. 

Para aplicações pouco exigentes, o electrólito é composto por uma combinação de 
platina e carbono, Pt/C, que tem desempenhos aceitáveis. Porém, quando as condições de 
funcionamento são mais exigentes, altas temperaturas e pressões, estes elementos não 
exibem comportamentos satisfatórios, sendo por isso necessário recorrer-se a outros 
catalisadores, como foi referido na secção 1.7.  
 

 
 

Figura 25: Esquema simplificado da estrutura do eléctrodo de uma PEMFC [Larminie e Dicks, 2003]. 

 
A figura acima demonstra a forma estrutural e ideal de um electrólito de uma célula 

de combustível de membrana de permuta iónica. É possível ver os diferentes componentes, 
catalisador, formado por pó de platina que envolve partículas de carbono, estando este 
conjunto em contacto num dos lados com o eléctrodo, promovendo assim a interface 
trifásica entre gás reagente, catalisador e electrólito ou membrana, fundamental para o 
funcionamento da célula. No outro lado, é adicionada uma camada difusora de gás que 
facilitará a “captura” do reagente, remoção da água em excesso e servirá também como 
suporte físico. Todo este conjunto final, denominado conjunto membrana-eléctrodo, em 
inglês MEA (Membrane Electrode Assembly), é de extrema importância no desempenho e 
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forma da célula, chegando mesmo a ser chamado o “coração” de uma CCMPI [Larminie e 

Dicks, 2003]. 
Independentemente da empresa que o produziu ou dos processos a que foi sujeito, 

este conjunto terá sempre aspecto e funcionamento semelhante, requerendo sempre os 
mesmos cuidados, quer construtivos, quer de manipulação/instalação, quer ainda durante a 
operação da célula. 
 

2.3 Controlo da Humidade da Célula 

 

O controlo da humidade da célula é de elevada importância, pois é necessário que 
haja o maior número possível de zonas húmidas. A condutividade é directamente 
proporcional à quantidade de água, mas se esta quantidade for demasiado elevada a 
membrana fica encharcada e a condutividade diminuirá, podendo mesmo ser nula. Este 
controlo da humidade é de elevado grau de dificuldade, pois é necessário controlar vários 
factores. É sabido que a água gerada é directamente proporcional à corrente produzida e 
que, durante o funcionamento, a água é produzida no cátodo [Brandão e Moreira, 2007]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um dos factores a ter em conta é o fenómeno de arrastamento por electro-osmose, 
que consiste no arrastamento de moléculas de água do ânodo para o cátodo por parte do ião 
H+. Este fenómeno ocorre essencialmente quando o combustível fornecido é humidificado. 
Assim, poderá acontecer que certas zonas do cátodo fiquem encharcadas e que zonas do 
ânodo fiquem demasiado secas, podendo danificar permanentemente a membrana. O 
retorno da água do cátodo para o ânodo poderá acontecer se o cátodo tiver maior 
quantidade de água e vai depender da espessura do electrólito e da humidade relativa de 

Figura 26: Esquema dos percursos de água para, do e através do electrólito [Larminie e Dicks, 2003]. 
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cada lado. Estes fenómenos assim como os percursos “naturais” da água numa célula de 
combustível podem ser observados na figura 26. 

Outro grande problema é o efeito de secagem que o ar tem nas células, 
especialmente a temperaturas mais elevadas [Brandão e Moreira, 2007]. A cerca de 60 ºC 
o ar retira mais água da célula do que aquela que a reacção produz, sendo por isso 
necessária a humidificação dos gases reagentes para que as células funcionem a 
temperaturas superiores a 60 ºC. 

A humidade relativa do ar da célula de combustível deve, por isso, ser 
cuidadosamente controlada e deve ter valores entre 80 e 100 % de modo a evitar, 
respectivamente, a secagem excessiva e a existência de água no estado líquido. Quando a 
humidade relativa da célula for baixa deve-se proceder à humidificação através: 

• Da diminuição da temperatura da célula, causando assim um aumento das perdas; 

• Da diminuição do fluxo de ar, tendo como causa uma diminuição do rendimento do 
cátodo; 

• Do aumento da pressão da célula, havendo um aumento no consumo de energia do 
compressor; 

• Do uso da água de saída da célula para humidificação do ar de admissão. Verifica-
se que este é um dos métodos mais utilizados. 

Pode-se, então, verificar que o controlo da humidade pode ser feito recorrendo à 
humidificação exterior do ar da célula ou através da escolha dos parâmetros de 
funcionamento da mesma. 

No caso de não se recorrer à humidificação exterior, é necessária uma selecção 
correcta das condições de serviço. A combinação correcta da temperatura e do caudal de 
referência permite um funcionamento contínuo da célula sem que ocorra qualquer dano da 
mesma. 

Uma das soluções para funcionar sem a humidificação exterior é seleccionar um 
caudal de referência que permita obter uma humidade relativa de aproximadamente 100 % 
e projectar a célula de modo a que a água gerada se mantenha no interior da mesma. Uma 
das hipóteses que tem sido aplicada é o cruzamento dos escoamentos de oxidante e 
combustível, criando-se uma maior quantidade de zonas onde existe diferença de 
humidades, levando a que haja maior circulação de água através da membrana. O esquema 
deste tipo de funcionamento pode ser visto na figura seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27: Circulação da água com cruzamento de fluxos de ar e hidrogénio [Büchi e Srinivasan, 1997]. 
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É, então, claro que o parâmetro chave da utilização deste tipo de funcionamento é a 
escolha do caudal de ar a fornecer à célula. Este caudal poderá ser aumentado através da 
utilização de ventiladores eléctricos exteriores, que poderão ser alimentados a partir da 
tensão gerada pela própria célula. 

Este tipo de controlo tem como desvantagem o facto de poderem existir zonas da 
célula que estejam sem a humidade necessária e outras que terão excesso de água, mesmo 
que o balanço da água existente na célula esteja correcto. Verificou-se que, para a mesma 
potência, uma célula sem humidificação e com o caudal de referência e temperatura 
correctamente seleccionados apresenta um comportamento inferior ao de uma célula a 
funcionar com humidificação exterior [Büchi e Srinivasan, 1997]. Apesar de, com este 
método, se tornar o sistema mais simples e de reduzir substancialmente a complexidade, 
custo e tamanho do sistema, a maioria das células usa humidificação exterior. Verificou-se 
que para temperaturas de funcionamento superiores a 60 ºC, a célula terá de ter 
humidificação exterior [Büchi e Srinivasan, 1997]. Contudo, é sabido que o rendimento da 
célula aumenta com o aumento da temperatura, razão pela qual a escolha da temperatura de 
funcionamento deve ser bem ponderada na altura de projecto, de modo a verificar se o 
aumento do custo e da complexidade vai ser superado pelo melhoramento do 
comportamento da célula. 

Assim, o uso de humidificação exterior será o método mais interessante visto que é 
desejável a utilização de temperaturas de funcionamento elevadas, uma vez que se verifica 
um aumento do rendimento das células, como é o caso em estudo. Este aumento é 
significativamente mais importante nas células de maior dimensão, uma vez que estas 
geram maior quantidade de energia eléctrica, havendo, por isso, interesse em utilizar os 
mecanismos de humidificação exterior. 

Existem várias maneiras de humidificar o ar, sendo que para já nenhuma tem a 
preferência dos fabricantes. Seguidamente serão enumerados vários métodos utilizados 
assim como as principais características de cada um. Um dos métodos mais usados em 
laboratório é o de borbulhamento, que consiste em fazer passar os gases reagentes por água 
a temperatura controlada. Este processo apesar de ser relativamente simples é mais 
utilizado em laboratórios e raramente se encontra em aplicações reais. Uma das hipóteses 
mais simples é a adição de água finamente pulverizada ou atomizada, criando-se uma 
nebulização da corrente gasosa. Uma das vantagens deste processo é o arrefecimento do 
fluído, muito importante quando o ar for comprimido ou o combustível tiver necessidade 
de ser reformado, sendo, no entanto, dispendioso devido ao material necessário, solenóides 
e bombas, e destes componentes terem um consumo de energia elevado. Outra hipótese é a 
injecção de água directamente na célula que, através de canais criados na placa bipolar, irá 
ser transportada para toda a célula através dos gases reagentes. Esta hipótese tem obtido 
bons resultados apesar da energia dispendida no processo não ser totalmente conhecida, 
assim como o efeito a longo prazo no comportamento e nos eléctrodos, devido à 
necessidade de pressurizar os gases. 

Todos os métodos descritos anteriormente necessitam de água no estado líquido, 
que terá de ser obtida através do tratamento dos gases de escape, tratamento esse que 
obriga a mecanismos de grande porte e de custo elevado. Existem, no entanto, métodos que 
não necessitam de água líquida, um dos quais consiste na utilização de um material que 
absorve a humidade dos gases de escape, sendo esta posteriormente transferida para os 
gases de admissão através da rotação do material. Apesar de simples, não é muito utilizado 
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pois tem um atravancamento elevado e não ser fácil de controlar [Brandão e Moreira, 
2007]. 

Mais recentemente, foi demonstrado um método simples mas eficaz que consiste no 
cruzamento de fluxos dos gases de escape e de admissão. Estes estão separados por uma 
membrana permeável, que poderá ser do mesmo material que a de permuta iónica. Neste 
processo, o ar quente de escape vai sendo arrefecido pelo ar de entrada, havendo 
condensação de água que irá ser transportada no ar de admissão da célula. Este processo 
não possui peças móveis e, devido à sua simplicidade, não é possível controlar o 
mecanismo. Este processo foi desenvolvido e demonstrado por engenheiros do Instituto 
Paul Scherrer da Suiça [Larminie e Dicks, 2003]. 

 

 

 

 

 

 

Ao 
contrário dos processos apresentados até agora, que obtêm água dos gases de saída, o 
método de auto-humidificação proposto por Watanabe (1996) retém e produz água. O 
electrólito é impregnado com partículas de óxido de silício (SiO2) e de óxido de titânio 
(TiO2) que, devido ao seu comportamento higroscópico, retêm água. Juntamente com a 

sílica e o óxido de titânio, o electrólito é impregnado com nanocristais de platina que irão 
causar a reacção do oxigénio e do hidrogénio os quais são forçados a passar pela 

membrana. Obviamente que este hidrogénio será uma perda de combustível, mas o 
aumento de rendimento conseguido justifica essa perda [Brandão e Moreira, 2007]. 

Conforme se pode verificar, a escolha do processo de humidificação depende da 
dimensão da pilha de combustível e requer muita atenção por parte do projectista. 

 

2.4 Arrefecimento da Célula de Combustível 

 

Existem dois métodos diferentes de arrefecimento de células de combustível. Para 
células entre 100 e 1000 W, são perfurados canais que atravessam a placa bipolar sendo 
estes percorridos por ar. Este fluxo de ar é independente do ar que é fornecido ao cátodo e 
serve apenas para arrefecer a célula. No entanto, para células de maior dimensão ou 
potência, este método é impraticável e pouco eficiente. 

O outro método apenas difere do anterior quanto ao refrigerante: água em vez de ar. 
Os inconvenientes da mudança de refrigeração a ar para refrigeração a água numa célula de 
combustível são praticamente os mesmos que para motores de combustão. Basicamente a 
refrigeração a ar é mais simples, mas torna-se cada vez mais difícil arrefecer toda a célula à 
medida que o tamanho e potência desta aumentam. Além disto, os canais para o ar 
provocam um aumento considerável do tamanho da célula: 1 kg de água pode ser 

Figura 28: Humidificação dos gases reagentes através dos gases de escape [Brandão e Moreira, 2007]. 
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bombeado num canal de menor dimensão que 1 kg de ar e o efeito refrigerante da água é 
muito superior ao do ar [Larminie e Dicks, 2003]. 

 
 

 

2.5 Placas Bipolares 

 

As pilhas de combustível são, por definição, um conjunto de células, sendo por isso 
necessário criar barreiras para separar os gases reagentes, assim como criar métodos para 
fornecer estes a todas as células, capturar electricidade e proceder ao arrefecimento das 
mesmas. Um dos processos para cumprir todos estes requisitos são as placas bipolares. 
Para tal, estas deverão ter boas propriedades mecânicas e serem boas condutoras eléctricas 
e térmicas, razões pelas quais representam uma grande proporção do preço e do volume 
das pilhas de combustível. 

Existem diversas variantes das placas, nomeadamente no desenho dos canais de 
fornecimento dos gases reagentes, não havendo um consenso sobre qual é o melhor e mais 
eficiente. 

As principais propriedades que as placas bipolares deverão ter foram definidas por 
Ruge e Büchi (2001), e são as seguintes: 

• Condutividade eléctrica superior a 10 S/cm; 

• Condutividade térmica superior a 20 (W/(m.K)) quando esta for arrefecida por 
fluidos pelo interior da pilha, ou 100 (W/(m.K)) se o arrefecimento for efectuado 
no vértice das placas; 

• Impermeabilidade gasosa inferior a 10-7 (mbar.L/(S.cm2)); 

• Resistência à corrosão quando em contacto com ácido electrólito, oxigénio, 
hidrogénio, calor e humidade; 

• Tensão de flexão superior a 25 (MPa); 

• O mais baixo custo possível. 

Além destes requisitos, a placa deverá ter um tempo de produção baixo, para 
minimizar os custos de produção e ser o mais leve e fina possível, de modo a que a pilha 
tenha o menor volume e peso possível [Brandão e Moreira, 2007]. 
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Existem vários métodos de fabrico das placas bipolares, sendo apenas referidos os 
mais utilizados. Um dos mais utilizados é a maquinagem de uma folha ou placa de grafite, 
devido à sua relativa facilidade de produção, tendo como desvantagem uma baixa cadência 
de produção causada pela fragilidade da grafite. Entre os vários processos de moldação os 
que se apresentam com futuros mais promissores são os de molde comprimido e os de 
moldação com fibras de carbono. 

Além dos moldes à base de carbono, existe a possibilidade de fabricar as placas em 
metal, tendo estas placas excelente condução eléctrica e térmica sofrendo contudo corrosão 
e tendo uma elevada densidade. Uma das soluções que tem obtido sucesso é a utilização de 
um metal perfurado ou poroso [Murphy et al., 1998], obtendo-se assim uma densidade 
mais baixa. A utilização de titânio permite obter um material com elevada resistência 
mecânica e à corrosão através da aplicação de uma camada de nitrato de titânio, obtendo 
assim uma camada condutora de electricidade e com baixo custo. Têm sido sugeridos 
vários materiais e processos de fabrico mas nenhum satisfaz todos os requisitos indicados 
anteriormente, não havendo por isso nenhum material ou processo que seja claramente 
superior aos demais [Brandão e Moreira, 2007]. 

 

2.6 Composição dos Gases Reagentes 

 

Devido à utilização de platina como catalisador, este tipo de células sofre de 
envenenamento por monóxido de carbono. Este comportamento verifica-se quando o 
hidrogénio tem origem em hidrocarbonetos que sofreram reformação e não foi 
posteriormente tratado. O monóxido de carbono vai reagir com a platina, criando uma 
camada superficial que irá impedir que esta reaja com o combustível, diminuindo assim o 
rendimento do sistema [Larminie e Dicks, 2003]. 

Figura 29: Conjunto de uma CCMPI e placa bipolar com canal de escoamento em serpentina 
[www.fuelcells.org]. 
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Em experiências efectuadas chegou-se à conclusão que para valores de 10 ppm de 
CO (v/v) já se nota um efeito indesejável no comportamento do sistema, sendo por isso 
necessário reduzir a presença do monóxido de carbono no combustível. Esta redução pode 
ser obtida através da adição de uma pequena quantidade de oxigénio ao fluxo de 
combustível, que irá reagir e formar dióxido de carbono. A simplicidade desta hipótese tem 
uma desvantagem, pois o oxigénio que não reagir com o monóxido de carbono irá reagir 
com o hidrogénio causando uma perda de combustível. É por isso necessária a instalação 
de uma unidade de tratamento do gás, o que irá causar um aumento de custo da instalação, 
mas que irá permitir a utilização de outro tipo de combustíveis, entre os quais o metanol 
que, como é sabido, é líquido, permitindo um armazenamento e transporte mais fácil, além 
de puder ser utilizado directamente (CCAMD) ou sendo reformado em hidrogénio antes da 
utilização na CCMPI. Também aqui há uma vantagem pois enquanto a maioria dos 
hidrocarbonetos para serem reformulados precisam de temperaturas da ordem dos 900 ºC, 
ao metanol bastam-lhe 300 ºC o que em termos energéticos e tecnológicos é uma grande 
vantagem [Olah, G. A. et al, 2006]. 

Foi verificado que através da utilização de oxigénio em vez de ar, há uma melhoria 
no comportamento da célula. Alguns estudos [Prater, 1990] sugerem um aumento de 
rendimento que pode chegar aos 30%. Contudo, a utilização deste gás puro vai aumentar o 
volume do sistema, devido à necessidade de armazenamento do oxigénio, e o custo, quer 
da célula, quer da obtenção do oxidante, estando a sua utilização restrita a sistemas que são 
independentes de ar, tais como em submarinos e naves aeroespaciais. 

Para a célula de combustível em estudo, são considerados o hidrogénio puro como 
combustível e o ar como oxidante. 
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3. Comportamento das Células de Combustível 

 

Neste capítulo será apresentado o raciocínio e as noções básicas usadas no estudo 
da performance de uma célula de combustível de membrana de permuta iónica. 

 

3.1 Aspectos de Funcionamento 
 

Nas células de combustível a química da reacção define a tensão de circuito aberto. 
Como indicado anteriormente, no caso das células de membrana de permuta iónica as 
reacções químicas do ânodo e do cátodo resumem-se, respectivamente, a: 

N> O 2NQ R  2SA         (3.1.1) 

2NQ R 1
2U V> R 2SA O N>V       (3.1.2) 

Com isto, no caso da utilização de hidrogénio e oxigénio puros, a equação da 
reacção global é a seguinte: 

N> R 1
2U V> O N>V         (3.1.3) 

Assim sendo, a energia livre de Gibbs da reacção é: 

 

∆��� W ��� X ��� W ���� ��� X ���� ��
X

;

>
���� ��

     (3.1.4) 

A energia livre de Gibbs de uma reacção exprime o valor máximo de energia 
disponível para realizar trabalho eléctrico. As reacções energeticamente favoráveis, ou 
seja, as reacções que libertam trabalho quando ocorrem, têm valor negativo. Quando o 
sistema é reversível, sistema ideal, considera-se que: 

56 7 W X∆���          (3.1.5) 

Por definição tem-se que: 

 

57 W YZ��Z [ \S].ã^ W ] [ _ [ �6       (3.1.6) 

Obtendo-se, assim, o valor de E, tensão máxima reversível da célula, através da 
equação 

 

� W
∆BI`

�[a
          (3.1.7) 

Onde ∆��� é o valor da diferença da energia livre de Gibbs do processo, n é o 
número de electrões libertados por cada mol de reagente, que no caso do hidrogénio tem o 
valor de 2, e F é a constante de Faraday, 96485 (Coulomb/mol). 
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Pode-se, então, confirmar que o valor da tensão depende apenas do valor da energia 
livre de Gibbs, que por sua vez varia com a pressão e com a temperatura. 

 

3.2 Rendimento das Células de Combustível 

 

Todos os processos de conversão de energia estão sujeitos às leis da 
termodinâmica. Mecanismos como as células de combustível ou os motores de combustão 
interna convertem energia química em trabalho ou calor. 

A primeira lei da termodinâmica referente ao balanço de energia, define que apesar 
da forma da energia mudar, a quantidade de energia mantém-se. A segunda lei da 
termodinâmica estabelece a direcção da reacção, a qualidade da energia e um limite teórico 
para o rendimento de conversão de uma forma de energia para outra. 

Através destas duas leis podem-se definir rendimentos que servirão para analisar o 
comportamento das células. O rendimento baseado na primeira lei da termodinâmica é 
chamado rendimento da primeira lei, sendo na literatura muitas vezes denominado por 
rendimento eléctrico e o rendimento baseado na segunda lei é chamado de rendimento da 
segunda lei. 
 

3.2.1 Rendimento segundo a Primeira Lei da Termodinâmica 

 

A primeira lei da termodinâmica estabelece que a energia de um sistema é 
conservada, a energia não se gera nem se perde, apenas é convertida. 

Nas células de combustível a energia química da reacção é libertada sob forma de 
trabalho e calor. É possível por isso comparar a energia libertada sob a forma de trabalho 
com a energia que seria libertada através da queima do combustível, hidrogénio no caso 
das células. Esta energia é usualmente chamada de entalpia de formação, ∆h0. Assim como 
a energia livre de Gibbs, quando a reacção liberta energia tem valor negativo. Pode-se 
então, definir o rendimento da primeira lei, ou rendimento eléctrico, por: 

 

:;º =
 W
��B
� 7é���
�� b��cCd
c� b�� ��7 c ���@Ce�íD7

∆�g`
    (3.2.1.1) 

 

Assim, como para todos os combustíveis, na “queima” do hidrogénio, ∆h0 pode ter 
dois valores, dependendo do estado da água resultante da reacção. Se a água for produzida 
no estado de vapor, ∆h0 tem o valor de -241,83 kJ/mol. No caso de a água ser condensada 
para o estado líquido, ∆h0 tem o valor de -285,84 kJ/mol. A diferença entre esses valores, 
44,01 kJ/mol, é a entalpia de vaporização da água, também conhecida por calor latente de 
vaporização. O valor absoluto mais elevado é chamado poder calorífico superior (PCS) e o 
valor absoluto mais baixo poder calorífico inferior (PCI). Conforme é facilmente visível, a 
escolha do poder calorífico a utilizar vai influenciar directamente o valor do rendimento da 
célula. 
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Existe na literatura técnica e científica alguma discussão sobre o melhor valor de 
poder calorífico a ser utilizado. A utilização do poder calorífico superior conduz a valores 
mais imparciais e reais, enquanto a utilização do poder calorífico inferior conduz a valores 
mais elevados. Neste trabalho foi utilizado o poder calorífico superior devido aos valores 
apresentados serem mais exactos, pois leva-se assim em consideração a possibilidade de se 
aproveitar o calor de condensação da água formada na oxidação do hidrogénio. 

Conforme foi visto anteriormente, para uma célula de combustível, a energia 
máxima disponível para realizar trabalho eléctrico, é dada pela energia livre de Gibbs. 
Então, o rendimento máximo que se pode obter pode ser escrito como: 

:�á/ W
AhBI`

Ah�g`
          (3.2.1.2) 

Este rendimento eléctrico máximo é muitas vezes denominado na literatura por 
rendimento termodinâmico. 

Este conceito é equivalente ao Rendimento de Carnot utilizado nos ciclos 
termodinâmicos de máquinas térmicas. 

Na Tabela 7 estão indicados os valores máximos do rendimento relativo ao PCS e 
os valores da tensão máxima reversível, obtidos através da equação 3.1.7, para uma 
pressão de 1 atm. 

 
Tabela 7: Variação de alguns parâmetros da célula com a temperatura. 

Estado da água 
Temperatura 

(ºC) 

Entalpia ijgk 

(kJ/mol) 

Energia Gibbs 

ilgk (kJ/mol) 

mk 

(V) 

noép 

(%) 

líquida 25 -285,8 -237,72 1,23 83 

líquida 80 -285,8 -228,2 1,18 80 

vapor 100 -285,8 225,2 1,17 79 

vapor 200 -285,8 -220,4 1,14 77 

vapor 400 -285,8 -210,3 1,09 74 

vapor 600 -285,8 -199,6 1,04 70 

vapor 800 -285,8 -188,6 0,98 66 

vapor 1000 -285,8 -177,4 0,92 62 

 

O comportamento da célula em função da temperatura pode ser visto na Tabela 7 e 
na figura 30, onde se confirma que, para baixas temperaturas as células de combustível 
apresentam rendimentos superiores aos dos motores de combustão interna. A temperaturas 
superiores os motores térmicos superam as células. 



Modelação do Desempenho de uma Célula de Combustível de Membrana de Permuta Iónica a Funcionar até 120 ºC 

43 
 

 
Figura 30: Rendimento de uma célula de combustível a funcionar à pressão atmosférica (1 atm), com referência 
para valores de temperaturas mais elevadas. O limite de Carnot é mostrado para comparação [Larminie e Dicks, 

2003]. 

Apesar de o gráfico demonstrar que para baixas temperaturas o rendimento das 
células de combustível é superior, é importante realçar que as perdas de tensão são 
menores a altas temperaturas, ou seja, as tensões são superiores a altas temperaturas. O 
calor libertado pelas pilhas é mais proveitoso quando estas funcionam a temperaturas 
superiores, aumentando o rendimento global da instalação (ou Factor de Utilização de 
Energia) quando esta incorpora sistemas combinados para aproveitamento de calor. 

 

3.2.2 Rendimento segundo a Segunda Lei da Termodinâmica 

 

Através de uma consulta à Tabela 7 é possível verificar que há uma relação entre o 
rendimento máximo e a tensão máxima disponível. A tensão de operação de uma célula 
pode ser facilmente relacionada com o rendimento da mesma, basta para isso adaptar a 
equação 3.1.3. Se toda a energia do hidrogénio fornecido, o seu poder calorífico, for 
transformado em energia eléctrica, então o valor máximo de tensão disponível será obtido 
através da equação: 

�� W
A∆�g`

�[a
          (3.2.2.1) 

Obtendo, assim, um valor máximo de tensão disponível de 1,48 V, quando se 
utiliza o poder calorífico superior, ou de 1,25 V quando se utiliza o poder calorífico 
inferior. Estes valores são obtidos em sistemas 100 % eficientes, sistemas totalmente 
reversíveis. 

Pode-se, assim, calcular o rendimento da segunda lei que irá indicar o grau de 
reversibilidade do sistema através da relação do trabalho real com o trabalho máximo que 
seria possível obter. Tem-se que: 

:>º 7
 W
q6 rstu

q6 váw
          (3.2.2.2) 
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Relacionando esta equação com a 3.1.6, obtém-se: 

:>º 7
 W
q6 rstu

q6 váw
W

A>[a[x

A>[a[y`
W

x

y`
       (3.2.2.3) 

Em que V é o valor da tensão de funcionamento da célula. 

Contudo, nem todo o combustível fornecido à célula irá reagir, algum combustível 
passa pela célula sem reagir. É por isso necessário introduzir um coeficiente de utilização 
de combustível, que pode ser definido por: 

M� W
��ee� c ���@Ce�íD7 zC ��B

��ee� c ���@Ce�íD7 �����
c�
       (3.2.2.4) 

Adicionando este coeficiente à equação 3.2.2.3 obtém-se o rendimento da célula de 
combustível definido por: 

:>º 7
 W M� [
x

y`
         (3.2.2.5) 

Uma boa aproximação para M� é 0,95, que permite a obtenção do valor do 
rendimento da célula muito aproximado do real [Larminie e Dicks, 2003]. 
 
 

3.3 Comportamento de uma Célula de Combustível 

 

O comportamento de uma célula de combustível pode ser definido através de um 
gráfico fluxo de carga - tensão, figura 31. 

A tensão de funcionamento de uma célula de combustível é obtida a partir do valor 
de tensão ideal termodinâmica, à qual são subtraídas as perdas associadas ao seu 
funcionamento: 

4 W ����� X ���� X ���� X �����       (3.3.1) 

Onde: 

����� – Tensão termodinâmica da célula de combustível; 

���� – Perdas por activação; 

���� – Perdas óhmicas; 

����� – Perdas de concentração. 

 

Na figura seguinte é demonstrado graficamente como a curva tensão/fluxo de carga 
resulta da subtracção das perdas de activação, óhmicas e de concentração, obtendo-se no 
fim a curva da variação da tensão com o fluxo de carga. 
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Um dos pontos-chave deste gráfico é o facto da tensão de circuito aberto ser 
inferior ao valor teórico. 

Neste gráfico pode-se facilmente identificar três zonas distintas, cada uma sendo 
resultado da acção das diferentes perdas inerentes ao funcionamento da célula de 
combustível. Na literatura, as perdas são representadas por η, pelo que ao longo deste 
trabalho foi adoptada a mesma representação. As perdas de tensão são as seguintes: 

1. Perdas por Activação (ηAct): causadas pela lentidão da reacção que ocorre na superfície 
dos eléctrodos; 

2. Perdas Óhmicas (ηOhm): têm origem da resistividade dos materiais, ligações e fluxo de 
iões que atravessam o electrólito; 

Figura 31: Tensão real de funcionamento da célula de combustível [Larminie e  Dicks, 2003]. 
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3. Perdas por Concentração (ηConc): resultam da variação das concentrações dos 
reagentes na superfície dos eléctrodos à medida os que gases reagentes vão sendo 
consumidos; 

4. Perdas por Fugas (ηFugas): este termo contabiliza as perdas causadas pelo combustível 
que não reage, pelo cruzamento de gás e pelas reacções que ocorrem em locais 
indesejados. 

Seguidamente serão explicados os fenómenos causadores de cada uma das perdas e 
métodos para diminuir a sua influência. 

 

3.3.1 Perdas por Activação 

As perdas por activação são causadas por limitações cinéticas da reacção de 
oxidação/redução que ocorrem na célula de combustível. 

Mesmo uma reacção tão simples como a reacção de oxidação/redução é composta 
por uma série de diferentes passos e será o passo mais lento da reacção que irá limitar a 
velocidade da mesma. No caso das células de combustível que usam hidrogénio e 
oxigénio, será a reacção de redução que ocorre no cátodo a limitar a cinética da reacção. A 
diferença entre as perdas originadas no ânodo, reacção de oxidação, e as perdas originadas 
no cátodo, reacção de redução, é tão elevada que se pode desprezar a perda causada pela 
reacção de oxidação. 

Na figura seguinte é representada a curva tensão/fluxo de carga afectada 
unicamente pela perda de reacção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme indicado na figura, a perda por activação verifica-se para baixos valores 
de fluxo de carga e, conforme dito anteriormente, está directamente ligada à velocidade da 
reacção, havendo por isso todo o interesse em aumentar a velocidade de reacção de modo a 
diminuir as perdas por activação. As perdas por activação podem ser diminuídas através do 
aumento da concentração dos reagentes, do aumento da temperatura de reacção, da 
aplicação de catalisadores e do aumento da área de reacção dos eléctrodos. 

Figura 32: Curva Tensão/Fluxo de carga, assumindo apenas perdas por activação [Brandão e Moreira, 2007]. 
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 No algoritmo do EES, estas perdas e as de concentração são calculadas através da 
seguinte equação [Larminie e Dicks, 2003]. 

)��� W {Báe [ |}[~[a [ �] � ��`[b�[/��;��   (3.3.1.1) 

Onde: 

Rgás – Constante universal dos gases perfeitos (8,314 J/mol.K); 

T – Temperatura (K); 

α – Coeficiente de transferência de carga; 

F – Constante de Faraday (96485 C/mol); 

j – Fluxo de carga (A/cm2); 

j0 – Fluxo de carga de permuta (A/cm2); 

pc – Pressão do cátodo (atm); 

���;� – Fracção molar de O2 no cátodo. 

 

 

3.3.2 Perdas Óhmicas 

 

As perdas óhmicas, também chamadas Perdas de Transporte de Carga, são causadas 
pela resistência eléctrica dos eléctrodos e pela resistência ao fluxo dos iões, por parte do 
electrólito. A queda de tensão é directamente proporcional à corrente, isto é, respeita a lei 
de Ohm (V = R x I). 

Pode-se, então, definir a perda óhmica, �Ó��
��, através da equação seguinte, onde j 
e R são, respectivamente, o fluxo de carga e a unidade de resistência por área: �Ó��
�� W � [ {Ó��
�� W � [ �{7é���
�� R {
ó�
��     (3.3.2.1) 

Várias investigações revelam que na maioria das células de combustível a 
resistência é principalmente causada pelo electrólito, devido ao facto da condutividade 
iónica ser muitíssimo inferior à condutividade eléctrica. Razão pela qual o melhoramento 
do rendimento das células passa pelo desenvolvimento de materiais com melhores 
condutividades iónicas [O’Hayre et al, 2006]. 

Uma vez que a resistência das células de combustível aumenta com a espessura e 
com área dos condutores, as perdas óhmicas podem ser minimizadas através do fabrico de 
eléctrodos o mais finos possível e da utilização de materiais altamente condutores. Para se 
poder comparar células de combustível de diferentes tamanhos é usada a resistência por 
unidade de área normalizada, denominada em inglês por area-specific resistence ou ASR, 
que é calculada através da equação: 
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��{Ó��
�� W ��é7C7� ���@Ce�íD7 [ {Ó��
��      (3.3.2.2) 

Na figura seguinte é representada a curva tensão/fluxo de carga afectada 
unicamente pelas perdas óhmicas. 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar da membrana de Nafion ser um polímero, apresenta uma condutividade 
semelhante à dos electrólitos líquidos, desde que correctamente humidificada. Para se 
determinar correctamente a condutividade da membrana de Nafion, é necessário 
determinar a quantidade de água existente na membrana. Através das condições de 
funcionamento da célula, da humidade dos reagentes e do fluxo de carga, pode-se estimar a 
quantidade de água presente na membrana. A condutividade iónica da membrana é 
determinada através da humidade da mesma. Por este método pode-se, então, quantificar as 
perdas óhmicas numa célula de combustível de membrana de permuta iónica. 

Conforme dito anteriormente, a maioria das perdas óhmicas verificam-se no 
electrólito, por isso este é fabricado com a menor espessura possível. 

Contudo, esta espessura está limitada por aspectos de integridade mecânica e 
eléctrica. Se o electrólito for demasiado fino poderão ocorrer defeitos construtivos, fugas 
de gases reagentes que irão diminuir a eficiência da célula, ou mesmo curto-circuito entre 
os eléctrodos. 

 Estas perdas e a resistência por unidade de área da membrana, ASRm, foram 
calculadas através das seguintes fórmulas [O’Hayre et al, 2006]. 
    )��� W � [ ��{�        (3.3.2.3) 

 ��{� WA;��,}�[�,���} [ ln �0,0784 R 0,0169 [ S���,}�[�v R ;��,}�[�,���} [ ln�S���,}�[�v � X
A;��,}�[�,���} [ � ]�0,0784 R 0,0169 [ S���,}�[� � R ;��,}�[�,���} [ ln�S���,}�[� �                                                                                                

(3.3.2.4) 

Onde: 

tm- espessura da membrana (mm). 

Figura 33: Curva Tensão/Fluxo de carga, assumindo apenas perdas óhmicas [Brandão e Moreira, 2007]. 
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3.3.3 Perdas por Concentração 

 

As perdas por concentração, também conhecidas como Perdas por Transporte de 
Massa, são resultado da diminuição da concentração de gases reagentes e do aumento da 
concentração dos produtos de reacção na camada de catalisador. 

Estas perdas podem ser divididas em duas partes: a perda que ocorre nos eléctrodos 
e a perda que ocorre nos canais da célula de combustível. Esta divisão pode ser feita pois 
há uma diferença no tamanho de escala. Nos canais das células as dimensões são da ordem 
dos milímetros, muitas vezes centímetros, por isso o transporte dos gases é dominado por 
fenómenos convectivos. Em comparação, nos eléctrodos a estrutura e a porosidade 
existente é da ordem de micrómetros, muitas vezes nanómetros. Devido à sua geometria, o 
eléctrodo isola as moléculas dos gases existentes do fluxo de gás dos canais, por isso o 
transporte de massa é feito por fenómenos de difusão [O’Hayre et al, 2006]. 

A falta de reagentes, e consequente acumulação de produtos, afecta o 
comportamento de dois modos: 

• Perdas de Nernst: a tensão limite vai diminuir como previsto pela equação de 
Nernst, uma vez que a concentração de reagentes na camada de catalisador diminui 
comparativamente à concentração do escoamento, e aumenta a concentração de produtos 
na camada de catalisador. 

• Perdas de Reacção: as perdas por activação vão aumentar devido ao mesmo 
motivo. 

A combinação destas duas perdas é referida como sendo as perdas por 
concentração. A concentração de reagente na camada de catalisador é inferior à do caudal 
de alimentação e depende do fluxo de carga da célula, da espessura da camada difusora e 
da difusibilidade efectiva do reagente no catalisador. 

Através do conhecimento do caudal de gás fornecido à célula é possível determinar 
o fluxo de carga máximo à qual esta pode funcionar. Este fluxo de carga é conhecido como 
“fluxo de carga limite”, usualmente denominado por jL, e pode ser definido como o fluxo 
de carga que faz com que a concentração dos reagentes na camada de catalisador seja nula 
[O’Hayre et al, 2006]. 

Na figura seguinte é representada a curva tensão/fluxo de carga afectada 
unicamente pelas perdas por concentração. É facilmente perceptível o surgimento do fluxo 
de carga limite, causando a rápida queda da tensão de funcionamento da célula, quando o 
valor de funcionamento da célula se aproxima deste limite. 

 
Figura 34: Curva Tensão/Fluxo de carga, assumindo apenas perdas por concentração [Brandão e Moreira, 2007]. 
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Um dos processos mais eficazes para diminuir as perdas por concentração e 
melhorar o potencial das células, é o aumento do fluxo de carga limite, sendo o processo 
mais simples a alteração da espessura da camada difusora ou da difusibilidade dos gases 
reagentes. 

Nas células reais, as perdas por concentração são minimizadas através da criação de 
canais de transporte dos gases reagentes mais elaborados. Estes canais mantêm um caudal 
constante ao longo de toda a célula, obtendo, assim, uma convecção e uma mistura mais 
uniformes e distribuição de reagentes mais uniforme. Outra vantagem deste tipo de canais 
é o fornecimento de mais locais de recolha de corrente eléctrica. Em contrapartida estes 
canais aumentam a perda de carga do escoamento. Contudo, e apesar de este aumento ser 
mais significativo no lado do hidrogénio, a perda de carga não é muito relevante, uma vez 
que o hidrogénio é fornecido em recipientes pressurizados. 

 

3.3.4 Perdas por Fugas 
 

Esta perda está associada a perdas parasitas causadas pela fuga de corrente, pelo 
cruzamento de gás reagente e por reacções em locais indesejados. Muitos autores incluem 
esta perda nas de activação ou nas óhmicas. Em quase todas as células de combustível 
alguma corrente é perdida devido a estas perdas parasitas. A consequência desta perda, é 
um deslocamento da curva característica fluxo de carga/tensão da célula para o lado 
esquerdo, levando a que a célula tenha que gerar mais corrente eléctrica para compensar 
estas perdas. 

Na figura seguinte é representada uma curva tensão/fluxo de carga afectada por 
todas as perdas referidas anteriormente e outra curva afectada por todas as perdas 
anteriores e pela perda por fugas. 

 

 

 

 

 

 

 

Geralmente esta perda não tem grande importância. No entanto, nas células de 
baixa temperatura causam um efeito bastante acentuado na tensão de circuito aberto. Nas 
células de altas temperaturas, esta perda tem uma importância inferior, pois o fluxo de 
carga de permuta dos reagentes é muito superior. 

 As perdas por fugas não foram consideradas nos cálculos deste projecto. 

 

 

Figura 35: Efeito do fluxo de carga de fuga na curva Tensão/Fluxo de Carga [Brandão e Moreira, 2007]. 
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3.4 Pressurização da Célula 

 

Um dos processos de aumentar a potência da célula de combustível é a sua 
pressurização. Este aumento de potência deve-se à diminuição das perdas por transporte de 
massa, ou de concentração, e das perdas de activação, que, conforme foi dito 
anteriormente, são as perdas com maior expressão nas células de baixa temperatura de 
funcionamento, a alteração no comportamento pode ser visto na Figura 36. Contudo, este 
processo é apenas utilizado para potências superiores a 5 kW, sendo várias as vantagens e 
desvantagens desta utilização, não sendo claro quais as mais determinantes [Larminie e 

Dicks, 2003]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se o combustível utilizado for hidrogénio, apenas será necessário pressurizar o 
oxidante, pois o hidrogénio é fornecido em recipientes pressurizados. Se o combustível 
utilizado for proveniente de um hidrocarboneto, a situação é mais complicada pois será 
necessário mais equipamento, aumentando assim a dimensão do sistema e o custo do 
mesmo. 

Verifica-se que, para arrancar o sistema, é normalmente necessário utilizar um 
motor eléctrico que pode funcionar como gerador através da utilização de uma turbina, 
aumentando, assim, a potência do sistema. A energia necessária ao funcionamento da 
turbina é, usualmente, obtida através da queima do hidrogénio, que não reagiu na célula 
obtendo-se, assim, esta energia a baixo custo [Larminie e Dicks, 2003]. 

Conforme foi visto anteriormente, a correcta humidificação da célula é uma das 
maiores dificuldades do funcionamento das células de combustível, sendo que a sua 
dificuldade diminui o aumento da pressão do sistema, ou seja, ao pressurizar o sistema vai 
ser possível funcionar com este a temperaturas superiores aos sistemas que funcionam à 
pressão ambiente, havendo assim um aumento de potência da célula. Esta é outra das 
vantagens da utilização de sistemas pressurizados. 

Figura 36: Efeito do aumento de pressão da célula de combustível na curva Tensão/Fluxo de Carga [Brandão e 

Moreira, 2007]. 
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No entanto, nem tudo é ganho no uso destes sistemas. As desvantagens são o 
aumento de volume, peso e custo de todo o sistema, assim como o aumento de ruído 
inerente ao funcionamento dos compressores e das turbinas. 

Devido ao número de turbinas e compressores existentes no mercado é 
aconselhável a execução de um modelo à escala para se analisar a viabilidade da 
pressurização do sistema [Larminie e Dicks, 2003]. 

 
 

3.5 Aumento da Temperatura 

 

O aumento de temperatura promove algumas vantagens no funcionamento da 
célula. É reduzido o problema de gestão térmica da célula e esta torna-se mais tolerante ao 
monóxido de carbono, havendo assim maior flexibilidade quanto ao gás fornecido 
aumentando a possibilidade de obtenção do combustível a partir de hidrocarbonetos. 

Em termos de desempenho, além de aumentar a cinética de reacção, há também 
uma diminuição das perdas óhmicas pois, apesar da condutividade eléctrica diminuir, a 
condutividade iónica do electrólito aumenta, sendo esta a que possui maior peso verifica-se 
assim uma diminuição destas perdas. As perdas por concentração diminuem pois há um 
aumento da transferência de massa, causada por um aumento da difusibilidade dos gases 
reagentes [Larminie e Dicks, 2003]. 

A temperatura de funcionamento é limitada pela água existente na membrana de 
permuta iónica. No caso da pressão de funcionamento ser 1 atm, a temperatura máxima é 
de 100 ºC pois acima dessa temperatura a água irá vaporizar e reduzirá a pressão parcial do 
oxigénio, diminuindo drasticamente o rendimento da célula e podendo danificá-la. Esta 
temperatura pode ser ultrapassada, bastando para isso aumentar a pressão de 
funcionamento da célula, porém este incremento de pressão será conseguido através de 
mecanismos de pressurização, aumentando assim o volume e os custos da pilha de 
combustível. Contudo, nas células de membrana de permuta iónica verifica-se que este 
aumento é pouco significativo [Heffel et al., 2001]. 

A Figura 5.8 demonstra a evolução da tensão com o aumento da temperatura para 
uma célula pressurizada a 1atm. Verifica-se que a tensão aumenta até valores próximos da 
temperatura de ebulição, a partir da qual a tensão começa a diminuir. A temperatura óptima 
de funcionamento é de aproximadamente de 80 ºC, tipicamente utiliza-se uma temperatura 
de funcionamento entre os 70 e os 90 ºC [Heffel et al., 2001]. 
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Figura 37: Evolução da tensão com aumento da temperatura [Heffel et al., 2001]. 
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4. Apresentação do algoritmo base 

 

 O modelo de cálculo deste projecto é baseado no algoritmo desenvolvido no 
projecto de uma célula de combustível de membrana de permuta iónica [Brandão e 

Moreira; 2007]. 

 Este modelo foi elaborado segundo a publicação O´Hayre et al (2006) e neste 
capítulo será descrito tal e qual como foi apresentado por Brandão e Moreira (2007) para 
melhor facilidade do leitor em entender e seguir o seu raciocínio. 

  Posteriormente, este algoritmo foi então alterado de modo a ser adaptado às novas 
condições de funcionamento. Estas alterações são descritas no capítulo seguinte. 
  

4.1. Cálculo das perdas de tensão 
 

Seguidamente, irão ser indicadas as equações que permitem a quantificação dos 
valores das diferentes perdas. 

Devido aos valores em causa serem de baixa ordem de grandeza, não são utilizadas 
unidades do Sistema Internacional, de modo a haver alguma sensibilidade na leitura dos 
mesmos. 

A análise térmica segue a exposição apresentada por O´Hayre et al (2006), sendo 
que no presente texto apenas se indicam de modo sucinto os principais passos referentes á 
quantificação e cálculo das perdas. 

 

4.1.1. Perdas por activação (��o�) 
 

Conforme dito no capítulo 3.3.1, as perdas por activação são resultado da cinética 
de reacção. 

Nas células de combustível é de todo o interesse relacionar a corrente gerada, com 
perda e com o fluxo dos reagentes. Nas perdas por activação esta relação é conseguida 
através das equações: 

�; W ] [ _ [ Y�� [ �; [ S�∆����[         (4.1) 

�> W ] [ _ [ Y¡� [ �> [ S�∆����[         (4.2) 

Onde j1 é o fluxo de carga associada à reacção directa, j2 é o fluxo de carga 
associada à reacção inversa, f1 e f2 são as taxas de deterioração dos reagentes e dos 
produtos respectivamente, ∆¢;Q e ∆¢>Q são as energias de activação das reacções directa e 
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inversa, cp
* é a concentração dos produtos na superfície do eléctrodo e cR

* é a concentração 
dos reagentes. 

Na situação de equilíbrio termodinâmico os fluxos das reacções de avanço e recuo 
devem estar em equilíbrio, ou seja: 

�; W �> W ��           (4.3) 

Onde j0 é denominado de fluxo de carga de permuta da reacção. 

Numa situação de equilíbrio as barreiras de ambas as direcções da reacção, ∆¢;Q e ∆¢>Q, são idênticas, pelo para que seja possível obter fluxo de carga é necessário diminuir ∆¢;Q e aumentar ∆¢>Q. 

Uma propriedade das reacções electroquímicas é a capacidade de manipular a 
barreira de activação, isto pode ser conseguido através de uma diminuição da tensão da 
célula. A alteração da tensão de funcionamento da célula altera a energia livre da espécie, 
afectando assim a barreira de activação. 

Para valores afastados da situação de equilíbrio, o valor da corrente obtido pode ser 
expresso por: 

� W �� [ £S¤[¥[¦[§�[  X S�¤�� [¥[¦[§�[  ¨       (4.4) 

Onde β é o coeficiente de transferência (normalmente 0,2 < β < 0,5) e η é a 
redução de tensão. 

A expressão 4.4 assume que a concentração dos reagentes na superfície dos 
eléctrodos se mantém constante, o que na realidade não se verifica. É por isso necessário 
adicionar um termo que compense a alteração das concentrações. Obtêm-se assim a 
equação de Butler-Volmer, equação 4.5 [O’Hayre et al., 2006]: 

� W ��� [ £ �����̀� [ S¤[¥[¦[§�[  X �©��©̀� [ S�¤�� [¥[¦[§�[  ¨     (4.5) 

 

Onde Y��  e Y¡�  são as concentrações dos reagentes e produtos reais, ��� é o fluxo de 
carga obtido com as concentrações de referência Y��� e Y¡��. A equação de Butler-Volmer 
diz que quando se quer obter um valor de corrente superior a tensão obtida será inferior. 

Para as reacções cinéticas existentes nas células de combustível, a equação de 
Butler-Volmer, apresenta alguma complexidade. É por isso usada uma aproximação, que 
dependerá do valor da perda por activação. Se o valor da perda for inferior a 15 mV à 
temperatura ambiente, é utilizada a seguinte equação [O’Hayre et al., 2006]: 

� W �� [ �[a[ªt�«�[|          (4.6) 

 
Se o valor da perda for superior a 50 mV à temperatura ambiente, a equação a 

utilizar deverá ser [O’Hayre et al., 2006]: 
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� W �� [ S¬[¥[¦[§t�«�[           (4.7) 

Resolvendo em relação a ����, obtém-se a equação: 

���� W X �[|[�[a [ ln��� R �[|[�[a [ ln��       (4.8) 

Verifica-se através de um gráfico, figura 38, que esta equação tem uma 
representação linear. Podendo por isso aproximar-se a equação anterior, pela equação de 
Tafel [O’Hayre et al., 2006]: 

���� W Z R ® [ ln ��          (4.9) 

Nas células de combustível é importante a utilização de fluxos de carga elevados, 
sendo por isso admissível a utilização da equação de Tafel e vez da Butler-Volmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.2. Perdas óhmicas (�¯j°) 
 

Nas células de membrana de permuta iónica as perdas óhmicas são principalmente 
causadas pelo electrólito. Este facto deve-se à maior dificuldade da condução iónica do que 
da condução eléctrica. 

A condutividade iónica dos electrólitos poliméricos é descrita pela equação: 

± [ 1 W ±� [ SA ²`³[          (4.10) 

Onde ±� é a condutividade num estado de referência e �� é a energia de activação 
(�� W ∆¢��� _⁄ ). Esta equação indica que a condutividade aumenta exponencialmente com 
o aumento da temperatura. 

Quando correctamente humidificada, a membrana de Nafion apresenta uma 
condutividade semelhante à dos electrólitos líquidos, este comportamento é acelerado pelo 
comportamento hidrofóbico do Teflon. É por isso importante relacionar a condutividade 
eléctrica com a quantidade de água. Várias experiências determinaram que essa relação é 
descrita pela equação: 

Figura 38: Gráfico de uma reacção electroquímica [Larminie e Dicks, 2003]. 
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±�1, µ W ±¶�¶·�µ [ S¸;>¹�[º �»`»A� ¼½      (4.11) 

Onde: 

±¶�¶·�µ W 0,00153 [ µ X 0,00326      (4.12) 

Onde ± representa a condutividade (S/cm) da membrana, 1 é a temperatura de 
funcionamento (K) e µ é a relação entre a quantidade de moléculas de água e o número de 
sítios disponíveis. 

Uma vez que a condutividade do Nafion pode variar localmente, dependendo da 
água, a resistência total da célula pode ser calculada através da integração da resistência 
local pela espessura da membrana (\À): 

{ó�� W Á Â�Ã . ÄÃ�v� W Á cÅÆ¸Ç�Å ½�v�        (4.13) 

Através da equação anterior e da equação 4.14, pode-se então quantificar o termo 
ASR (area-specific resistence), que permitirá quantificar a perda óhmica. 

��{���
�� W ��é7C7� ���@Ce�íD7 [ {���
��      (4.14) 

����
�� W � [ ��{         (4.15) 

 

4.1.3. Perdas por concentração (�o¯Èo) 
 

Conforme referido no capítulo 3.3.3, as perdas por concentração são causadas por 
gradientes de concentrações nas superfícies dos eléctrodos, e o fluxo de corrente máximo 
(jL) que se pode obter de uma célula está relacionado com a quantidade de reagentes 
fornecida. 

É importante por isso obter a equação que permite a obtenção do valor de jL. O 
fluxo de carga limite é o valor que vai esgotar a concentração dos reagentes na superfície 
do catalisador. Conforme foi referido anteriormente, o fornecimento de reagentes na 
camada de catalisador é conseguido através de fenómenos de difusão. A equação que 
define este comportamento é [O’Hayre et al, 2006]: 

Éc
� W X	� [ ���A��̀Ê�tv Ë�Ì        (4.16) 

Onde 	�
 é a difusibilidade dos reagentes na camada de catalisador, Y��  é a 

concentração de reagentes na camada de catalisador, Y�� é a concentração dos reagentes nos 
canais de fornecimento e Í é a espessura da camada difusora. 

É possível estabelecer uma relação entre o fluxo de reagentes e o fluxo de carga 
gerada pela reacção dos mesmos. Essa equação é: 

� W ] [ _ [ Éc
�        (4.17) 
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Com as duas equações anteriores é possível obter a concentração de reagentes na 
camada do catalisador. 

� W ] [ _ [ 	� [ ���A��̀Ê�tv Ë�Ì        (4.18) 

Y�� W Y�� X �[Ê�tv Ë�Ì�[a[ÎsÌs          (4.19) 

Através da equação 4.18 pode-se definir a equação que irá quantificar o fluxo de 
carga limite da reacção: 

�= W ] [ _ [ 	� [ ��̀Ê�tv Ë�Ì        (4.20) 

A falta de reagente afecta o comportamento através das perdas de Nernst e das 
perdas de reacção. Primeiramente vai ser explicado de que modo as perdas de Nernst 
contribuem para as perdas de concentração, e de seguida será estudada a contribuição das 
perdas de reacção. 

A perda causada pela diferença de potencial de Nernst pode ser expressa do 
seguinte modo [O’Hayre et al, 2006]: 

���� W ����e�� X ����e�� W Ï�� X { [ 1] [ _ [ lnÏ 1Y��ÐÐ X Ï�� X { [ 1] [ _ [ lnÏ 1Y��ÐÐ 

W �[|�[a [ �] º��̀���¼         (4.21)  

Através das equações 4.20 e 4.19, pode-se escrever a relação entre concentrações 
por: 

��̀��� W �Ñ�ÑA�          (4.22)  

Substituindo na equação 4.21 tem-se o valor da perda de concentração em função 
do fluxo de carga de funcionamento: 

���� W �[|�[a [ �] º �Ñ�ÑA�¼        (4.23) 

Nesta equação é demonstrado que quando o valor do fluxo de carga de 
funcionamento se aproxima do valor limite as perdas aumentam rapidamente. 

Falta calcular a contribuição das perdas de reacção para se ter o valor total das 
perdas de concentração. A diminuição da concentração dos reagentes causa um aumento da 
perda de activação. Pode-se então utilizar a equação de Butler-Volmer para descrever o 
comportamento da célula [O’Hayre et al, 2006]: 

� W ��� [ £�����̀ [ S¤[¥[¦[§t�«�[  X �©��©̀ [ S�¤�� [¥[¦[§t�«�[  ¨     (4.24) 
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Devido ao principal interesse ser para valores elevados de fluxo de carga, a segunda 
parcela anula-se, ficando a equação:      

� W ��� [ �����̀ [ S¤[¥[¦[§t�«�[          (4.25) 

Escrevendo a equação em função da perda de carga, tem-se: 

���� W �[|[�[a [ �] º�[��̀��`̀[���¼        (4.26) 

Calculando o aumento da perda de carga devido à alteração da concentração dos 
reagentes, tem-se: 

����� W ����� X ����� W � �[|[�[a [ �] º�[��̀��`̀[���¼� X � �[|[�[a [ �] º�[��̀��`̀[��̀¼� W �[|[�[a [ �] º��̀���¼ 

           (4.27) 

Relacionando novamente a relação entre concentrações com os fluxos de carga de 
funcionamento e limite, obtém-se a equação: 

����� W �[|[�[a [ �] º �Ñ�ÑA�¼        (4.28) 

Pode-se agora obter a equação que permite obter o valor total das perdas de 
concentrações. Somando as perdas Nernst, equação 4.23, com as perdas de reacção, 
equação 4.27, obtém-se a equação geral: 

����� W �[|�[a [ �] º �Ñ�ÑA�¼ R �[|[�[a [ �] º �Ñ�ÑA�¼ W º�[|�[a¼ [ º1 R ;¼ [ �] º �Ñ�ÑA�¼ (4.29) 

A equação é usualmente representada por: 

����� W Y [ �] º �Ñ�ÑA�¼        (4.30) 

Onde c é uma constante. 

 

4.2. Equação da tensão de funcionamento 
 

Relacionando a equação 3.3.1 com as equações das diferentes perdas, pode-se 
definir a equação da tensão de funcionamento como [O’Hayre et al, 2006]: 

4 W �
c�7 X ¸ZÒ R ®Ò [ ln�� ½ X ¸ZÓ R ®Ó [ ln�� ½ X ¸� [ ��{½ X �Y [ �] £ �=�= X �¨� 
           (4.31) 

No segundo termo da equação, ¸ZÒ R ®Ò [ ln�� ½ X ¸ZÓ R ®Ó [ ln�� ½, corresponde 
às perdas por activação no ânodo (A) e no cátodo (C), obtido a partir da aproximação 
logarítmica de Tafel. 
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As constantes aA, aC, bA, bC, c, ASRohimc e jL, são indispensáveis para uma 
modelação correcta. Dado que para as perdas por activação se utiliza a aproximação 
logarítmica de Tafel, este modelo só é válido para fluxos de carga de funcionamento (j), 
muito superiores ao fluxo de carga de permuta (j0). Conforme referido anteriormente, nas 
células de membrana de permuta iónica as perdas por activação resultantes no ânodo 
podem ser desprezadas, resultando na eliminação das constantes aA e bA. Na simulação do 
comportamento de uma célula de combustível é ainda necessário contabilizar os 
fenómenos associados com as perdas por fugas. Como consequência destas perdas a célula 
tem de produzir corrente eléctrica extra para compensar as perdas resultantes. 
Matematicamente: 

�b��c W � R ��CB�         (4.32) 

Onde, �b��c  corresponde ao total de corrente produzida nos eléctrodos, j é a 

corrente efectiva que se pode medir, e ��CB� contabiliza a corrente de fuga. 

No modelo em questão, as perdas por concentração e de activação devem ser 
calculadas com base na corrente total produzida (�b��c), já que a cinética da reacção e a 

concentração de espécies são afectadas por essa quantidade. No entanto, a componente de 
perdas óhmicas deve ser calculada com base na corrente que percorre a célula (j). Assim a 
equação 7.29, assume a forma: 

4 W �
c�7 X ¸ZÓ R ®Ó [ ln�� ½ X ¸� [ ��{½ X ÔY [ �] º �Ñ�ÑA�¼Õ   (4.33) 

 

4.3. Modelo simplificado 1D 
 

O modelo simplificado seguido neste trabalho e proposto por O’Hayre et al (2006), 
tem por base o conceito de “balanço de fluxos”. Um balanço de fluxos, não é mais do que 
um balanço individual das quantidades de cada espécie química que fluí através de uma 
célula de combustível e que permite contabilizar as quantidades de cada espécie que 
entram e saem. No caso das células de combustível de membrana de permuta iónica, a 
modelação apresenta algumas dificuldades dado temos que contabilizar a presença de água 
líquida, cujo comportamento é mais difícil de modelar do que o do vapor de água. 

 

 

  

Figura 39: Balanço de fluxos de uma célula de combustível [Brandão e Moreira, 2007]. 
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No diagrama da figura 39 estão representados os fluxos individuais de cada espécie. 
Assim temos os fluxos de H2 e H2O no ânodo, os fluxos de H2O, N2 e O2 no cátodo, e no 
electrólito temos H2O e iões H+. Os fluxos de cada espécie podem ser relacionados entre si, 
e em particular com o fluxo de carga (j). 

Por exemplo, o fluxo de electrões (fluxo 14) produzido pela célula de combustível 
deve ser igual ao fluxo de iões através da membrana (fluxo 5), que por sua vez deve igualar 
a diferença entre o fluxo de hidrogénio fornecido (fluxo 1) e o fluxo de hidrogénio que não 
reagiu (fluxo 4), que será igual à diferença entre o fluxo de oxigénio fornecido (fluxo 8) e o 
fluxo de oxigénio que não reagiu (fluxo 13) no cátodo. Esquematicamente este balanço é 
dado por: 

_�Ö�^14 W _�Ö�^5 W _�Ö�^1 W _�Ö�^4 W _�Ö�^8 W _�Ö�^13   (4.34) 

Por outras palavras, o fluxo de carga produzido deverá ser: 

�>[a W ×Ø�> W É��Ò W 2 [ É��Ó W ����Ó        (4.35) 

 

Onde: 

� - Fluxo de carga (A/cm2); 

É��  - Fluxo molar de protões H+ (mol/(s.cm2)); 
 _ - Constante de Faraday (C/mol); 

É��Ò  – Fluxo molar de H2 do ânodo (mol/s.cm2)); 

É��Ó  - Fluxo molar de O2 do ânodo (mol/s.cm2)); 

����Ó  - Taxa de obtenção de água no cátodo (mol/(s.cm2)). 

O fluxo molar de H2 no ânodo é dado pela diferença entre as quantidades molares à 
entrada e à saída do mesmo, sendo efectivamente igual à quantidade de hidrogénio que é 
consumida na célula durante a reacção. A taxa de obtenção de água e o fluxo de hidrogénio 
no cátodo são iguais, ou seja, por cada mol de H2 que é consumida, é produzida 1 mol de 
água. 

Da mesma forma o fluxo de água é dado por: 

��Ö�^2 X ��Ö�^3 W ��Ö�^6 X ��Ö�^7 W ��Ö�^12 X ��Ö�^9 X ��Ö�^5  (4.36) 

Ou seja, o fluxo de água no ânodo (fluxo2-fluxo3), deve ser igual ao fluxo de água 
através da membrana (fluxo6-fluxo7), que por sua vez deve ser igual ao fluxo de água à 
saída do cátodo (fluxo12-fluxo9-fluxo5). Este fluxo pode ser calculado através da equação: 

É���Ò W É���Ù W É���Ó X �>[a        (4.37) 

Onde: 



Modelação do Desempenho de uma Célula de Combustível de Membrana de Permuta Iónica a Funcionar até 120 ºC 

62 
 

É���Ò  - Fluxo molar de água no ânodo (mol/(s.cm2)); 

É���Ù  - Fluxo molar de água na membrana (mol/(s.cm2)); 

É���Ó  - Fluxo molar de água no cátodo (mol/(s.cm2)); 

O termo 
�>[a representa a taxa de obtenção de água no cátodo devido à reacção 

electroquímica. 

Para facilitar as deduções, é introduzida uma variável α’, que representa a relação 
entre o fluxo de água e o fluxo de hidrogénio, ou seja: 

ÚÛ W ×Ø��Ü� >[aU          (4.38) 

Usando as equações 4.34 e 4.38, podemos reescrever a equação 4.35 em termos do 
fluxo molar (É) e de ÚÛ: 
É���Ó W �>[a �1 [ ÚÛ          (4.39) 

Finalmente, combinando as equações 4.34, 4.36, 4.37 e 4.38 obtém-se uma única 
equação que relaciona todos os fluxos na célula com o fluxo de carga (É) e a variável ÚÛ. A 
equação principal do balanço de fluxos para uma célula de combustível é dada como: 

�>[a W ×Ø�Ü> W É��Ò W 2 [ É��Ó W ×Ø��Ý~Þ W ×Ø��Ü~Þ W ×Ø��ß;Q~Þ     (4.40) 

Esta equação relaciona todos os fluxos da célula de membrana de permuta iónica, e 
respeita as leis da conservação da massa, da conservação das espécies e da carga. 

 

4.4. Hipóteses simplificativas 
 

A modelação de todos os fenómenos existentes na célula de combustível seria de 
elevado grau de complexidade. É contudo possível fazer algumas simplificações que, 
apesar de diminuírem o grau de complexidade, mantêm o algoritmo com elevado grau de 
fiabilidade. 

• Hipótese 1 – O transporte de massa por convecção é ignorada. 

A convecção é tipicamente o processo de transporte de massa dominante nas 
células de combustível. Devido ao modelo em questão só estar a ser analisado o fluxo de 
espécies numa direcção (a direcção z), o transporte de massa na direcção y (apesar do 
transporte de massa se dar maioritariamente nesta direcção) é ignorado; 

• Hipótese 2 – O transporte de massa por difusão nos canais onde ocorre o 
escoamento, é ignorada. 
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Nos canais o transporte difusivo é irrelevante face ao transporte convectivo, sendo 
por isso ignorado. Nos eléctrodos o fenómeno difusivo será contabilizado; 

• Hipótese 3 – As perdas óhmicas dão-se apenas na membrana. 

Uma vez que as perdas óhmicas têm a maior parcela no electrólito, esta 
aproximação é bastante razoável; 

• Hipótese 4 – No ânodo, a cinética da reacção é ignorada. 

Devido à reacção de redução do O2 ser muito mais lenta que a de oxidação do H2, 
será esta que estará a limitar a velocidade da reacção; 

• Hipótese 5 – A espessura do catalisador é desprezada 

Com esta simplificação ignoram-se todos os processos convectivos, difusivos e de 
condução na camada de catalisador. Esta simplificação é valida apenas nas células de 
membrana de permuta iónica, pois as camadas de catalisador têm espessuras de 10 μm e o 

eléctrodo tem entre 100 e 300μm; 

• Hipótese 6 – Admite-se que a água está apenas no seu estado de vapor 

Nas CCMPI, existe água no estado líquido e no estado de vapor, e portanto o 
escoamento é bifásico. Será necessário assegurar uma temperatura que evite a condensação 
(cerca de 50 ºC), mas além disso a modelação bifásica acarreta alguma complexidade e 
está ainda em fase de investigação, pelo que neste modelo se considera que a água está 
presente apenas no estado de vapor [O’Hayre et al, 2006]. 

 

4.5. Equações gerais 
 

As equações gerais descrevem como é que cada espécie química se move e interage 
na célula de combustível. A partir destas equações, será possível determinar como é que as 
concentrações de H2, O2, H2O e N2 variam na célula (segundo a direcção z, dado que se 
trata de um modelo 1D). Conhecendo o perfil de variação de concentrações de cada 
espécie, será possível calcular as perdas na célula de combustível para uma vasta gama de 
fluxos de carga e obter a curva que traduz a variação da tensão de funcionamento da célula 
com o fluxo de carga (curva V/j). 

 

4.5.1. Equações para os eléctrodos 
 

Nos eléctrodos serão modelados os processos de difusão para o H2, O2, H2O e N2. 
Da teoria do transporte de massa numa célula de combustível, a equação que descreve os 
processos de difusão entre duas espécies químicas no estado gasoso é dada por: 



Modelação do Desempenho de uma Célula de Combustível de Membrana de Permuta Iónica a Funcionar até 120 ºC 

64 
 

 

É
 W Ab[Î��sÌs
�[| c/�cd          (4.41) 

 Onde: 

É
 - Fluxo molar de transporte por difusão da espécie i (mol/(cm2s)); 

�
 - Fracção molar da espécie i; 

c/�cd  – Variação da fracção molar da espécie i segundo a direcção z; 

� – Pressão total do gás no eléctrodo (Pa); 

	
�� - Difusividade efectiva da espécie i no meio j (cm2/s); 

{ - Constante universal dos gases perfeitos (J/(mol.K)); 

1 - Temperatura do gás (K). 

Esta equação é suficiente para descrever processos de difusão entre duas espécies 
gasosas, no entanto numa célula de combustível de membrana de permuta iónica estão 
presentes três O2, H2O e N2. Como durante o processo, não se gera ou consome qualquer 
N2, o fluxo deste é simplesmente ignorado sendo suficiente utilizar uma equação para as 
restantes duas espécies. 

 

4.5.2. Equações para o electrólito 
 

No caso particular de uma CCMPI, é necessário considerar dois fluxos no 
electrólito, o fluxo de protões e o fluxo de água, esta causa variações espaciais da 
condutividade do electrólito. Existem dois fluxos de água no electrólito, difusão de água no 
sentido contrário ao da condução de iões (transporte de água do cátodo para o ânodo por 
diferença de concentrações) e arrasto por electro-osmose (os protões “arrastam” água no 
seu movimento fazendo variar a sua quantidade). Assim da equação 4.35, fluxo de água na 
célula, o fluxo molar de água na membrana (É���Ù ) contabiliza estes dois fenómenos através 

da equação: 

É���Ù W 2 [ ]����e�� [ �>[a à�d >> X áâÙv 	Ç cÇcd       (4.42) 

Onde: 

É���Ù  - Fluxo molar de água através da membrana (mol/(cm2s)); 

]����e�� - Coeficiente de arrasto por electro-osmose; 

_ - Constante de Faraday (96484 C/mol); 
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µ - Quantidade de água (varia ao longo do electrólito); 

ãe - Massa volúmica do electrólito a seco (kg/m3); 

$� - Peso equivalente do electrólito (kg/mol); 

	Ç - Difusividade da água no electrólito (função de µ); 

cÇcd  - Variação da quantidade de água na direcção z. 

O coeficiente de arrasto por electro-osmose (narrasto), é definido como o número de 
moléculas de água que acompanha o movimento de cada protão e quantifica o quanto o 
movimento de protões provoca transporte de água. Conhecendo o perfil de variação da 
concentração de água, será possível estimar a resistência oferecida pelo electrólito. 

 

 

4.5.3. Equações para o catalisador 
 

Uma das hipóteses (hipótese 4) considera apenas a cinética da reacção no cátodo. 
As perdas devido à cinética das reacções são ditadas apenas pela concentração de oxigénio 
no cátodo, ou seja, ηåæçå W ηåáèæéæ. Da forma simplificada da equação de Butler-Volmer 
tem-se que[O’Hayre et al, 2006]: 

��á��c� W �[|}[~Þ[a [ �] º ��`¼ [ �� [ 8��      (4.43) 

Onde: 

{ - Constante universal dos gases perfeitos (J/(mol.K)); 

1 - Temperatura do gás (K); 

_ – Constante de Faraday (96484 C/mol); 

ÚÛ - Relação entre o fluxo de água e o fluxo de hidrogénio; 

� - Fluxo de carga (A/cm2); 

�� - Fluxo de carga de permuta (A/cm2); 

�� - Pressão total no cátodo (Pa); 

8�� - Fracção molar do oxigénio no cátodo. 
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4.6. Esgotamento de oxigénio 
 

Para que a célula debite uma determinada potência nominal, será necessário um 
caudal mínimo de oxigénio (habitualmente usa-se ar). No entanto se for fornecida apenas 
essa quantidade de ar, este à saída da célula estará completamente isento de oxigénio que 
terá sido totalmente consumido na reacção. Para evitar o esgotamento de oxigénio, é 
fornecido um caudal numa proporção maior do que o caudal mínimo. Essa proporção é 
conhecida na literatura das células de combustível por “coeficiente estequiométrico” (L��  e L��  − para o oxigénio (ou ar) e hidrogénio respectivamente). 

No modelo de cálculo que será exposto, este coeficiente é introduzido no cálculo 
das fracções molares e no cálculo dos caudais dos reagentes. Como neste modelo se 
ignoram as perdas por activação no ânodo, (hipótese 4) e se assume que as perdas devido à 
cinética das reacções, são ditadas apenas pela concentração de oxigénio no cátodo, o 
possível esgotamento de hidrogénio (contabilizado através da proporção L��) não é 

considerado. 

A fracção molar de oxigénio à saída do cátodo (corresponde à interface d – ver 
figura 39) é dada pela relação entre o fluxo total de oxigénio e o fluxo total de espécies 
químicas à saída do cátodo (neste caso N2 e O2): 

8��,c W ×��,êë«ß×��,êë«ß Q×ì�,êë«ß          (4.44) 

Onde: 

É��,�C�Ó  - Fluxo molar de oxigénio à saída do cátodo (mol/(s.cm2)); 

É��,�C�Ó  - Fluxo molar de azoto à saída do cátodo (mol/(s.cm2)). 

Da equação principal do balanço fluxos (4.39), sabe-se que: 

�>[a W 2 [ É��Ó           (4.45) 

 Como o fluxo total de O2 no cátodo é dado pela diferença entre o fluxo de saída e o 
fluxo de entrada, e da equação 4.43 tem-se: 

É��,e�íc�Ó W É��,��Ó X É��Ó W É��,��Ó X �}[a      (4.46) 

O coeficiente estequiométrico para o oxigénio é dado por: 

L�� W ×��,s¥«ß×��ß           (4.47) 

Ou seja, é a relação entre o fluxo molar de oxigénio fornecido à célula e o fluxo 
molar total oxigénio no cátodo. 

No caso do N2: 
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É��,e�íc�Ó W É��,��Ó W í [ É��,��Ó W í [ L�� [ É��Ó W í [ L�� [ �}[a  (4.48) 

Onde w representa a relação molar entre o azoto e o oxigénio (aproximadamente 
3,76). 

Introduzindo as equações 4.45, 4.46 e 4.47 na equação 4.44, obtém-se a expressão 
final para a fracção molar de oxigénio à saída do cátodo. 

8��,c W à��A;�;Qî [à��A;         (4.49) 

A introdução do coeficiente estequiométrico no cálculo do caudal de ar será exposta 
no próximo capítulo, na descrição do algoritmo, proposto para o cálculo da tensão de 
funcionamento. 

 

4.7. Algoritmo base 
 

Conhecidas as equações de governo, é possível relacioná-las entre si através da 
equação principal de fluxos, resolvê-las em ordem ao fluxo de carga (que é normalmente 
conhecido), obter as perdas na célula e finalmente a tensão de funcionamento. 

Partindo da equação 4.1, o procedimento para o cálculo da tensão de funcionamento 
passa pela determinação do valor da tensão termodinâmica da célula de combustível e pela 
subtracção das perdas óhmicas, perdas por activação e perdas por concentração. 

Assim da equação 4.15, as perdas óhmicas são dadas por: 

���� W �� [ ��{ó��
��         (4.50) 

Para calcular a resistência total da membrana é preciso utilizar a equação 4.14. 

As perdas por activação e por concentração no cátodo são calculadas a partir da 
concentração de oxigénio à entrada do cátodo (interface c - figura 39) e contabilizadas na 
mesma equação: 

��á��c� W �[|}[[a [ �] £ ��`[b�[!��,�¨       (4.51) 

A fracção molar do oxigénio à saída do cátodo, é calculada a partir da fracção 
molar à entrada, pela equação: 

8��,� W 8��,c X \� [ �[�[|}[a[b�[Î��,Ø��sÌÌ        (4.52) 

Onde, a fracção molar à saída do cátodo é conhecida pela equação 4.47, calculada 
com o coeficiente estequiométrico. 
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Substituindo 4.47 e 4.49 em 4.48, obtém-se a equação final para o cálculo da 
componente de perdas (activação e concentração) no cátodo: 

��á��c� W �[|}[[a [ �]
ï
ððñ �

�`[b�[ò!��,Ë[ó «�[�[�[ ô[¦[õ�[ö��,Ø��sÌÌ ÷øù
úúû    (4.53) 

Subtraindo as componentes de perdas obtidas, à tensão termodinâmica, obtém-se 
finalmente a tensão de funcionamento para a célula de combustível. 

 
 

4.7.1. Consumo do ar e do oxigénio 
 

No cálculo dos caudais de consumo do ar e do oxigénio será introduzido um valor 
elevado coeficiente estequiométrico de forma a evitar o esgotamento de oxigénio. 

Alimentando a célula com ar, assume-se que todo o oxigénio é consumido na 
reacção e que o ar à saída da célula está seco. 

Durante a operação de uma célula de combustível, sabe-se que quatro electrões são 
transferidos por cada mol de oxigénio, então: 

üZ��Z W 4 [ _ [ ýÖZ]\þÄZÄS ÄS V>      (4.54) 

Dividindo pelo tempo e rearranjando, o consumo de oxigénio em mol/s é dado por: 

]6�� W �}[a          (4.55) 

Onde: 

I – Corrente eléctrica (A). 

Este é o valor para apenas uma célula. A pilha terá n células, assim: 

]6�� W �[�}[a          (4.56) 

Se a tensão de uma célula é Vc em volts, a potência, em Watts, é dada por: 

56 7 W 4� [ � [ ]         (4.57) 

Resolvendo em ordem a I e substituindo na equação 4.55 temos o consumo 
expresso em termos de potência: 

]6�� W q6 sus}[x�[a          (4.58) 

Convertendo de mol/s para kg/s tem-se: 
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�6 ��,
� W ¶>[;��»[q6 sus}[x�[a [ 8,29 [ 10A� [ q6 susx�      (4.59) 

Como na maior parte das aplicações é utilizado ar, a equação anterior é adaptada 
para o ar. Conhecendo a proporção molar de oxigénio no ar, 0,21, e a massa molar do ar, 
28,97x10-3

 kg/mol, tem-se: 

�6 ��,
� W >�,��[;��»�,>;[}[x�[a [ 3,57 [ 10A� [ q6 susx�       (4.60) 

Este é o caudal mínimo necessário para se obter a potência nominal pretendida. No 
entanto para evitar o esgotamento de oxigénio, é fornecido um caudal numa proporção 
maior (L��) do que o caudal mínimo: 

�6 ��,
� W 3,57 [ 10A� [ L�� [ q6 susx�        (4.61) 

O caudal de ar de saída é igual ao de entrada, subtraído do caudal de oxigénio que 
foi consumido na reacção (4.33): 

�6 ��,
� W 3,57 [ 10A� [ L�� [ q6 susx� X 8,29 [ 10A� [ q6 susx�     (4.62) 

 

4.7.2. Consumo do hidrogénio 
 

A taxa de consumo de hidrogénio, pode ser obtida de forma semelhante à do 
oxigénio, apenas com a diferença de que são transferidos dois electrões por cada mol de 
hidrogénio, então: 

�6 �� W >,�>[;��»>[x�[a [ 1,05 [ 10A� [ q6 susx�       (4.63) 

 

4.7.3. Quantidade de água produzida e potência térmica dissipada 
 

É possível também avaliar a quantidade de água produzida e qual a potência 
térmica gerada, durante a reacção. Numa célula de combustível, é produzida água à taxa de 
uma mol por cada dois electrões. Em mol/s tem-se: 

�6 �� W q6 sus>[x�[a          (4.64) 

Uma vez que a massa molecular da água é 18,02x10-3 kg/mol, então: 

�6 ��� W 9,34 [ 10A� [ q6 susx�         (4.65) 
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Durante o funcionamento da célula de combustível, é produzido calor. Se toda a 
entalpia da reacção de uma célula fosse convertida em energia eléctrica, então a tensão de 
saída será 1,45 V isto se for assumido que a água produzida está na forma líquida. 

A diferença entre a tensão de funcionamento e a tensão de saída, da célula, 
representa toda a energia que não foi convertida em electricidade, mas sim em calor. Para 
uma pilha com n células com um fluxo de carga j: 

ý6���,B� W ] [ � [ ��é7C7� ���@Ce�íD7 [ �1,45 X 4�     (4.66) 

  

Onde: 

��é7C7� ���@Ce�íD7 - Área da célula (cm2); 

� - Fluxo de carga (A/cm2). 
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5. Alterações no algoritmo para cálculo do desempenho de uma célula 
de combustível a elevada temperatura 

 

Como já foi referido no capítulo anterior, o modelo de cálculo usado foi construído 
a partir daquele que foi desenvolvido no projecto relativo a uma CCMPI a 65ºC [Brandão 

e Moreira, 2007]. 

 Assim, foram feitas algumas alterações e melhoramentos neste de modo a adaptá-lo 
às novas condições de estudo. Também como já foi referido anteriormente, para se obter a 
temperatura de funcionamento desejada, 120 ºC, é necessário efectuar um aumento da 
pressurização para que, a esta temperatura, a água se mantenha no estado líquido. 

De modo a tornar o novo modelo mais abrangente em termos de condições de 
utilização sem permitir erros na selecção destas, foi adicionada uma condição 
termodinâmica que relaciona a pressão com a temperatura, obtida através de um gráfico em 
Excel, impedindo que esta última nunca ultrapasse a temperatura de saturação, mantendo 
assim a água no estado ideal para o funcionamento da célula. 

 

Também com recurso ao software Excel, foram obtidas equações de variação da 
entropia dos elementos da reacção com a temperatura quando estão sujeitos a 1 atm de 
pressão absoluta. Estas equações são baseadas nos valores apresentados nas tabelas 
termodinâmicas [Raznjevic, 1970]. Os valores assim obtidos serviram como valores de 
referência, sref.;x., para o cálculo das entropias a diferentes pressões, sx. Estes valores foram 
obtidos através da seguinte equação: ./ W .��;/ X {Báe [ �] º ¡¡̀ ¼       (5.1) 

O valor da constante de gases, 8,314 J/(mol.K), também foi usado no cálculo da 
água pois como já foi referido anteriormente, assumiu-se que o vapor de água tem 

Figura 40: Variação da temperatura de saturação com a pressão. 
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comportamento de gás perfeito, como produto da reacção, ou seja, os resultados são 
referentes ao ponto calorífico superior, PCS. 

Com este modo de obtenção da entropia dos elementos é em função da temperatura 
e da pressão, foi possível o cálculo da entropia de reacção nas condições desejadas. ∆.���çã� W .��� X ;> .�� X .��      (5.2) 

Com o valor de tensão em condições padrão, 25ºC e 1 atm, e com os valores de 
entropia da reacção, o valor de tensão termodinâmica pretendida é então obtida pela 
seguinte equação, que deriva da equação de Nernst: ����� W �� R ∆erst�çãê�[a [ �1 X 1�       (5.3) 

O valor da tensão real de funcionamento da célula seria então obtido com a 
subtracção das perdas a este valor, como já foi demonstrado na equação 3.3.1. 

 

As difusividades dos elementos na água e a desta na membrana são também 
factores de relevante importância no estudo termodinâmico de uma célula de combustível. 
Assim sendo, os valores deste parâmetro, normal e efectiva, relativamente ao H2 e O2 em 
H2O foram determinados recorrendo às seguintes equações [Bird et al, 1960]: 

	
� W �0,000364 [ Ï 1
�1�
 [ 1��Ð

> [ �)�
 [ )���;/¶ [ �1�
 [ 1����/;> [ Ï 1$
 R 1$�Ð	 /) 

          (5.4) 

	��.�� W 	
� [ 0,4;,�        (5.5) 

Em que i é o elemento difundido, j o elemento em que i se difunde, Mi e Mj as 
massas molares correspondentes, Tc e Pc a temperatura e pressão críticas de cada elemento, 
respectivamente e P a pressão de funcionamento da célula. 

Quanto à difusividade efectiva da água no Nafion, esta é calculada da seguinte 
forma: 

	�>�;���
�� W SÔ>};¹[º ;¶�¶A;|¼Õ [ �2,563 X 0,33 [ L R 0,0264 [ L> X 0,000671 [ L¶ [ 10A¹ 

          (5.6) 

Aqui, λ é o conteúdo de água na membrana, cujo valor foi fixado em 10 [O´Hayre 

et al, 2006]. 

 

De forma semelhante à entropia, a entalpia dos elementos da reacção foi também 
obtida em função da temperatura com ajuda do Excel e inserida posteriormente no modelo 
em EES. Assim, a entalpia da reacção e a já calculada entropia desta permitiram o cálculo 
da energia de Gibbs, que com estes parâmetros, vem em função da temperatura e pressão 
em estudo. 
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∆H���çã� W H��� X ;>H�� X H��       (5.7) 

Δ� W ∆H���çã� X 1 [ ∆.���çã�      (5.8) 

O resultado da divisão da energia de Gibbs com o calor latente de vaporização 
indica o rendimento termodinâmico reversível da célula. Este valor indica a quantidade de 
energia que pode ser extraída de um processo em relação ao total de energia envolvida 
neste. O denominador da fracção representa o calor necessário para a conversão de água 
líquida em vapor. Apesar de neste caso a água se encontrar a mais de 100 ºC, o uso do 
calor latente de vaporização baseado em água líquida não representa uma contradição 
[O´Hayre et al, 2006]. Assim, este toma o valor de -286 kJ/mol.  :���� W ∆B∆�`         (5.9) 

As perdas devido a efeitos cinéticos na célula de combustível são incorporadas no 
rendimento da voltagem da célula de combustível, εvolt. Ao contrário dos motores de 
combustão, as células de combustível são mais eficientes a baixa carga. 

:D�7� W xy         (5.10) 

O rendimento de utilização de combustível, εfuel, leva em conta o facto de nem todo 
o combustível fornecido à célula de combustível ser consumido na reacção electroquímica. 
Algum combustível pode entrar em reacções paralelas que não produzam energia eléctrica 
ou então simplesmente atravessar a zona de reacção sem reagir. O denominador da fracção 
indica o factor estequiométrico da reacção do combustível. :�C7 W ;àØ�         (5.11) 

O rendimento real da célula de combustível, εreal, é sempre menor que o rendimento 
termodinâmico. O seu valor é dado pela multiplicação dos rendimentos individuais :��7 W :���� [ :D�7� [ :�C7      (5.12) 

 Como apontamento auxiliar, é adicionado ao algoritmo um factor de rendimento da 
célula no caso dos eléctrodos da célula serem em cobre e grafite em vez de grafite pura. 
Este valor foi retirado da tese de mestrado do estudo do comportamento de uma célula de 
combustível de membrana de permuta iónica com eléctrodos de cobre-grafite [Pérez, 
2009], e demonstra o menor rendimento dos eléctrodos de dois materiais em relação aos de 
grafite pura. 

:7é��.��@�AB���
� W 0,65       (5.13) 

 

 Por último, adicionou-se ao algoritmo a secção referente à variação da cinética de 
reacção provocada pela temperatura. A principal influência desta verifica-se nos valores de 
fluxo de carga de permuta e é caracterizada pela seguinte equação: 

�� W ] [ _ [ Y�� [ �; [ SA∆
�� �[|U        (5.14) 
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 Nesta equação, algumas variáveis como n, F, R e T são já conhecidas e usadas em 
cálculos anteriores, porém há outras que exigiam recurso a algum estudo devido 
essencialmente à sua dependência de outros factores, entre os quais a temperatura. Assim, 
f1, que representa a razão de diminuição relativa ao tempo de disponibilidade dos 
elementos e foi calculada através de: 

�; W �[|�           (5.15) 

 Aqui, k representa a constante de Boltzmann e h a constante de Plack. 

 Para o valor da concentração do reagente, neste caso o hidrogénio, na superfície do 
eléctrodo, foi necessário partir do valor da sua concentração no escoamento, ci. A este 
valor foi multiplicado o diâmetro do canal por onde este flui, de forma a obter a 
concentração por unidade de superfície. Este diâmetro, d, foi fixado em 1 mm, já que 
geralmente, os canais de abastecimento do eléctrodo nunca divergem muito desta 
dimensão. Assim, e recorrendo à equação 5.16 onde n corresponde ao número de moles do 
elemento, conseguiu-se obter um valor coerente para a concentração do reagente na 
superfície. 

� [ 4 W ] [ { [ 1         (5.16) 

Y
 W /�[b�[|           (5.17) 

Y�� W Y
 [ Ä          (5.18) 

 

 Finalmente, a energia de Gibbs de activação, G¢;�, foi considerada idêntica ao valor 
assumido no algoritmo base, ou seja, foi deduzida com a equação 5.14, a partir do valor de 
j0 inserido nos cálculos do projecto de uma CCMPI a 65ºC [Brandão e Moreira, 2007]. 
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6. Apresentação e discussão dos resultados obtidos 

 

 Com as alterações realizadas nos cálculos, os resultados da célula obtidos neste 
estudo foram não só objecto de avaliação termodinâmica mas também usados como termo 
de comparação entre a performance desta e a de uma CCMPI em funcionamento a 65 ºC, 
ou seja, com a que foi estudada na dissertação “Projecto de uma célula de membrana de 
permuta iónica” [Brandão e Moreira, 2007]. 

Numa primeira abordagem, secção 6.1, são apresentados os resultados obtidos 
segundo um estudo puramente termodinâmico, ou seja, avaliando o comportamento da 
célula usando a temperatura como factor influente apenas sob o ponto de vista teórico. 
Assim, foram ignoradas as alterações que esta provocaria no comportamento dos materiais 
que constituem a célula, mais concretamente, a sua contribuição para o aumento da 
cinética de reacção. 

Posteriormente, a influência da temperatura nas perdas da célula foi introduzida no 
algoritmo de cálculo, sendo verificadas as alterações esperadas, como se pode verificar na 
secção 6.2. 

 

 

6.1 Resultados obtidos considerando apenas a influência teórica da temperatura 

 

Os resultados obtidos no EES para ambas as células, 120 ºC pressurizada a 2,5 atm, 
com coeficiente estequiométrico de combustível 1,5 num caso e 65 ºC a 1 atm de pressão 
no outro, ambas abastecidas a hidrogénio puro no ânodo e ar no cátodo, são apresentados 
na seguinte tabela. 

 
Tabela 8: Comparação entre valores obtidos para uma CCMPI a 65ºC e a 120ºC 

Temperatura 
da Célula de 
Combustível 

(ºC) 

Tensão real 
V (V) 

Tensão 
ideal Eterm 

(V) 

Perdas 
Óhmicas Pohm 

(V) 

Perdas activação e 
concentração Pcat 

(V) 

65 1,003 1,176 0,02573 0,1474 

120 0,9837 1,165 0,02573 0,1552 

 

Neste caso, foi usado um coeficiente estequiométrico de oxidante de 24, arbitrado 
através de cálculos de dissipação energética [Brandão e Moreira, 2007]. Este valor 
justifica-se tão elevado pois o ar fornecido pode ser usado como meio de arrefecimento da 
célula, ou seja, quanto maior for o caudal de ar fornecido, maior será a quantidade de calor 
retirado à célula. 
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Através da tabela, pode-se concluir que é na tensão ideal e nas perdas de activação 
e concentração que se verificam as principais causas para a diferença de resultados. A 
maior temperatura de funcionamento da célula é, teoricamente, menos favorável à 
performance da célula, sendo a sua tensão ideal diminuída em 0,011 V. A principal causa 
para esta diminuição verifica-se na equação da variação de tensão relativa a pressão do 
hidrogénio obtida a partir da equação de Nernst [Larminie e Dicks, 2003]. ∆4 W �|>a [ �] º¡�¡�¼        (6.1) 

No entanto, e devido à maior demora da célula em atingir a sua temperatura de 
funcionamento, haverá mais perdas relacionadas com a activação da célula. Quanto às 
perdas óhmicas, que na prática favorecem a performance da célula a elevada temperatura, 
estas não influenciam a tensão real obtida nesta primeira fase do trabalho, como já foi 
referido anteriormente. 

Através dos programas EES e Excel, foram realizadas análises ao desempenho e 
rendimento da célula com a variação de certos parâmetros. Os gráficos a seguir 
apresentados demonstram a influência destes factores. 

 

 

6.1.1 Variação da potência e tensão com o fluxo de carga 

 Teoricamente, com o aumento do fluxo de carga, a tensão da célula vai diminuindo 
e a potência aumentando.  

 

Figura 41: Comparação entre curvas de performance de CCMPI a 65ºC e a 120ºC. 



Modelação do Desempenho de uma Célula de Combustível de Membrana de Permuta Iónica a Funcionar até 120 ºC 

78 
 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0,9

0,95

1

1,05

1,1

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9

P
o

t e
sp

[V
.A

/c
m

2
]

T
e

n
sã

o
 [

V
]

j [A/cm2]

V a 120ºC

V a 100ºC

V a 80ºC

V a 60ºC

V a 40ºC

V a 25ºC

Pot a 120ºC

Pot a 100ºC

Pot a 80ºC

Pot a 60ºC

Pot a 40ºC

Pot a 25ºC

 Tendo como base de comparação o comportamento da mesma célula a 65ºC, 
verifica-se que a 120ºC a tensão da célula sofre também uma descida, neste caso ainda 
mais acentuada. 

Quanto à potência específica, esta também aumenta à medida que o fluxo de carga 
aumenta, sendo no entanto o seu declive menor e terminando com um valor inferior a 1,1 
W/cm2. 

 Esta diminuição de desempenho com o aumento do fluxo de carga deve-se, além 
das razões enunciadas no início deste capítulo, a uma menor influência dos factores de 
difusão no comportamento da célula a altas temperaturas. 

 Para melhor compreensão desta variação, foram obtidos os gráficos das figuras 42 e 
43. 

 A figura acima apresentada demonstra a evolução das curvas de performance com o 
aumento da temperatura. Estas curvas foram obtidas com λ02=1,01, λH2=1,5 e P=2,5 atm. 
 No gráfico seguinte, para um valor de fluxo de carga fixo em 0,5, estão 
representadas as curvas descendentes da tensão e potência específica à medida que se 
aumenta a temperatura. 

  

 

 

 

 

 

Figura 42: Variação das curvas de performance com o aumento de temperatura. 
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A baixa performance verificada a 120 ºC deve-se principalmente a um grande 
aumento de polarização no cátodo. Este aumento é causado por uma perda de 
condutividade dos protões e desperdício de catalisador na camada catalisadora do cátodo 
[Yuh, 2003]. 
 

6.1.2 Variação do rendimento termodinâmico com a temperatura 
  
 

 

Figura 43: Evolução dos valores de potência e tensão com o aumento da temperatura. 

Figura 44: Evolução do rendimento de uma CCMPI com o aumento da temperatura. 
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Pelas razões já indicadas nas secções anteriores, o rendimento termodinâmico da 
célula tem um comportamento descendente à medida que a temperatura é aumentada. 
 
 

6.1.3 Variação do rendimento real com o coeficiente de multiplicidade de 

combustível 
 

 

 Para análise da variação do rendimento da célula com o aumento do valor 
estequiométrico, obteve-se o gráfico da figura 45. Neste, confirma-se que o aumento da 
quantidade de combustível fornecido acima do valor ideal da reacção não produz melhorias 
que o justifiquem. Aliás, o excesso de reagente pode provocar um fenómeno de saturação 
do ânodo, diminuindo assim o seu rendimento. 

 

 

6.1.4 Influência da concentração do reagente fornecido no desempenho da célula 

 

 Sabendo que o facto de a alimentação do cátodo ser importante na performance da 
célula, foi estudado o seu comportamento se esta for abastecida com ar, cuja fracção de 
oxigénio é de 0,21, e se for abastecida com oxigénio puro, 0,5 e 0,8 de fracção. Como seria 
previsível, a célula apresenta melhor comportamento consoante o aumento da fracção de 
oxigénio fornecido, sendo por isso o uso de oxigénio puro ideal quando se requer o melhor 
desempenho. 

 

 

Figura 45: Influência do coeficiente de multiplicidade do hidrogénio no rendimento da célula. 
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Concluindo, o modelo de desempenho desenvolvido demonstra-se flexível para o 
estudo em diferentes condições de trabalho, e de vários factores que o condicionam assim 
como a análise para diferentes dimensões. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 46: Influência da fracção molar do oxigénio nas curvas de performance da célula a 120ºC. 
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6.2 Resultados finais obtidos 
 
 Com as alterações finais inseridas no algoritmo, os resultados apresentados já 
incluíam a influência da temperatura, no desempenho prático dos elementos constituintes 
da célula em estudo. Ou seja, o algoritmo já levava em consideração as alterações da 
temperatura nas perdas de tensão de activação e concentração, que são calculadas a partir 
da equação 5.14. Para melhor visualização e facilidade de comparação, na tabela 9 são 
apresentados os resultados finais obtidos relativamente ao desempenho da célula. 
 

Tabela 9: Comparação entre valores finais obtidos para uma CCMPI a 65ºC e a 120ºC 

Temperatura 
da Célula de 
Combustível 

(ºC) 

Tensão real 
V (V) 

Tensão 
ideal Eterm 

(V) 

Perdas 
Óhmicas Pohm 

(V) 

Perdas activação e 
concentração Pcat 

(V) 

65 1,003 1,176 0,02573 0,1474 

120 1,052 1,165 0,02573 0,08735 

  
Como se conclui da tabela anterior, a tensão real a 120 ºC é superior à registada a 

menor temperatura. Este aumento deve-se à diminuição das perdas de activação e 
concentração a que a célula é sujeita. Nas secções seguintes, serão apresentados gráficos de 
comparação entre vários parâmetros dependentes das alterações finais aplicadas. 
 
 

6.2.1 Variação da potência e tensão finais com o fluxo de carga 
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Figura 47: Gráfico de comparação entre curvas de performance finais de CCMPI a 65ºC e a 120ºC. 
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 Como já foi anunciado, o aumento da temperatura é benéfico ao desempenho da 
célula. Tanto a tensão como a potência específica desta são superiores às obtidas a menor 
temperatura, como se pode ver através do gráfico da imagem 47. Isto deve-se 
essencialmente ao aumento da cinética de reacção consequente do aumento do fluxo de 
carga de permuta. A influência da temperatura neste parâmetro é demonstrada através da 
equação 5.14. 
 Os gráficos das imagens 48 e 49 comprovam esta dedução, demonstrando 
respectivamente, a evolução das curvas de performance com o aumento de temperatura de 
funcionamento e os valores de tensão e potência da célula com um valor de fluxo de carga 
fixo. 
 Esta diferença entre os gráficos finais obtidos e os apresentados na secção anterior 
deve-se essencialmente ao facto do efeito positivo da diminuição das perdas de activação e 
concentração se sobrepor à penalização teórica da temperatura no desempenho da célula. 

 

Figura 48: Gráfico final da variação das curvas de performance com o aumento de temperatura. 
 

 
Figura 49: Gráfico final da evolução dos valores de potência e tensão com o aumento da temperatura 
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6.1.2 Variação do rendimento real da célula com a temperatura 
 
 Relativamente ao rendimento da célula, a grande consequência das últimas 
alterações no modelo de cálculo foi verificada no rendimento de voltagem. Com o 
melhoramento do desempenho da célula a elevadas temperaturas, este parâmetro viu o seu 
valor incrementado de tal forma que se tornou o principal factor influente no rendimento 
real final da célula. Assim, e com a ajuda da equação 5.12, como o rendimento 
termodinâmico da célula se manteve inalterado e com a evolução positiva do rendimento 
de voltagem exibido no gráfico da figura 50, o rendimento real da célula demonstrou um 
comportamento favorável com o aumento da temperatura, como se pode constatar com a 
figura 51. 

 

  

Figura 50: Variação do rendimento real com o aumento de temperatura. 

Figura 51: Variação do rendimento de voltagem da célula com o aumento da temperatura. 
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6.1.3 Variação do rendimento real com o coeficiente de multiplicidade de 

combustível 
 
 
 Assim como na fase de cálculo anterior, o aumento do coeficiente estequiométrico 
de combustível não é benéfico ao rendimento da célula. O gráfico da figura 50 tem 
representado o rendimento da célula quando abastecida com diferentes proporções de 
combustível acima do valor ideal. 
 

 A principal razão para esta diminuição é a provável saturação do eléctrodo quando 
sujeito a enormes quantidades de hidrogénio. 
 
  

Figura 52: Influência do coeficiente de multiplicidade do hidrogénio no rendimento real final da célula. 
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7. Conclusões e sugestões para projectos futuros 

 

 A principal conclusão deste trabalho é que o aumento da temperatura de 
funcionamento de uma CCMPI é benéfico em termos de tensão produzida e de rendimento. 
Esta melhoria verifica-se pois, apesar de com maior temperatura o valor de tensão ideal da 
célula ser menor, as perdas relativas à activação e concentração são ainda menores, 
sobrepondo-se assim o seu efeito ao da diminuição da tensão ideal. 

 É também possível concluir através dos resultados obtidos que o aumento do 
coeficiente estequiométrico de combustível fornecido à célula não traz benefícios a esta, 
sendo inclusive prejudicial quando esta é abastecida em grande quantidade devido à 
saturação do eléctrodo. 

 Por fim, verificou-se que o desempenho da célula é melhor consoante o maior grau 
de pureza do oxidante, sendo neste caso preferível o uso de oxigénio puro em vez de ar. 

Quanto a futuros projectos no âmbito das células de combustível, seria oportuno o 
estudo e a aplicação de sistemas em que a elevada temperatura da célula seja aproveitada, 
algo que seguramente iria contribuir para o aumento da sua eficiência. Seria também 
interessante estudar o comportamento de uma célula de combustível de admissão directa de 
metanol. O seu modelo de cálculo teria vários aspectos em comum com o modelo aqui 
apresentado e o seu estudo seria interessante pois é uma vertente das células de 
combustível na qual se deposita grandes expectativas, especialmente por ser a mais 
indicada para produção e uso em grande escala em certas áreas, como por exemplo a 
indústria automóvel.  
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ANEXOS 
 

1. Algoritmo 
 
" PROJECTO DE UMA CÉLULA DE COMBUSTÍVEL DE MEMBRANA DE PERMUTA IÓNICA A 
120ºC " 
 
"VARIÁVEIS" 
T_0= 298,15 "Temperatura padrão em K; 25ºC" 
P_0=1 "Pressão padrão 1 atm" 
E_0= 1,1857 "Tensão termodinámica a temperatura padrão" 
 j=0,5  "Fluxo de carga;" 
{T=393} "Temperatura em graus K; 120ºC" 
P=2,5 "Pressao de saturação do vapor; Psat= 1,9853" 
x_h2=0,9 "Fracção molar do H_2;" 
x_o2=0,21 "Fracção molar do O_2;" 
x_h2o_c=0,1 "Fracção molar de água no cátodo;" 
p_c=2,5 "Pressão no cátodo;" 
p_a=2,6 "Pressão no ânodo;" 
alpha=0,5 "Coeficiente de transferência;" 
t_m=0,0051 "Espessura do electrólito;" 
t_a=0,0350 "Espessura do anôdo;" 
t_c=0,0350 "Espessura do cátodo;" 
R_gas=8,314 "Constante dos gases, J/mol.K;" 
Rbarra=0,287058 "Constante especifica de gases, J/g.K" 
n=2 "numero de moles de electrões transferidos" 
F=96485 "Constante de Faraday;" 
n_drag=2,5 "Coeficiente de arrasto por electro-osmose;" 
ro_dry=0,00197 "Massa volúmica do Nafion - em Kg/cm^3;" 
M_m=1,0 "Peso equivalente do Nafion;" 
lambda=10 "conteúdo de água" 
Tc_h2=33,3 "temperatura critica do H2" 
pc_h2=12,8 "pressão critica do H2" 
Tc_o2=154,4 "temperatura critica do O2" 
pc_o2=49,7 "pressão critica do O2" 
Tc_h2o=647,3 "temperatura critica do H2O" 
pc_h2o=217,5 "pressão critica do H2O" 
M_h2=2,016 "massa molar do H2" 
M_o2=31,999 "massa molar do O2" 
M_h2o=18,015 "massa molar do H2O" 
lambda_h2=5 "coeficiente estequiométrico de H2" 
d=0,001 "diâmetro do canal de circulação, m" 
K=1,38E-23 "constante de Boltzmann,J/K" 
H=6,62603E-34 "constante de Planck, J/s" 
delta_g1=62762,6 "Energia de activação, J/mol" 
 
"EQUAÇÕES" 
 
"TENSÃO REAL" 
V=E_term-P_ohm-P_cat  
 
"TENSÃO TERMODINÂMICA DA CÈLULA DE COMBUSTÌVEL - E_term" 
"Condição de estado dos reagentes e produtos" 
P_sat=4E-33*T^12,607 
x=if(P;P_sat;0;T;T) 
 
   "Entropias" 
s_ref_H2=41,162*T^0,2028 {J/mol.K} 
s_H2=s_ref_H2-R_gas*ln(P/P_0) {J/mol.K} 
 



Modelação do Desempenho de uma Célula de Combustível de Membrana de Permuta Iónica a Funcionar até 120 ºC 

93 
 

s_ref_O2=91,326*T^0,142 {J/mol.K} 
s_O2=s_ref_O2-R_gas*ln(P/P_0) {J/mol.K} 
 
s_ref_H2O=70,872*T^0,1721 {J/mol.K} 
s_H2O=s_ref_H2O-R_gas*ln(P/P_0) {J/mol.K} 
 
delta_s=s_H2O-0,5*s_O2-s_H2 
 
E_term=E_0+(delta_s/(n*F))*(T-T_0) 
 
 
 
"PERDAS ÓHMICAS - P_ohm " 
P_ohm=j*ASR_m "ASR - area specific resistance;" 
ASR_m=(-
1/(78,48*0,0784)*ln(0,0784+0,0169*exp(78,48*t_m)))+(1/(78,48*0,0784)*ln(exp(78,48*t_m)))-(-
1/(78,48*0,0784)*ln(0,0784+0,0169*exp(78,48*0)))+(1/(78,48*0,0784)*ln(exp(78,48*0))) 
 
"PERDAS POR ACTIVAÇÃO E CONCENTRAÇÃO - P_cat"  
"Ao contabilizar a concentração de oxigénio na equação de perdas, estamos implicitamente a 
contabilizar tanto as perdas por activação como as perdas de concentração (transporte de 
massa);" 
P_cat=(R_gas*T/(4*alpha*F))*ln(j/(j_0*p_c*(x_o2_c))) 
j_0=n*F*c_r*f1*exp(-delta_g1/(R_gas*T)) 
f1=(K*T)/H 
c_r=c_i*d*1E-6 "concentracção de hidrogénio, mol/m2" 
c_i=(P*1,036)/(R_gas*T) "concentração de hidrogénio na superfície 
do eléctrodo, mol/cm2" 
x_o2_c=x_o2_d-(t_c*j*R_gas*T/(4*F*p_c*d_eff_o2_h2o)) "Fracção molar de O_2 no cátodo;" 
{x_o2_d=x_o2} 
 
 
"CONSIDERAR A POSSIBILIDADE DAS QUANTIDADES DE O_2 E H_2 SE PODEREM 
ESGOTAR NAS INTERFACES  a & d, ATRAVÉS DO COEFICIENTE ESTEQUIOMÉTRICO" 
"Neste caso só se considera o esgotamento de O_2 já que neste modelo se ignoram as perdas 
relativas ás sobretensões no ânodo;" 
"O valor mínimo utilizável para o coeficiente estequimétrico nas equações e 1,006;"  
"Quando o coeficiente estequimétrico é 1, x_o2_d=0 ou seja, todo o oxigénio na célula foi 
consumido;" 
x_o2_d=(lambda_o2-1)/((1+w)*lambda_o2-1) 
w=3,76 "Relação molar de azoto e ar;" 
lambda_o2=24 "Coeficiente estequiométrico de O2;" 
 
 
"POTÊNCIA ESPECÍFICA" 
{Pot_pretendida=V*j*A_cel} 
Pot_especifica=V*j 
 
"CONSUMOS DE OXIGÉNIO E AR" 
A_cel=100 "Valor obtido no estudo económico do custo das membranas;" 
{Pot=Pot_especifica*A_cel} 
Pot=1364 "- Valor de teste;é a potência total fornecida pela pilha;" 
ro_ar=1,19"Densidade do ar; com unidades de Kg/m^3;" 
m_dot_O2_cons=8,29E-8*(Pot/V)"Caudal de oxigénio consumido na reacção para a potência 
pretendida ---> assume-se que o oxigénio que entra é todo consumido, e que o ar á saída da 
célula esta seco;" 
m_dot_AR_in=(3,57E-7)*lambda_o2*(Pot/V) {Kg/s}"Caudal de ar a entrada na célula para a 
potência pretendida;" 
V_dot_AR_in=(m_dot_AR_in/ro_ar)*1000 
m_dot_AR_out=m_dot_AR_in-m_dot_O2_cons{Kg/s}"Caudal de ar a entrada da célula para a 
potência pretendida;" 
V_dot_AR_out=(m_dot_AR_out/ro_ar)*1000 



Modelação do Desempenho de uma Célula de Combustível de Membrana de Permuta Iónica a Funcionar até 120 ºC 

94 
 

 
"CONSUMOS DE HIDROGÉNIO" 
m_dot_H2=(1,05E-8)*(Pot/V)  {Kg/s} "Caudal de hidrogénio necessário a entrada da célula para o 
potência pretendida;" 
 
"PRODUÇÃO DE ÁGUA" 
m_dot_H2O=9,34E-8*(Pot/V)  "Caudal de água produzida para a potência pretendida;"{Kg/s} 
 
"CALOR PRODUZIDO" 
"A tensão de saída será 1,48 se a água for produzida na forma líquida, 1,25 se for produzida na 
forma de vapor;" 
NC=Pot/(V*A_cel*j) "Número de células da pilha;" 
Pot_term_gerada=NC*j*A_cel*(1,45-V) 
 
 
"DIFUSIVIDADES" 
"d_h2_h2o - Difusividade do H_2 na água;" 
"d_o2_h2o - Difusividade do O_2 na água;" 
"d_eff_h2_h2o - Difusividade efectiva do H_2 na água;" 
"d_eff_o2_h2o - Difusividade efectiva do O_2 na água;" 
"d_h2o_Naf - Difusividade efectiva da água no Nafion;" 
d_h2_h2o=(3,64E-
4*(T/(Tc_h2*Tc_h2o)^0,5)^2,334*(pc_h2*pc_h2o)^(1/3)*(Tc_h2*Tc_h2o)^(5/12)*(1/M_h2+1/M_h2o
)^(1/2))/P 
d_eff_h2_h2o=d_h2_h2o*0,4^1,5 
d_o2_h2o=(3,64E-
4*(T/(Tc_o2*Tc_h2o)^0,5)^2,334*(pc_o2*pc_h2o)^(1/3)*(Tc_o2*Tc_h2o)^(5/12)*(1/M_o2+1/M_h2o
)^(1/2))/P 
d_eff_o2_h2o=d_o2_h2o*0,4^1,5 
d_h2o_Naf=exp(2416*(1/303-1/T))*(2,563-0,33*lambda+0,0264*lambda^2-
0,000671*lambda^3)*1E-6 
 
"PERFORMANCE DA CÉLULA" 
"entalpias" 
h_H2=0,0293*T - 8,7613 {kJ/mol} 
h_O2=0,032*T - 9,6644 {kJ/mol} 
h_H2O= 0,0368*T - 253,16 {kJ/mol}  
 
delta_h=h_H2O-0,5*h_O2-h_H2 
delta_h0=-286 {kJ/mol} 
 
"Energia de Gibbs" 
 
delta_g=delta_h-T*(delta_s/1000) {kJ/mol} 
 
Rend_therm=delta_g/delta_h0 
 
Rend_volt=V/E_term 
 
Rend_fuel=1/lambda_h2 
 
Rend_electrodo=0,65 
 
Rend_real=Rend_therm*Rend_volt*Rend_fuel 
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2. Equações do algoritmo 
 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

V   =  E term  – Pohm  – Pcat

Psat   =  4,0 x 10 –33  · T 12,607

x   =  If ( P ; Psat ; 0 ; T ; T )

s ref ;H2   =  41,162  · T 0,2028

s H2   =  s ref ;H2  – Rgas  · ln
P

P0

s ref ;O2   =  91,326  · T 0,142

s O2   =  s ref ;O2  – Rgas  · ln
P

P0

s ref ;H2O   =  70,872  · T 0,1721

s H2O   =  s ref ;H2O  – Rgas  · ln
P

P0

δ s   =  s H2O  – 0,5  · s O2  – s H2

E term   =  E0  + 
δ s

n  · F
 · ( T  – T0 )

Pohm   =  j  · ASR m

ASRm  =  
–1

78,48 · 0,0784
 · ln(0,0784 + 0,0169 · exp(78,48 · tm)) + 

1

78,48 · 0,0784
 · ln(exp(78,48 · tm)) – 

–1

78,48 · 0,0784
 · ln(0,0784 + 0,0169 · exp(78,48 · 0)) + 

1

78,48 · 0,0784
 · ln(exp(78,48 · 0))

Pcat   =  Rgas  · 
T

4  · α  · F
 · ln

j

j0  · pc  · xo2;c

j0   =  n  · F  · c r  · f1  · exp
– δ g1

Rgas  · T

f1   =  
K  · T

H

cr   =  c i  · d  · 1,0 x 10 –6

c i   =  
P  · 1,036

Rgas  · T

xo2;c   =  xo2;d  – tc  · j  · Rgas  · 
T

4  · F  · p c  · def f ;o2;h2o

xo2;d   =  
λo2  – 1

( 1  + w )  · λo2  – 1

w   =  3,76

λo2   =  24

Potespecif ica   =  V  · j

Acel   =  100

Pot   =  1364

roar   =  1,19
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m O2;cons   =  8,29 x 10 –8  · 
Pot

V

m AR;in   =  3,57 x 10 –7  · λo2  · 
Pot

V

VAR;in   =  
m AR;in

roar
 · 1000

m AR;out   =  m AR;in  – m O2;cons

VAR;out   =  
m AR;out

roar
 · 1000

m H2   =  1,05 x 10 –8  · 
Pot

V

m H2O   =  9,34 x 10 –8  · 
Pot

V

NC   =  
Pot

V  · Acel  · j

Potterm;gerada   =  NC  · j  · Acel  · ( 1,45  – V )

dh2;h2o   =  

0,000364  · 
T

( Tch2  · Tch2o )0,5

2,334

 · ( pch2  · pch2o )( 1  / 3 )  · ( Tch2  · Tch2o )

5

12
 · 

1

Mh2
 + 

1

Mh2o

( 1  / 2 )

P

def f ;h2;h2o  =  dh2;h2o  · 0,4 1,5

do2;h2o   =  

0,000364  · 
T

( Tco2  · Tch2o )0,5

2,334

 · ( pco2  · pch2o )( 1  / 3 )  · ( Tco2  · Tch2o )

5

12
 · 

1

Mo2
 + 

1

Mh2o

( 1  / 2 )

P

def f ;o2;h2o  =  do2;h2o  · 0,4 1,5

dh2o;Naf   =  exp 2416  · 
1

303
 – 

1

T
 · ( 2,563  – 0,33  · λ + 0,0264  · λ

2  – 0,000671  · λ
3 )  · 1,0x 10–6

hH2   =  0,0293  · T  – 8,7613

hO2   =  0,032  · T  – 9,6644

hH2O   =  0,0368  · T  – 253,16

δ h   =  hH2O  – 0,5  · hO2  – hH2

δ h0   =  – 286

δ g   =  δ h  – T  · 
δ s

1000

Rend therm   =  
δ g

δ h0

Rend v olt   =  
V

E term

Rend f uel   =  
1

λh2
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Rendelectrodo   =  0,65

Rend real   =  Rend therm  · Rendv olt  · Rend f uel


