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Resumo 

O objectivo central deste trabalho consistiu no dimensionamento de uma célula de 
combustível de óxido sólido de 10 W de potência eléctrica. Para o atingir foi primeiro 
necessário estudar e compreender o método de funcionamento das células de combustível.  

As células de combustível dividem as reacções electroquímicas em duas metades, 
obrigando os electrões em trânsito a passar por um circuito externo. Existem vários tipos de 
células de combustível, mas as de óxido sólido e as de membrana de permuta iónica 
apresentam as melhores perspectivas de desenvolvimento, devido às suas elevadas eficiências 
e potências específicas. Diversos tipos de células de combustível são já usados em sistemas de 
cogeração, nos transportes, nas telecomunicações e nas missões espaciais.  

Para o dimensionamento da célula recorreu-se a um modelo matemático baseado no 
conceito de balanço de fluxos. Este modelo implica a determinação dos fluxos de elementos 
químicos que entram, saem e atravessam a célula. A voltagem da célula foi determinada 
considerando o efeito das perdas de activação, das perdas óhmicas, e das perdas de 
concentração. O modelo foi corrido através do programa EES, tendo-se obtido em diversas 
tabelas e gráficos as características de funcionamento da célula, para diversas condições de 
operação.  

Os resultados obtidos demonstram que o aumento da concentração de oxigénio melhora a 
performance da reacção, provocando a diminuição das perdas no cátodo, e possibilita 
reacções mais rápidas, ou seja, permite o funcionamento pleno a temperaturas mais elevadas, 
já que o aumento da concentração provoca o aumento do fluxo de carga limite. As perdas 
óhmicas diminuem com o aumento da temperatura, não sendo afectadas pela concentração de 
oxigénio. O aumento da temperatura provoca uma melhoria da cinética superior à registada no 
transporte mássico, pelo que este último começará a ter um maior peso na reacção, já que uma 
reacção mais rápida exigirá um fluxo de reagentes superior, podendo este superar o fluxo 
máximo permitido pelo transporte mássico, o que levará a que a célula deixe de funcionar. 
Numa situação de referência, usando ar atmosférico, será necessário usar uma pilha 
constituída por duas células de óxido de sólido com 2,5×10

-3 

m
2 

de área, funcionando a 700ºC, 
de modo a obter a potência requerida de 10 W. O rendimento desta pilha será de 51,3%, valor 
este que está na gama de valores característicos do rendimento das células de óxido de sólido.  
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Dimensioning of a cell of solid oxide fuel with 10 W of 
electrical power 

 

Abstract: 

The main objective of this work was the dimensioning of a solid oxide fuel cell with 10 W 
of electrical power. To achieve this it was first necessary to study and understand the method 
of operation of fuel cells.  

Fuel cells divide the electrochemical reactions in two halves, forcing the electrons in transit 
to go through an external circuit. There are several types of fuel cells, but the solid oxide fuel 
cell and the proton exchange fuel cell have the best prospects for development due to their 
high efficiency and specific powers. Several types of fuel cells are already used in 
cogeneration systems, transportation systems, telecommunications and in space missions.  

To design the solid oxide fuel cell a mathematical model based on the concept of mass flux 
balance was used. This implies the determination of the flow of chemical elements that enter, 
leave and cross the cell. The voltage of the cell was determined considering the effect of the 
activation losses, of the ohmic losses, and of the concentration losses. It was possible to apply 
the model to the ESS program and from this application various tables and charts with 
operational characteristics of the cell were obtained. 

The results show that increasing the concentration of oxygen improves the reaction 
performance, reducing the cathode losses and leading to faster reactions, that is, it allows full 
functioning at higher temperatures, since the increase of the concentration raises the charge 
flow limit. A greater operating temperature increases the charge flow limit and still improves 
the performance of the reaction, reducing the losses on the cathode. Ohmic losses decrease 
with increasing temperature, and are not affected by the concentration of oxygen. The 
increase in temperature causes an improvement in kinetics higher than that recorded for the 
mass transportation, so that the latter begins to have a greater influence on the reaction. As a 
higher reaction rate requires a faster flow of reagents, this could overcome the maximum mass 
flow rate allowed by the mass transport mechanisms, leading to a nonfunctional state of the 
cell. In a situation of reference, using air, it will be necessary to use a stack with two cells 
with 2.5 × 10

-3 

m
2 

of area, running at 700 º C, in order to obtain the required power of 10 W. 
The efficiency of these cells will be 51.3%, a value which is in the range of characteristic 
values for the solid oxide fuel cells. 
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Nomenclatura: 

A   Área (cm2) ��   Actividade do elemento i (-) ���  Área especifica de resistência C   Concentração (mol/cm3) ��   Concentração molar dos transportadores (mol/cm3) �	
   Concentração dos reagentes na superfície de reacção(mol/cm2) �	�   Concentração de reagentes nos canais de distribuição (mol/cm2) ��
   Concentração dos produtos na superfície de reacção(mol/cm2) �   Calor específico (J/mol.K) �������  Concentração de lacunas no material (moles de sítios/cm3) �   Diâmetro (cm2) �   Difusibilidade (cm2/s) ������  Difusibilidade efectiva (cm2/s) ���   Difusibilidade nominal (cm2/s) �   Voltagem (V) ��   Voltagem reversível nas condições padrão (V) ��   Voltagem reversível dependente da temperatura (V) �   Factor de fricção (-) �   Constante de Faraday (C/mol) ��   Taxa de decaimento para produtos (Hz) ��   Taxa de decaimento para reagentes (Hz) ��   Força (N) �   Corrente eléctrica (A) �   Fluxo de carga (A/cm2) ��   Fluxo molar do elemento i (mol/cm2.s) ��   Fluxo de carga de avanço (A/cm2) ��   Fluxo de carga de recuo (A/cm2)     Constante de Boltzmann (J/K) !   Comprimento (cm) 
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"   Massa (kg) #�   Massa molar do elemento i (g/mol) #�   Coeficiente de ligação entre uma força e um fluxo (varia) $   Número de moles de electrões (-) %   Perímetro (cm)    Pressão (Pa) %&��   Probabilidade de um reagente estar no estado activado (-) �   Pressão no cátodo (Pa) ��   Pressão crítica do elemento i (atm) �   Pressão parcial do elemento i (Pa) '   Carga elementar do electrão (C) (   Carga (C) �   Constante universal dos gases perfeitos (J/mol.k) �   Resistência (Ω) ��)���*  Resistência eléctrica (Ω) ���+��  Resistência iónica (Ω) ,̂��.�/   Entropia no estado padrão do elemento i (J/mol.K) 0   Temperatura (K) 0�   Temperatura padrão (K) 12   Espessura do electrólito(cm) 1�   Espessura do cátodo(cm) 0��   Temperatura crítica do elemento i (K) 3�   Mobilidade dos transportadores (cm2/V.s) 4   Volume (cm3) 5   Voltagem (V) 4�   Taxa de reacção de avanço (mol/cm2.s) 4�   Taxa de reacção de recuo (mol/cm2.s) 4��678��í:�) Caudal molar do combustível (mol/s) ;   Fracção molar (-) <   Trabalho (J) 
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<�)���  Trabalho eléctrico (J) =�   Quantidade de carga (-) 

 

Com letras gregas: >   Coeficiente de transferência (-) ∆@   Energia livre de Gibbs (J/mol) Δ@�‡   Barreira de activação da reacção de avanço (J/mol) Δ@�‡   Barreira de activação da reacção de recuo (J/mol) Δ@&��  Energia de activação (J/mol) ∆CD�   Entalpia da reacção (J/mol) ∆CD��.i/   Entalpia de formação nas condições padrão (J/mol) ∆CD*F+�   Entalpia da reacção nas condições padrão (J/mol) ∆$G   Variação do número de moles de gás na reacção (-) ∆,̂   Entropia da reacção (J/mol.K) ∆,̂*F+�   Entropia da reacção a condições padrão (J/mol.K) ∆4H   Variação do volume  da reacção(cm3) I   Espessura do eléctrodo/camada de difusão (cm) J   Porosidade (–) J��678��í:�)  Eficiência do combustível usado por uma célula de combustível (-) J*�&)  Eficiência real de uma célula de combustível (-) J��*6�  Eficiência termodinâmica de uma célula de combustível (-) J:�)�&G�6  Eficiência da voltagem reversível de uma célula de combustível (-) K�á��M�  Perdas de voltagem no cátodo (V) K�N6  Perdas de voltagem óhmicas (V) O   Coeficiente estequiométrico (-) P   Viscosidade dinâmica do fluido (kg/m.s) Q   Massa volúmica (kg/cm3) R   Condutividade ([Ω.cm]-1) S   Tortuosidade (-) S   Tempo livre entre eventos (s) 
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STU   Tensão de corte (Pa) V   Viscosidade cinemática (m2/s) 
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Abreviaturas 

AFC – Alkaline Fuel Cell (célula de combustível alcalina) 

ASR – Area-Specific Resistance (área específica de resistência) 

EDP – Energias De Portugal 

EPA – (United States) Environmental Protection Agency (Agência de Protecção 
Ambiental) 

GE – General Electric 

ICN – Instituto da Conservação da Natureza 

IISS – International Institute for Strategyc Studies (Instituto Internacional para os estudos 
Estratégicos) 

IPCC – Intergovernamental Panel on Climate Change (Painel Intergovernamental sobre 
Mudanças Climáticas) 

MCFC – Molten Carbonate Fuel Cell (célula de combustível de carbonato fundido) 

NASA – National Aeronautics and Space Administration (Administração Nacional de 
Aeronáutica e Espaço) 

PAFC – Phosphoric Acid Fuel Cell (célula de combustível de ácido fosfórico) 

PEMFC – Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell (célula de combustível de membrana 
de permuta iónica) 

SOFC – Solid-Oxide Fuel Cell (célula de combustível de óxido sólido) 

YSZ – Ytria-Stabilized Zirconia (zircónio estabilizado com ítrio) 
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1 Introdução 

1.1 Problemas ambientais 

As alterações climáticas começam a ser vistas como um risco para o futuro da humanidade, 
levando a uma preocupação crescente por parte das populações e dos líderes políticos. 

De acordo com o IISS (International Institute for Strategyc Studies – Instituto Internacional 
para os Estudos Estratégicos), uma organização especializada em conflitos políticos e 
militares a um nível mundial, as maiores ameaças às sociedades da actualidade são o 
aquecimento global e o terrorismo. Ainda de acordo com a agência Reuters o aquecimento 
global será comparável a uma guerra nuclear, isto em termos de efeitos sobre o ambiente. 

O efeito de estufa consiste na acumulação de calor perto da superfície da Terra. A Terra 
recebe energia do Sol sob a forma de radiação, parte dessa radiação aquece o planeta, o que 
permite manter uma temperatura que possibilita que a Terra seja um planeta habitável, a 
restante energia é reflectida de volta para o espaço sob a forma de radiação infravermelha. 
Mas determinados gases, como o dióxido de carbono, absorvem essa radiação e reflectem-na 
de volta para a Terra, a actividade estes gases, designados gases de efeito de estufa, vai levar à 
acumulação do calor e ao aumento da temperatura da Terra, esta acumulação de energia 
térmica provocará um aquecimento de todo o globo, o designado aquecimento global. 

 

 
Imagem 1.1-1 – Efeito de estufa (EDP, 2006a) 
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De acordo com o IPCC (Intergovernamental Panel on Climate Change – Painel 
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) o aumento da temperatura média à superfície 
da Terra poderá ir dos 1,1 a 6,4 oC até ao ano 2100, em relação aos anos de 1980-1999 (IPCC,  
2007), este aumento de temperatura provocará sérios danos ao nosso planeta. 

 
Imagem 1.1-2 – Variação da temperatura (Met Office, n.d.) 

A intensidade e a duração dos ciclonets tropicais poderá aumentar com o aumento das 
temperaturas médias, o que aliado ao aumento da densidade populacional aumentará as baixas 
e prejuízos decorrentes destes. Esta relação é devida à influência da temperatura dos oceanos 
das zonas tropicais, onde se constitui este tipo de tempestades, no potencial destrutivo dos 
furacões (Emanuel, 2005). 

De acordo com o IPCC, o descongelamento das camadas de permafrost, camadas de solo 
que se mantêm congeladas permanentemente, assim como a diminuição e desaparecimento de 
glaciares e fiordes provocarão o aumento do nível dos oceanos de 18 a 59 cm (IPCC, 2007). 
Esta subida do nível dos oceanos estará a ameaçar os países situados em pequenas ilhas e 
alguns deltas. O aumento do nível médio dos oceanos poderá piorar as consequências devidas 
às tempestades, já que os efeitos destas se vão manifestar sobre os efeitos do aquecimento 
global, assim, as vagas e cheias que ocorrem durante as tempestades serão maiores e mais 
severas. Além das consequências mais visíveis, o aumento do nível dos oceanos poderá ainda 
aumentar a salinidade dos cursos e reservas de água doce, ou seja, poderá provocar a 
contaminação dos recursos aquíferos essenciais à humanidade e aos inúmeros ecossistemas 
(EPA, 2000a) 

De acordo com Pearce (2005) a fusão de camadas de permafrost também poderá levar à 
libertação de enormes quantidades de metano (um potente gás de estufa), o que irá agravar o 
aquecimento global. 
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Imagem 1.1-3 – Distribuição do solo permanentemente gelado - permafrost (Philippe Rekacewicz, 2005) 

Com o aumento da temperatura as florestas serão afectadas, já que a alteração do clima irá 
provocar a migração de árvores, pois cada espécie de árvore está adaptada a determinados 
limites de temperatura. Assim árvores de climas mais quentes poderão deslocar-se para zonas 
actualmente demasiado frias para a sua sobrevivência, ao mesmo tempo, nas zonas 
actualmente ocupadas por estas árvores, o clima poderá tornar-se demasiado seco e quente 
para estas árvores. Também ocorrerá um aumento do número e frequência de fogos florestais 
(devido à subida das temperaturas), este aumentará ainda mais a concentração de CO2 na 
atmosfera (E.P.A., 2000b). 

Os oceanos absorvem parte do CO2 presente na atmosfera, este reage com a água levando à 
formação de ácido carbónico. O aumento da concentração de carbono na atmosfera provocará 
o aumento da concentração desse ácido, o que conduzirá a uma acidificação dos oceanos, de 
acordo com o IPCC o pH dos oceanos poderá cair entre os 0,14 e os 0,35 (IPCC, 2007), este 
aumento da concentração de ácido carbónico terá um impacto negativo nos ecossistemas 
marítimos. A acidificação levará à redução da concentração do ião carbonato usado na 
calcificação, este processo é realizado na construção dos esqueletos calcários de diversos 
organismos, como os que compõem os corais. Os corais encontram-se além disso ameaçados 
pelo aumento da temperatura e pela poluição. Vários destes organismos estão na base da 
cadeia alimentar dos oceanos e a sua perda provocará sérios danos ambientais e económicos, 
estes últimos são devidos à existência de inúmeras comunidades vivem da exploração de 
corais e dos oceanos, através da pesca e turismo (ICN, 2006;  IPCC, 2007 ). 

Para evitar que as previsões mais pessimistas se tornem realidade, têm vindo a ser postos 
em práticas vários planos e medidas que visam diminuir a emissão de gases que provoquem o 
efeito de estufa. Uma das mais importantes medidas será o Protocolo de Quioto que visa a 
contenção das emissões de gases responsáveis pelo Efeito de Estufa. 

O protocolo de Quito visa a reforma dos sectores energético e de transportes, a promoção 
do uso de fontes energéticas renováveis, a eliminação de mecanismos financeiros e de 
mercado inapropriados ao combate contra as alterações climáticas, a limitação das emissões 
de metano e a protecção das florestas e outros sumidouros de carbono. 



Dimensionamento de uma Célula de Combustível de Óxido Sólido

 

 

Imagem 1.1-4 – Compromissos de Quioto para a EU a 15, para 2010 relativamente aos níveis de emissão em 1990

As células de combustível são uma das tecnologias que poderá ajudar a combater a 
poluição, o que permitirá evitar os cenários mais 
climáticas. As células de combustível são potencialmente amigas do meio ambiente, já
forem usadas de uma forma correcta, será possível evitar a produção de poluição.

Um dos futuros promissores passa pela criação da economia do hidrogénio, em que o 
hidrogénio é produzido recorrendo a energia produzida por fontes de energia renovávei
sendo posteriormente distribuída, armazenada e no fim do processo apenas seria produzida 
água. (O’Hayre et al,2006) 
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(EDP, 2006b) 

As células de combustível são uma das tecnologias que poderá ajudar a combater a 
poluição, o que permitirá evitar os cenários mais pessimistas, relativamente às alterações 
climáticas. As células de combustível são potencialmente amigas do meio ambiente, já
forem usadas de uma forma correcta, será possível evitar a produção de poluição.

Um dos futuros promissores passa pela criação da economia do hidrogénio, em que o 
hidrogénio é produzido recorrendo a energia produzida por fontes de energia renovávei
sendo posteriormente distribuída, armazenada e no fim do processo apenas seria produzida 

1.1-5 – Economia do hidrogénio (HK RE Net; n.d) 
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Compromissos de Quioto para a EU a 15, para 2010 relativamente aos níveis de emissão em 1990 

As células de combustível são uma das tecnologias que poderá ajudar a combater a 
pessimistas, relativamente às alterações 

climáticas. As células de combustível são potencialmente amigas do meio ambiente, já que se 
forem usadas de uma forma correcta, será possível evitar a produção de poluição. 

Um dos futuros promissores passa pela criação da economia do hidrogénio, em que o 
hidrogénio é produzido recorrendo a energia produzida por fontes de energia renováveis, 
sendo posteriormente distribuída, armazenada e no fim do processo apenas seria produzida 
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1.2 Perspectiva histórica 

A primeira bateria de gás foi desenvolvida pelo juiz e cientista Sir William Robert Grove, 
durante as experiências que realizou no campo da electrólise, começadas no ano de 1839. Sir 
William Grove pensou que se era possível separar as moléculas de água em hidrogénio e 
oxigénio através do fornecimento de energia eléctrica, então seria possível obter essa energia 
combinando o O2 e o H2 da maneira correcta.  

Sir William Grove usou dois eléctrodos de platina parcialmente mergulhados numa 
solução aquosa ligeiramente ácida (ácido sulfúrico diluído) que funcionava como electrólito, 
estando o resto de cada eléctrodo posicionado dentro de um de dois tubos, um deles contendo 
oxigénio e o outro hidrogénio. Verificou que se formava uma corrente entre os dois eléctrodos 
e era produzida água dentro dos tubos; para aumentar a corrente ele colocou vários destes 
dispositivos em série (Neto, n. d.; Smithsonian Institution, 2004 ). 

 
Imagem 1.2-1 – Bateria de gás de Robert Grove (Hoogers, 2002) 

O termo célula de combustível (“Fuel Cell”) surgiu em 1889, quando Ludwig Mond e 
Charles Langer tentaram desenvolver um aparelho prático que funcionasse usando ar e gás de 
carvão industrial. 

Em 1932 Francis Thomas Bacon estudou as células de combustível e concebeu algumas 
alterações que melhoraram a eficiência e performance das mesmas, que anteriormente eram 
constituídas por eléctrodos dispendiosos de platina e o corrosivo ácido sulfúrico como 
electrólito. Bacon substitui o ácido por um hidróxido de potássio alcalino, um material menos 
corrosivo e que permitia aumentar a longevidade do sistema, substitui os eléctrodos de platina 
por eléctrodos de níquel, material menos dispendioso que a platina, o que os tornou mais 
baratos. Ele designou o novo dispositivo como Célula de Bacon (“Bacon Cell” no original), 
na realidade esta foi a primeira célula de combustível alcalina. Só em 1959 é que Bacon 
finalizou uma célula de combustível realmente funcional, esta conseguia produzir até 5 kW de 
potência, sendo capaz de fornecer energia suficiente para uma máquina de soldar (Bellis, n. 
d.; Smithsonian Institution, 2004) . 
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Imagem 1.2-2 – Fotografia de Thomas Bacon junto da sua célula de combustível (Encyclopædia Britannica; n.d.) 

No mesmo ano em que Bacon apresentou a sua primeira célula de combustível realmente 
funcional, Harry Karl Ihrig, um produtor de equipamento agrícola, desenvolveu um tractor 
movido por células de combustível. Ao combinar 1008 células de combustível obteve a 
potência necessária para mover um tractor de 20 hp, este foi o primeiro veículo movido por 
esta tecnologia (FCTec, n. d.; Bellis, n. d.). 

   
Imagem 1.2-3 – Tractor desenvolvido por Harry Karl (Bowes, Danny; n.d.) 

Foram estes dois homens que lançaram as sementes que possibilitariam o desenvolvimento 
desta tecnologia. 

Em 1955 o químico Willard Thomas Grubb, que trabalhava para a GE (General Electric), 
substitui os anteriores electrólitos por uma membrana de permuta de iões constituída por 
poliestireno sulfatado. Passados três anos o químico Leonard Niedrach, que também 
trabalhava na GE, descobriu uma maneira de depositar platina na membrana de Willard 
Grubb, o que levou à formação da Célula de Grubb-Niedrach. 

No fim dos anos 50, com o advento da exploração espacial, a NASA procurava uma fonte 
de energia para as suas naves espaciais tripuladas. Devido aos riscos inerentes à energia 
nuclear, ao elevado peso das baterias e ao elevado custo da energia solar a atenção da NASA 
descartou estas fontes de energia, tendo de procurar outra tecnologia para satisfazer as 
necessidades energéticas da exploração espacial. Vendo as células de combustível como uma 
possível solução para o problema energético das suas naves, a NASA patrocinou a 
investigação das mesmas, no sentido da obtenção de uma célula funcional e que se 
demonstrasse suficientemente prática para ser usada em naves espacial . 
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A NASA, em conjunto com a GE, acabou por desenvolver um programa que visava 
desenvolver a Célula de Grubb-Niedrach, acabando esta por ser utilizada no programa 
Gemini, o primeiro uso comercial de uma célula de combustível. 

Nos anos 60 a Pratt & Whitney, empresa construtora de motores de avião, licenciou as 
patentes relativas à Célula de Combustível Francis Bacon com o intuito de diminuir o seu 
peso e melhorar a sua longevidade, de modo a superar a célula projectada pela GE. Como 
resultado dessa investigação, a Pratt & Whitney ganhou o concurso para o fornecimento de 
células às naves do programa Apollo. As células alcalinas acabaram por ser utilizadas nos 
restantes programas, até à actualidade e incluindo o programa de Vaivéns Espaciais (FCTec, 
n. d.). 

 
Imagem 1.2-4 – Célula de combustível (PEMFC) usada no programa Gemini (Smithsonian Institution, 2004) 

Uma vantagem adicional das células de combustível é que um dos seus produtos é a água 
potável, esta pode ser posteriormente utilizada pelos astronautas. Apesar dos 
desenvolvimentos verificados durante o programa espacial americano, as células de 
combustível tiveram uma aplicação limitada fora do mesmo. 

Com os problemas petrolíferos ocorridos em 1973, as células de combustível passaram a 
ser vistas como uma alternativa aos motores de combustão interna, isto com vista à redução 
das importações e dependência do petróleo. Foram aplicados inúmeros recursos e fundos no 
desenvolvimento das células de combustível, com o objectivo de reduzir os seus preços e de 
permitir uma comercialização generalizada das mesmas, o que levou à investigação intensiva 
dos materiais e dos combustíveis ideais para o funcionamento eficiente, ou seja, com uma boa 
relação entre preço e desempenho, das células.  

Só a partir dos anos de 1990 é que, finalmente, as células de combustível começaram a 
demonstrar a sua capacidade, com o desenvolvimento de mais de 125 veículos, dos quais 49 
foram autocarros, por parte das empresas produtoras de automóveis. 

Nos últimos anos, as células de combustível têm sido aplicadas em sistemas de apoio em 
escolas, hospitais e noutros edifícios essenciais. Actualmente também se encontram em 
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desenvolvimento programas de investigação militar nesta área, que visam aplicar esta 
tecnologia aos edifícios e bases militares e aos campos de batalha (FCTec, n.d.). 

 

 
Imagem 1.2-5 – Submarino da Marinha Grega, alimentado por células de combustível (Greek Military Photos, n.d.,) 

Com as preocupações crescentes relativas às reservas de combustíveis fosseis e influência 
nefasta destes, as empresas e governos têm vindo a acelerar a investigação, desenvolvimento e 
aplicação das células de combustível. 
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1.3 Princípios de funcionamento 

As células de combustível são dispositivos que transformam energia química em energia 
eléctrica recorrendo a reacções electroquímicas. 

Para perceber como funciona uma célula de combustível pode-se começar por analisar a 
reacção electroquímica normalmente usada nas células de combustível: 

W� X 12 [� \] W�[ 

Nesta reacção, o que se verifica ao nível atómico é que as ligações entre os átomos de 
oxigénio e as ligações entre os átomos de hidrogénio se quebram, havendo a formação de 
ligações entre os átomos de hidrogénio e de oxigénio, as novas ligações formadas (oxigénio-
hidrogénio) possuem um nível energético inferior ao das ligações iniciais (oxigénio-oxigénio 
e hidrogénio-hidrogénio). A quebra e formação destas ligações é devida à transferência de 
electrões entre as moléculas.  

Numa reacção de queima, a diferença de energia entre os dois tipos de ligação é libertada 
sob a forma de calor. Posteriormente, para se obter electricidade é necessário converter a 
energia térmica em energia mecânica, esta será por sua vez convertida no produto final, a 
electricidade. Este processo é ineficiente e poderá ser bastante complexo. 

As células de combustível visam separar os reagentes, dividindo a reacção em duas, uma 
de redução e outra de oxidação, de modo a “obrigar” os electrões, que se encontram em 
movimento entre ligações de maior energia para reacções de nível energético inferior, a passar 
por um circuito externo. O fluxo de electrões criado constitui uma corrente eléctrica, sendo 
possível realizar trabalho a partir desta. 

As células de combustível vão ser constituídas por dois eléctrodos em que se verificam 
reacções de oxidação e redução e um electrólito que separa os eléctrodos e os reagentes, 
permitindo apenas a passagem de iões. 

 
Imagem 1.3-1 – Esquema básico do funcionamento de uma célula de combustível 
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Uma reacção de redução é processo em que se verifica a ligação de electrões a um 
elemento químico, ou seja, é uma reacção em que ocorre o consumo de electrões. Uma 
reacção de oxidação é o processo em que se verifica a remoção de electrões de um elemento 
químico, ou seja, é uma reacção que leva à libertação de electrões. 

O ânodo é o eléctrodo onde ocorre a oxidação, ou seja, é o eléctrodo para onde se 
deslocam os electrões O cátodo é o eléctrodo onde ocorre a redução, ou seja, é o eléctrodo de 
onde partem os electrões. 

 
Imagem 1.3-2 – Esquema de uma célula de combustível a hidrogénio (Correia, A. Dias; Março 2007) 

O funcionamento das células de combustível pode ser dividido em 4 processos: o 
fornecimento de reagentes à célula, a reacção electroquímica, a condução iónica e eléctrica e a 
remoção dos produtos resultantes da reacção. 

O fornecimento de reagentes às células de combustível é um processo essencial, pois estas 
necessitam de um fornecimento constante de reagentes para produzir electricidade, este apesar 
de parecer ser um processo simples, na realidade pode-se tornar num processo complexo. 
Quando as células funcionam a elevadas correntes exigem um grande fluxo de reagentes, se 
este não for satisfeito, o rendimento das células decai. Para um fornecimento eficiente de 
reagentes utilizam-se placas porosas, estas possuem inúmeros canais finos que distribuem o 
fluxo de gás pela superfície da célula de combustível. 

A partir do momento em que os reagentes são entregues nos eléctrodos, estes vão ser 
consumidos nas reacções electroquímicas. A rapidez destas reacções influencia a corrente 
produzida pela célula. Quanto mais rápido ocorrer a reacção, maior será a corrente produzida, 
por isso usam-se catalisadores para aumentar a sua velocidade. Assim, para obter a máxima 
intensidade de corrente de uma célula de combustível é necessário seleccionar o catalisador 
correcto e dimensionar as superfícies de reacção de modo a que as reacções ocorram o mais 
rapidamente possível. 

Durante as reacções vão ser produzidos e consumidos electrões e iões. Assim os iões 
produzidos num eléctrodo têm de ser transportados para o outro onde vão ser consumidos, 
acontecendo o mesmo com os electrões. Os electrões são facilmente conduzidos, apenas 
necessitando de um caminho condutor. Os iões são transportados por mecanismos de salto 
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através dos electrólitos sólidos. Como os iões são partículas de maiores dimensões, vão 
provocar maiores perdas devido à sua superior resistência ao movimento, isto torna o 
transporte de iões um processo menos eficiente que o transporte de electrões. As maiores 
perdas no transporte iónico vão penalizar a performance das células de combustível. Para um 
bom desempenho das células de combustível, são utilizados electrólitos finos para reduzir a 
distância que os iões percorrem. 

No fim do processo de transformação de energia química em energia eléctrica, é necessário 
remover os produtos resultantes do processo. Se estes não forem removidos vão aumentar a 
sua presença na célula, o que dificultará o fornecimento de reagentes, felizmente em algumas 
das células de combustível o fornecimento de reagentes provoca a remoção dos produtos.  

Assim, é possível verificar que as células de combustível funcionam como fábricas, 
transformando a energia química dos reagentes, que lhe são fornecidos, em energia eléctrica, 
já as baterias, que também funcionam com base em reacção electroquímicas, consomem os 
reagentes armazenados, deixando de funcionar quando esses reagentes se esgotam. 

Os motores de combustão interna também funcionam como fábricas, mas ao contrário das 
células de combustível que produzem directamente electricidade, os motores de combustão 
interna produzem calor que terá de ser transformado em energia mecânica, esta será então 
transformada em energia eléctrica. Estas transformações tornam o processo de produção de 
energia eléctrica, através do uso de motores de combustão interna, potencialmente mais 
complexo e ineficiente (O’Hayre et al;2006). 

 

Hidrogénio: 

O hidrogénio apesar de ser o elemento mais comum na natureza, é difícil de encontrar na 
sua forma elementar: 96% do hidrogénio é produzido através da reformação de combustíveis 
fosseis, 4% através da electrólise e ainda será possível produzir hidrogénio com base na 
pirólise de biomassa ou através de processos fotobiológicos (uso de cianobacterias). 

As emissões de poluentes serão nulas, caso se utilizem hidrogénio e oxigénio puros, mas 
poderá ocorrer a produção destes durante o processo de produção do hidrogénio. Apesar de 
conter mais energia que outras fontes, como a gasolina e o gás natural, é mais difícil de 
armazenar, isto porque são necessárias pressões elevadas. Estas actas pressões implicam a 
concepção de reservatórios mais resistentes e por isso mais dispendiosos e também podem 
implicar o gasto de grandes quantidades de energia para comprimir o hidrogénio. (Almeida, 
2005) 
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1.4 Tipos de Células de Combustível 

Existem cinco tipos principais de células de combustível (O’Hayre, 2006): 

Células de combustível de ácido fosfórico 

Células de combustível de membrana de permuta iónica  

Células de combustível alcalinas 

Células de combustível de carbonato fundido 

Células de combustível de óxido sólido 

1.4.1 Células de Combustível de Ácido Fosfórico 

1.4.1.1 Reacções: 

Ânodo:  W� \ 2W^ X 2_`  
Cátodo:  

�� [� X 2W^ X 2_` \ W�[ 

1.4.1.2 Esquema: 

 

Nestas células o electrólito é constituído por ácido fosfórico líquido, concentrado, contido 
numa matriz de carboneto de silício (SiC). O electrólito encontra-se posicionado entre dois 
electrodos de grafite porosa banhados com um catalisador de platina. A matriz de carboneto 
de silício contribui para a resistência mecânica da célula, mantêm os eléctrodos separados e 
impede o cruzamento de gases. 

O ácido fosfórico puro solidifica a 42oC e sofre uma transição de fase desfavorável a 
210oC, apresentando uma performance óptima para temperaturas entre os 180 e os 210ºC. As 
limitações deste ácido relativamente às temperaturas de transição de fase obrigam a que a 
temperatura deste tipo de células seja mantida na gama temperaturas de funcionamento, 
evitando assim a constituição de tensões devidas a processos de solidificação – fusão. Alem 

[� 

Cátodo de grafite 
porosa  

Ácido fosfórico em 
matriz de carboneto 

de silício 

Ânodo de grafite 
porosa  

e- W^ 

W� 

W� \ 2W^ X 2_` 

12 [� X 2_` X 2W^ \ W�[ 
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das limitações relativas à temperatura, as células de combustível de ácido fosfórico ainda 
necessitam de um fornecimento constante de ácido fosfórico, uma vez que este se evapora 
para o ambiente, principalmente a temperaturas elevadas. 

 Devido à utilização de platina como catalisador, estas células de combustível são 
susceptíveis de envenenamento por monóxido de carbono e ácido sulfúrico, o que pode 
provocar problemas se os reagentes fornecidos não forem puros. Mas devido ao facto de 
operarem a temperaturas superiores às temperaturas de funcionamento das células de 
combustível de permuta iónica, vão apresentar uma maior tolerância que estas últimas. 

As células de combustível apresentam rendimentos eléctricos de aproximadamente 
40%,enquanto que as aplicações destas células em processos de cogeração de calor e 
electricidade podem atingir rendimentos globais na ordem dos 70%. 

Estas células têm como vantagens a maturidade da tecnologia utilizada, a sua fiabilidade e 
boa performance a longo termo e o facto de possuírem um electrólito de baixo custo. 

Como desvantagens estas células possuem um catalisador de platina dispendioso, são 
susceptíveis ao envenenamento por monóxido de carbono e enxofre e possuem um electrólito 
corrosivo que necessita de ser substituído durante o funcionamento da célula. 

1.4.2 Células de Combustível de Membrana de Permuta Iónica 

1.4.2.1 Reacções: 

Ânodo:  W� \ 2W^ X 2_`  
Cátodo:  

�� [� X 2W^ X 2_` \ W�[ 

1.4.2.2 Esquema: 

 

O electrólito usado nestas células de combustível é, como o próprio nome indica, uma 
membrana polimérica condutora de protões. A membrana é fina, flexível e transparente, sendo 
fabricada num polímero de ácido sulfônico perfluorado. 

e- 

Cátodo de carbono 
poroso 

Ânodo de carbono 
poroso 

Electrólito 
polimérico 

[� 

W^ 

W� 

W� \ 2W^ X 2_` 

12 [� X 2_` X 2W^ \ W�[ 
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Estas células têm uma estrutura em sanduíche, isto porque a membrana é coberta por duas 
finas camadas de catalisador e possui dois eléctrodos constituídos por carbono poroso. Esta 
estrutura constituída por eléctrodo – catalisador – membrana – catalisador – eléctrodo é 
designada por montagem membrana eléctrodo, esta possui uma espessura inferior a 1 mm.  

As células de combustível de permuta iónica necessitam de estar molhadas para que 
possuam uma boa condutividade, isto limita a temperatura de funcionamento para valores 
inferiores a 90oC, o que apenas permite a escolha de platina como catalisador. 

Estas são as células que possuem a mais elevada potência específica volumétrica, possuem 
como vantagens o facto de possuírem uma boa capacidade de para-arranca e o facto de 
operarem a baixas temperaturas torna-as apropriadas para aplicações móveis. 

Como desvantagens apresentam baixa tolerância ao CO e enxofre, necessidade de gestão 
activa da água, a membrana e o equipamento auxiliar são dispendiosos e utiliza um 
catalisador de platina que é dispendioso. 

1.4.3 Células de Combustível Alcalinas 

1.4.3.1 Reacções: 

Ânodo:  W� X 2[W` \ 2W�[ X 2_` 

Cátodo:  
�� [� X 2_` X W�[ \ 2[W` 

1.4.3.2 Esquema: 

 

Estas células usam um electrólito aquoso de hidróxido de potássio. A condução do cátodo 
para o ânodo nestas células é realizada pelos iões de OH−, em vez de ser realizada pelos iões 
de H+, como ocorre nas células de combustível que usam ácidos. 

Nas células de combustível alcalinas a água é consumida no cátodo, sendo depois 
produzida ao dobro da velocidade no ânodo, o que implicará problemas relacionados com a 
diluição do electrólito, o que provocará a degradação da performance da célula, isto ocorre se 

W� X 2[W` \ 2W�[ X 2_` 

12 [� X 2_` X W�[ \ 2W^  

 [W [W` 

Cátodo de carbono 
poroso 

Ânodo de carbono 
poroso 

Solução aquosa 
de KOH 

O2 

e- 

W� 

W�[ 
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a água não for removida da célula de combustível. Estas células de combustível apresentam 
uma sobrevoltagem de activação no cátodo inferior à verificada numa célula de combustível 
ácida, pelo que apresenta uma voltagem operacional que pode chegar aos 0,875 V, esta alta 
voltagem operacional traduz-se numa eficiência elevada. 

As AFC funcionam a temperaturas entre os 60 e os 250ºC, exigindo o fornecimento de 
hidrogénio e oxigénio puros. Esta exigência deve-se à intolerância destas células em relação 
ao carbono, nem mesmo na percentagem verificada na atmosfera terrestre, isto porque o 
carbono reduz a eficiência da reacção e degrada o electrólito de hidróxido de potássio: 

2[W` X �[� \ �[b�` X W�[ 

Esta reacção levará à diminuição da concentração dos iões de OH− e à formação e 
precipitação de K2CO3. Para eliminar estes problemas é necessária a adição de purificadores 
de CO2 e o reabastecimento contínuo de electrólito, o que leva à necessidade de equipamento 
auxiliar, ou seja, ao aumento de custos. 

O que torna estas células vantajosas é a boa performance do cátodo, o baixo custos dos 
materiais que as constituem, nomeadamente o baixíssimo custo do electrólito e o potencial 
demonstrado relativamente ao uso de catalisadores de metais não preciosos. 

As desvantagens são a exigência de reagentes puros (H2 e O2), a necessidade de 
reabastecer as células de catalisador e o facto de ser imprescindível remover a água do ânodo, 
o que torna o seu funcionamento mais complexo e dispendioso. 

1.4.4 Células de Combustível de Carbonato Fundido 

1.4.4.1 Reacções: 

Ânodo:  W� X �[b�` \ �[� X W�[ X 2_` 

Cátodo:  
�� [� X �[� X 2_` \ �[b�` 
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1.4.4.2 Esquema: 

 

Neste tipo de célula o CO2 é produzido no ânodo, sendo posteriormente consumido no 
cátodo, por este motivo o CO2 deve ser extraído do ânodo para ser fornecido o cátodo. O 
fluxo de desperdícios provenientes do ânodo alimenta um queimador, este queima o excesso 
de combustível produzindo um fluxo de vapor e o CO2. Este fluxo é misturado com o ar 
fresco que é introduzido no cátodo. O calor proveniente do queimador é usado para realizar 
um pré-aquecimento do ar fresco, o que permite melhorar o rendimento da célula e ajudar a 
manter a sua temperatura. 

Os eléctrodos destas células são baseados em níquel, este providência a actividade 
catalítica e a condutividade. O ânodo é, normalmente, constituído por uma liga de níquel e 
crómio, este último mantêm a porosidade elevada e a área da superfície do eléctrodo. No 
cátodo é usado um óxido de níquel dopado com lítio, este minimiza a dissolução do níquel. 

A elevada temperatura de funcionamento (650ªC), permite que as células de combustível 
de carbonato fundido apresentem uma elevada flexibilidade em relação ao combustível. Estas 
células não apresentam problemas em relação ao CO, conseguem mesmo usá-lo como 
combustível. 

As tensões que formam durante os ciclos de solidificação – fusão, que ocorrem durante os 
ciclos de activação/desactivação deste tipo de células de combustível, levam a que estas sejam 
melhor empregadas em aplicações energéticas estacionárias e funcionando em regime 
continuo. O rendimento eléctrico destas células chega perto dos 50%, mas a sua aplicação em 
sistemas de cogeração permite obter rendimentos globais na ordem dos 90%. 

As vantagens destas células estão ligadas à flexibilidade relativamente ao combustível, ao 
uso de catalisadores de metais não preciosos e à qualidade elevada do calor resultante do 
processo, que poderá ser usado em processos de cogeração. 

e- 

Óxido de níquel 
poroso 

 

Liga de níquel e 
crómio porosa 

Carbonato 
fundido numa 

matriz cerâmica 12 [� X 2_` X W�[ \ 2W^  

W� X �[b�` \ �[� X W�[ X 2_` 

O2 

�[b�` 

W� 

�[� 

�[� 
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As suas desvantagens são a necessidade de reciclar o CO2, o facto de o electrólito fundido 
ser corrosivo, a degradação e problemas referentes à longevidade destas células e o facto de 
usar materiais dispendiosos. 

1.4.5 Células de Combustível de Óxido Sólido 

1.4.5.1 Reacções: 

Ânodo:   W� X [�` \ W�[ X 2_` 

Catodo:  
�� [� X 2_` \ [�` 

1.4.5.2 Esquema: 

 

O material mais usado no fabrico do electrólito destas células é zircónio estabilizado com 
ítrio (YSZ), este material é um bom condutor de iões de oxigénio, sendo estes o condutor de 
carga móvel presente na reacção. 

Nestas células a água é formada no ânodo, isto ao contrário das células de combustível de 
membrana de permuta iónica, em que a água é formada no cátodo. Devido às diferenças de 
funcionamento entre o cátodo e o ânodo, estes são constituídos por materiais diferentes. 

No cátodo verifica-se uma intensa redução a elevadas temperaturas, pelo que se usa uma 
mistura cerâmica de matérias com boas capacidades de condução eléctrica e iónica e que 
apresentam uma boa resistência à redução e uma elevada actividade catalítica nas condições a 
que está sujeito o cátodo. Assim usa-se permanganato de lantânio dopado com estrôncio, 
ferrato de estrôncio-lantânio, cobaltite  de estrôncio-lantânio e ferrato de cobalto de estrôncio-
lantânio na produção do cátodo. 

O ânodo está sujeito a um ambiente oxidante a altas temperaturas, sendo por isso usada 
uma liga de YSZ e níquel. O YSZ oferece condutibilidade iónica, compatibilidade durante a 
expansão térmica, estabilidade mecânica e possibilita a manutenção da superfície e da elevada 
porosidade do ânodo. O níquel providencia a condutibilidade e a capacidade catalítica. 

e- 

Mistura de óxidos 
condutores porosos 

Liga de níquel e 
YSZ porosa W� X [�` \ W�[ X 2_` 

12 [� X 2_` \ [�`  

W� 

Electrólito de 
óxido sólido 

O2 

[�` 
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Este tipo de células de combustível funciona a temperaturas entre os 600 e os 1000oC, o 
que implica um conjunto de vantagens e desvantagens. 

As vantagens das células de óxidos sólido são a flexibilidade no combustível usado, o uso 
de catalisadores de metais não preciosos, o que reduz os seus custos, a elevada qualidade do 
calor libertado, que poderá ser usado em processos de cogeração, podendo-se obter 
rendimentos globais na ordem dos 90%, a utilização de um cátodo sólido e a elevada potência 
específica volumétrica. 

As suas desvantagens estão relacionadas com as dificuldades levantadas pela utilização de 
materiais a elevadas temperaturas, devido a problemas na compatibilidade da expansão 
térmica, dificuldades relativas à longevidade e fiabilidade. Estas células ainda apresentam 
problemas relativos à selagem e à interligação das células e com o elevado custo dos 
componentes e da sua fabricação. 

O desenvolvimento de novas células de óxido sólido capazes de funcionar a temperaturas 
intermédias (400-700oC) poderá remover ou atenuar a maioria das desvantagens apresentadas, 
mantendo as suas vantagens. 

1.4.6 Comparação das principais células de combustível: 

Tipo de célula 
de 

combustível 

Temperatura de 
funcionamento 

.°�/ 

Potência 
especifica 

."< d"�⁄ / 

Potência 

.f</ 

Eficiência 
eléctrica 

.%/ 

Tolerância 
ao CO 

PAFC 180-210 150-300 50-1000 40 <1% 

PEMFC ≤90 300-1000 0,001-1000 40-50 <50 ppm 

AFC 60-250 150-400 1-100 50 <50 ppm 

MCFC ≈650 100-300 100-100000 45-55 Combustível 

SOFC 600-1000 250-350 10-100000 50-60 Combustível 

 

Apesar do seu desenvolvimento inicial, as PAFC e as EFC estão a ser preteridas em 
relação às SOFC e às PEMFC. As elevadas eficiências e potências específicas levaram a que a 
investigação no campo das células de combustível se centrasse nestes dois tipos de células. 

As células de combustível de membrana de permuta iónica devido à baixa temperatura de 
funcionamento e às elevadas potências específicas que providenciam, demonstram um grande 
potencial na área das aplicações portáteis. 

A alta eficiência, a elevada flexibilidade e a produção de energia térmica de alta qualidade, 
que pode ser usada em sistemas de cogeração, fazem com que as células de combustível de 
óxido sólido sejam as mais indicadas para a aplicação em sistemas de alta potência, 
nomeadamente através do seu uso combinado com turbinas. 
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Na produção de energia eléctrica para aplicações residenciais ou de pequenas dimensões, 
podem ser usadas tanto as células de combustível de óxido sólido como as células de 
combustível de membrana de permuta iónica. 

Mas as células de combustível ainda necessitam de um maior desenvolvimento para que 
estas se possam aplicar a uma maior variedade de utilizações e deixem de ser um nicho 
tecnológico. Para isso é essencial melhorar a potência específica, a durabilidade, a fiabilidade 
e os custos inerentes à compra e manutenção das células de combustível.  
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1.5 Vantagens e Desvantagens das Células de Combustível 

As células de combustível possuem várias vantagens, são mais eficientes que os motores 
de combustão interna, isto porque produzem electricidade directamente da energia química; o 
facto de não terem partes móveis leva a que sejam silenciosas e implica uma maior robustez, 
permitindo a criação de sistemas fiáveis e duráveis; a libertação de produtos e partículas 
indesejáveis é quase nulo; não existe uma relação entre a potência (determinada pelo 
tamanho) e a capacidade (relacionada com o tamanho do reservatório de combustível), 
enquanto que nas baterias as duas estão relacionadas; as pilhas de combustível apresentam 
aproximadamente a mesma eficiência ao longo de uma grande escala de potência (dos W aos 
MW), ao contrário das baterias que apresentam problemas a potências mais elevadas; a 
potência especifica é, teoricamente, maior que nas baterias e podem funcionar 
permanentemente desde quer lhes seja fornecido o combustível necessário, já as baterias 
esgotam-se e têm de ser trocadas ou recarregadas, sendo este ultimo processo bastante 
moroso. Os motores eléctricos também são mais facilmente controlados, não necessitando de 
engrenagens, o que implica menos perdas de eficiência e um menor desgaste do sistema. 
Assim, é possível verificar que as células de combustível apresentam uma combinação de 
características encontradas nas baterias (produção directa de electricidade través de reacções 
químicas) e nos motores de combustão interna (as reacções consomem reagentes 
continuamente fornecidos). 

As células de combustível têm como grandes desvantagens o elevado custo da sua 
produção, o que as torna competitivas apenas num número de aplicações limitadas e 
especializadas. Apesar dos progressos obtidos ao longo das últimas décadas, a potência 
específica das células de combustível continua a ser outra das suas limitações, sendo 
necessárias mais melhorias para que as células de combustível possam desempenhar um papel 
significativo na área das aplicações portáteis e móveis. O principal combustível usado nas 
células é o hidrogénio, este é um gás que apresenta uma disponibilidade reduzida e é perigoso 
e difícil de armazenar. Para ser possível a utilização de combustíveis alternativos, será 
necessário reestruturar as células de combustível e o seu uso implicará uma redução do seu 
rendimento, problemas de compatibilidade térmica e problemas relacionados com a produção 
de poluentes. 
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1.6 Aplicações 

1.6.1.1 Transportes 

Devido às limitações da autonomia e ao facto de as baterias necessitarem de recarregar 
usando electricidade obtida através da queima de combustíveis fósseis, as células de 
combustível são vistas como uma séria alternativa aos combustíveis fósseis no futuro dos 
meios de transporte. Espera-se que as células de combustível substituam os motores de 
combustão interna, o que levará à existência de meios de transportes mais limpos e eficientes, 
o que permitirá diminuir a poluição dentro das cidades e reduzir as emissões de agentes 
nocivos para o ambiente. (Hoogers, 2002)  

Actualmente a maioria das empresas construtoras estão a investigar e desenvolver ideias e 
projectos relativos à aplicação das células de combustível nos seus produtos. 

A Honda apresentou protótipos movidos com recurso a células de combustível em 
Setembro de 1999, estes eram os modelos FCX-V1 e FCX-V2. O modelo seguinte foi o FCX-
V3 de 4 passageiros apresentado em Setembro de 2000. Já em 2001, a Honda anunciou uma 
quarta geração com melhorias aos níveis da performance e da segurança em colisões, o FCX-
V4. Baseada nestas 4 gerações a Honda criou o primeiro automóvel movido a hidrogénio a ser 
aprovado para comercialização, tendo sido vendidos vários destes modelos a Câmaras 
Municipais e empresas privadas. A Honda planeia começar a comercialização de modelos 
melhorados do Honda FCX já para o próximo Verão, na Califórnia. (Honda; n.d.; Honda; 
2008) 

Após os sucessos relativos aos automóveis movidos a hidrogénio, a Honda desenvolveu 
uma scooter movida por células de combustível. Para que isto sucedesse, foi necessário 
redesenhar as células de combustível de maneira a torná-las mais compactas e leves. (Honda; 
2004) 

 
Imagem 1.6-1 – Scooter movida a células de combustível da Honda (Honda; 2004) 

A DaimlerChrysler desenvolveu um autocarro movido a hidrogénio, o Mercedes-Benz 
Citaro, que foi posto à prova em várias cidades Europeias, incluindo o Porto, no âmbito do 
programa CUTE (Clean Urban Transport for Europe – Transportes Urbanos Limpos para a 
Europa). (Fuel Cell Bus Club; 2004) 
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Imagem 1.6-2 – Autocarro do programa CUTE no Porto (Fuel Cell Bus Club; 2004) 

1.6.1.2 Produção estacionária de energia 

Com a liberalização dos mercados energéticos, a produção de energia eléctrica está a 
tornar-se um negócio competitivo, sendo importante maximizar a quantidade de energia 
produzida por cada central energética e pelos combustíveis fosseis. 

Uma vez que o rendimento das células de combustível não se altera significativamente 
com o seu tamanho, estas começam a ser usadas de uma forma competitiva e prática em 
sistemas de cogeração domésticos (5 – 10 kW). Sendo um sistema interessante para pequenas 
instalações devido a uma eficiência global superior à de um sistema convencional, 
comportando um custo não muito maior. 

Apesar de apresentarem uma grande viabilidade em sistemas de menores dimensões, as 
células de combustível ainda não são viáveis quando aplicadas em grandes centrais 
energéticas, isto porque são mais dispendiosas que outros sistemas de produção de 
electricidade (como centrais usando motores de combustão interna movidos a gás natural). 
(Hoogers, 2002) 

O facto de as células de combustível não emitirem poluentes (quando alimentadas a 
hidrogénio) ou emitirem quantidades de poluentes inferiores a outros métodos de produção de 
electricidade (quando alimentadas com gás natural ou outros hidrocarbonetos) aliado ao baixo 
nível de ruído produzido torna as células de combustível um meio de produção de 
electricidade limpo e com grande potencial de crescimento. (Fuel Cells 2000; n.d) 

As células de combustível estão a ser utilizadas nos actuais sistemas de telecomunicações. 
A fiabilidade das células de combustível, as suas capacidades de fornecimento de energia 
durante longos períodos e o facto de serem silenciosas leva a que sejam usadas para substituir 
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as anteriores baterias, isto ocorre principalmente em locais isolados ou de difícil acesso 
(antenas de telemóveis, antenas de retransmissão de televisão). (Fuel Cells 2000; n.d) 

 
Imagem 1.6-3 – Célula de combustível usada num sistema de telecomunicações 

1.6.1.3 Produção portátil de energia 

Esta área encontra-se menos desenvolvida, apresentando um potencial de desenvolvimento 
na produção silenciosa de energia que poderá chegar a 1 kW. Estas células de combustível 
portáteis poderão ser usadas como unidades energéticas para veleiros, sistemas isolados como 
os sistemas de controlo de tráfego e estações meteorológicas e de unidades auxiliares 
energéticas para automóveis. 

Os computadores portáteis são uma aplicação interessante para esta tecnologia, isto porque 
as células de combustível poderão fornecer energia durante mais tempo que uma normal 
bateria, o que ajudará em situações em que seja difícil ou até impossível recarregar as baterias 
convencionais. A Samsung e a NEC são duas das empresas que se encontram a desenvolver 
células de combustível com o objectivo de suprimir as necessidades energéticas dos portáteis. 
(Register Hardware, 2007, NEC, 2003) 

 
Imagem 1.6-4 – Computador alimentado por células de combustível (NEC, 2003) 
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2 Fundamentos Teóricos 

Os fundamentos teóricos a seguir explicitados são baseados no livro Fuel Cell 
Fundamentals (O’Hayre et all, 2006). 

2.1 Termodinâmica 

2.1.1 Conceitos básicos: 

Trabalho e calor consistem na energia trocada entre substâncias ou corpos. 

O trabalho é o dador universal, podendo em teoria ser transformado a 100% noutro tipo de 
energia, daí que se considere uma forma de energia nobre. O calor é o receptor universal, isto 
porque qualquer forma de energia pode ser dissipada completamente sob a forma de calor, 
mas o calor não poderá ser transformado integralmente noutras formas de energia 

2.1.2 Calculo das entalpias e entropias de reacção: 

Entalpia de reacção é a diferença de entalpias de ligação entre reagentes e produtos. 

Numa reacção do tipo: 

�. � X i. j k ". # X $. l       (2.1.1) 

�, i, ", $ – moles de reagentes / produtos 

A entalpia da reacção no estado padrão vai ser: 

∆CD*F+� k n". ∆CD��.#/ X $. ∆CD��.l/o p n". ∆CD��.#/ X $. ∆CD��.l/o (2.1.2) 

∆CD��.i/ – entalpia de formação nas condições padrão, é a quantidade de energia necessária 

para formar uma mole de elementos químicos i (J/mol) 

Para gases perfeitos e considerando o efeito da temperatura, a entalpia da reacção vai ser 
dada por: 

∆CD� k ∆CD�� X q d.0/. r1��s        (2.1.3) 

d.0/ – calor especifico, este poderá ser definido em função da temperatura (J/mol.K) 

0 – temperatura (K) 

0� – temperatura no estado padrão (K) 
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Para determinar a entropia da reacção, poderão ser usadas equações semelhantes às 
anteriores: 

∆,̂*F+� k n". ,̂��.#/ X $. ,̂��.l/o p n". ,̂��.#/ X $. ,̂��.l/o  (2.1.4) 

,̂��.�/ – entropia no estado padrão do elemento i (J/mol.K) 

Para gases perfeitos ou líquido incompressíveis: 

∆,̂ k ∆,̂� X q �t.�/� . r1��s        (2.1.5) 

A entalpia e a entropia podem ser calculadas desprezando o efeito da temperatura, já que 
os efeitos caloríficos são pequenos. 

 

A energia livre de Gibbs é o trabalho máximo que pode ser obtido de um sistema 
termodinâmico evoluindo reversivelmente em equilíbrio térmico e mecânico com o ambiente, 
ou seja, é o trabalho máximo que pode ser obtido de uma reacção. 

Relação entre a espontaneidade de uma reacção e a energia livre de Gibbs: 

∆@ u 0 – reacção não espontânea, reacção desfavorável energeticamente 

∆@ k 0 – equilíbrio 

∆@ w 0 – reacção espontânea, reacção energeticamente favorável. 
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2.1.3 Voltagem reversível 

Voltagem reversível em condições padrão: 

Voltagem é o potencial de realizar trabalho eléctrico: 

<�)��� k �. (        (2.1.6) 

� – diferença de potencial eléctrico (V) 

( – carga em movimento (C): 

( k $. �         (2.1.7) 

$. � – expressão que permite converter moles de electrões em carga eléctrica, constituindo 
uma ligação entre a termodinâmica e a electroquímica. 

$ – número de moles de electrões (-) 

� – constante de Faraday (C/mol) 

O trabalho eléctrico está relacionado com a energia livre de Gibbs: 

<�)��� k pΔx*F+        (2.1.8) 

Combinando as duas equações: 

ΔxH k p$. �. �        (2.1.9) 

A voltagem reversível vai ser dada por: 

�� k `yGHz{|+.}          (2.1.10) 

2.1.4 Cálculo da voltagem reversível de uma célula de combustível 

As células de combustível normalmente trabalham em condições diferentes das condições 
padrão, pelo que é importante saber o impacto que a variação das condições de funcionamento 
tem nas células de combustível. 

 

Variação da tensão com a temperatura: 

�� k �� X y�̂+.} . .0 p 0�/       (2.1.11) 
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Variação da voltagem com a pressão: 

~M�Mt�� k ∆:H+.}         (2.1.12) 

A variação da voltagem com a pressão está relacionada com a variação de volume da 
reacção (∆4H/. 

Considerando possível a aplicação da Equação de Estado dos Gases Perfeitos (. 4 k$. �. 0/: 

~M�Mt�� k ∆+�.	.�+.}.t         (2.1.13) 

∆$G – variação do número de moles de gás na reacção (-) 

 

Variação da voltagem com a concentração: 

A equação de Nernst permite verificar a influência da variação da voltagem na voltagem 
reversível: 

� k �� p 	.�+.} ln ∏ &�z���������
∏ &z����|�����        (2.1.14) 

� – constante universal dos gases perfeitos (J/mol.k) 

4� – coeficiente estequiométrico do elemento químico (-) 

�*�&G�+���  e  �t*�M8���� – actividade dos elementos químicos (-): 

 

��
��
�
��
��%��� x�,_, �r_��,: �� k � �⁄ �� p  �_,,ã� ��d��� r� xá,� p  �_,,ã� $� _,1�r� �r�ã��

%��� x�,_, $ã� �r_��,: �� k ��.� �⁄ / ��� p  d�_��d�_$1_ '3_ �_��_d1_ �r��_��$ç� �_��1�4� �� _,1�r� �r_���
%��� 3"� ,��3çã� r��3�r� .�r_��/: �� k �� �� ⁄ ��� p  d�$d_$1��çã� "���� r� _�_"_$1��� p  d�$d_$1��çã� $� _,1�r� �r�ã� �
%��� ,��3çõ_, $ã� �r_��,: a� k γ�.C� C� ⁄ / ��� p  d�_��d�_$1_ '3_ �_��_d1_ �r��_��$ç� �_��1�4� �� _,1�r� �r_���
%��� _�_"1�, '3í"�d�, 3��,: �� k 1

� 
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2.1.5 Eficiência de uma célula de combustível 

Eficiência ideal: 

J��*6� k �+�*G�& ú��)�+�*G�& ���&)       (2.1.15) 

Numa reacção química: 

J��*6� k U .�*&7&)N�/yN¡        (2.1.16) 

Numa célula de combustível o trabalho corresponderá à energia livre de Gibbs: 

J��*6� k yGHyN¡         (2.1.17) 

A passagem de líquido a vapor requer energia, esta designa-se por calor latente de 

vaporização. Devido a esta energia, o valor de  ΔCD  depende do facto de se obter água líquida 

ou vapor de água. Assim ΔCD pode ser calculado considerando a obtenção de água líquida, , 
este é o poder calorífico superior (H.H.V. – Higher Heating Value no original), ou pode-se 

calcular ΔCD considerando a formação de vapor de água, o poder calorífico inferior (L.H.V. – 
Lower Heating Value no original). 

O poder calorífico inferior reconhece o valor real da energia que poderá ser obtida 
teoricamente da reacção, tendo em conta a energia perdida por não ser possível transformar o 
calor latente de vaporização em energia útil. 

 

Eficiência Real das células de combustível: 

J*�&) k J��*6� ¢ J:�)�&G�6 ¢ J��678��í:�)     (2.1.18) 

J��*6�– Eficiência reversível termodinâmica da célula de combustível. Esta reflecte o facto 
de, em condições ideais, nem toda a energia do combustível poder ser usada para produzir 
trabalho. 

 J:�)�&G�6 – Eficiência reversível de voltagem, esta reflecte as perdas relacionadas com os 

efeitos cinéticos irreversíveis. 

J k £�          (2.1.19) 
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5 – voltagem real (V), esta depende da corrente (curva i-V), verificando-se que quanto 
maior a corrente, menor a eficiência. Isto implica que as células de combustível, ao contrário 
dos motores de combustão interna, funcionam melhor a baixas cargas. 

� – Voltagem termodinâmica (V). 

 

J��678��í:�) – Eficiência na utilização do combustível, esta está relacionada com o 
desperdício de combustível. O desperdício é devido à participação do combustível em 
reacções secundárias, que não contribuem para a produção de energia, e à passagem de 
combustível pelas células, combustível este que não participa na reacção. O fornecimento 
excessivo de combustível provoca o seu desperdício, já o fornecimento da quantidade de 
combustível necessária à reacção poderá reduzir a quantidade de energia produzida, isto 
porque existe sempre alguma perda de combustível. Assim, o melhor é fornecer uma 
quantidade de combustível ligeiramente superior ao necessário para compensar essas perdas. 

J��678��í:�) k � +.}⁄:��¤¥���í��¦       (2.1.20) 

� – corrente gerada pela célula de combustível (A) 

4��678��í:�) – caudal molar do combustível (mol/s) 
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2.2 Cinética 

2.2.1 Fundamentos básicos da cinética 

Enquanto que nas reacções químicas ocorre a transferência de electrões entre elementos 
químicos, sem se dar a libertação de electrões, nas reacções electroquímicas ocorre a 
transferência de electrões entre as espécies químicas e um eléctrodo.  

Assim, a corrente gerada por uma reacção electroquímica é uma mediada da taxa de 
reacção, uma vez que este tipo de reacção é definida pela transferência de electrões. 

� k $. �. M§M�          (2.2.1) 

$. � – expressão que relaciona a termodinâmica com a electroquímica 

rl r1⁄  – taxa da reacção (mol/s) 

Devido ao facto de as reacções electroquímicas ocorrerem em interfaces, a corrente será 
proporcional à área das mesmas, uma maior área permite obter uma maior corrente. Assim o 
fluxo de carga, carga por unidade de área e de tempo, é mais importante no estudo de células 
de combustível, isto porque permite comparar o desempenho de células possuindo dimensões 
diferentes. O fluxo de carga está relacionado com a corrente: 

� k �̈
          (2.2.2) 

� – corrente eléctrica (A) 

� – área reactiva da célula de combustível (cm2) 

As taxas de reacção de reacções electroquímicas são limitadas, o que implica uma 
produção de corrente limitada. Esta limitação é devida à existência de uma barreira que 
impede a transformação de produtos em reagentes, a energia de activação. Os reagentes que 
ultrapassam esta barreira designam-se por elementos activados e podem-se converter em 
produtos ou podem reverter para reagentes. 

 A taxa de reacção de avanço vai ser definida pela equação: 

4� k �	
 ¢ �� ¢ %&��        (2.2.3) 

�	
 – concentração de reagentes na interface (mol/cm2) 

�� – taxa de decaimento para produtos, tempo de vida dos elementos no estado activado e a 
probabilidade de se transformarem em produtos (Hz) 

Pact – probabilidade de um reagente estar no estado activado (-): 
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%&�� k _`y©ª‡ .	.�/«         (2.2.4) 

Δ@�‡ –  barreira de activação da reacção de avanço (J/mol) 

2.2.2 Fluxo de corrente e potenciais de Galvani 

Um fluxo de corrente pode ser obtido através da equação geral: 

� k $. �. 4         (2.2.5) 

Em que: 

4� k �	
 . ��. _`y¬ª‡ .	.�/«        (2.2.6) 

4� k ��
. ��. _`y¬‡ .	.�/«        (2.2.7) 

Δ@*F+ k Δ@�‡ p Δ@�‡       (2.2.8) 

4� – taxa de reacção de recuo (mol/cm2.s) 

�� – taxa de decaimento para reagentes (Hz) 

Δ@�‡ – barreira de activação da reacção de recuo (J/mol) 

Os fluxos de corrente de avanço e recuo vão ser dados por: 

�� k $. �. �	
 . ��. _`y¬ª‡ .	.�/«        (2.2.9) 

�� k $. �. ��
 . ��. _`.y¬ª‡ `y¬®¯°/ .	.�/«      (2.2.10) 

��
 – concentração dos produtos na superfície de reacção (mol/cm2) 

Em equilíbrio o fluxo de corrente líquido é nulo, ou seja, os fluxos de avanço (na direcção 
dos produtos) e recuo (na direcção dos reagentes) estão equilibrados, constituindo um 
equilíbrio dinâmico. 

�� k �� k ��         (2.2.11) 

A energia livre dos produtos, nas células de combustível, é inferior à energia livre dos 
reagentes, o que implica energias de activação diferentes nas reacções de avanço e recuo, isto 
leva a que a reacção de avanço seja mais rápida que a de recuo. A diferença nas velocidades 
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de avanço e recuo provoca o aumento das concentrações de electrões no eléctrodo e de iões 
no electrólito, o aumento destas conduz à criação de um potencial (∆±) que contrabalança a 
diferença nas energias livres, criando um equilíbrio electroquímico.  Este potencial é a soma 
dos potenciais formados nas interfaces (.∆±�á�M�M� _ ∆±â+�M�), estes são designados como 
potenciais de Galvani. Os potenciais de Galvani não são conhecidos, isto porque não é 
possível determinar o contributo de cada um deles. 

2.2.3  Equação de Butler-Volmer 

É possível manipular a dimensão da barreira de activação, nas reacções electroquímicas, 
variando a voltagem das células de combustível, isto porque a energia livre de um elemento 
químico está relacionada com a voltagem. Ao variar a voltagem, a barreira de activação vai 
sofrer algumas alterações. 

Assim, sacrificando alguma da voltagem termodinâmica, é possível desequilibrar o 
sistema, favorecendo a reacção de avanço, o que por sua provocará o aumento da corrente 
líquida produzida pela célula de combustível, isto ocorre porque esta é uma medida da 
taxa/ritmo de reacção. Os potenciais de Galvani (ânodo e cátodo) vão ser reduzidos de uma 
forma não necessariamente proporcional.  

Ao diminuir o potencial de Galvani em η obtém-se: 

• Uma redução da barreira de avanço de >. $. �. K 

• Um aumento da barreira de recuo de .1 p >/. $. �. K > – coeficiente de transferência. Este demonstra como as alterações de potencial eléctrico, 
na interface, alteram o tamanho da barreira de avanço relativamente à barreira de recuo. 
Normalmente o seu valor varia entre os 0,2 e os 0,5, sendo o valor de 0,5 relativo a uma 
reacção simétrica. 

 

A relação entre a tensão de sobrevoltagem e o fluxo de corrente é dado pela equação de 
Butler-Volmer. 

Fora das condições de equilíbrio: 

�� k ��. _³.+.}.´ .	.�/⁄         (2.2.12) 

�� k ��. _`.�`³/.+.}.´ .	.�/⁄        (2.2.13) 

Fluxo de carga líquido: 

� k �� p ��         (2.2.14) 
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Equação de Butler-Volmer: 

� k ��. µ_³.+.}.´ .	.�/⁄ p _`.�`³/.+.}.´ .	.�/⁄ ¶     (2.2.15) 

Considerando o efeito das concentrações de reagentes e produtos: 

� k ��. ~ · 
̧
· 
̧ s . _³.+.}.´ .	.�/⁄ p ·¹
·¹
 s _`.�`³/.+.}.´ .	.�/⁄ �   (2.2.16) 

Esta equação aplica-se a reacções constituídas por uma etapa ou por várias etapas em que a 
etapa determinante é muito mais lenta que as etapas restantes. O facto de a equação de Butler-
Volmer relacionar a voltagem com o fluxo de corrente torna esta equação importante para o 
estudo de reacções electroquímicas. 

Para melhorar o desempenho cinético pode-se: 

1. Aumentar a concentração de reagentes: 

Ao contrário da termodinâmica em que a concentração de reagentes tem pouco impacto, já 
que apresenta uma relação logarítmica com a voltagem (Equação de Nernst), na cinética a 
concentração de reagentes tem um impacto maior, isto porque o fluxo de corrente está 
linearmente relacionado com as concentrações. O funcionamento de células de combustível a 
uma pressão superior melhorará a performance cinética, devido ao aumento da concentração 
de reagentes. 

As penalizações devidas à diminuição da concentração de reagentes são também 
superiores. O uso de ar em vez de oxigénio puro é mais penalizador em termos cinéticos e a 
operação das células a altos fluxos de corrente também pode levar a maiores penalizações, 
isto porque os reagentes poderão ser consumidos a uma velocidade superior à velocidade a 
que são fornecidos (limitações no transporte mássico), o que provocará a diminuição da sua 
concentração. 

2. Diminuir a barreira de activação 

Como a energia de activação se encontra em expoente, uma pequena alteração desta poderá 
provocar um grande impacto no fluxo de carga produzido. A diminuição da barreira de 
activação pode ser realizada através do uso de catalisadores na superfície do eléctrodo, 
constituindo-se um eléctrodo catalítico. 

 Escolha do catalisador vai modificar a curva da energia livre, o que provocará a alteração 
do coeficiente de transferência (>). De acordo com a equação de Butler-Volmer, um maior >  
permitirá obter um valor de corrente superior. Por este motivo, devem-se escolher 
catalisadores com elevados >, mas este varia pouco com a escolha do catalisador, pelo que 
não se deve sobrevalorizar o mesmo. 

3. Aumentar a temperatura 
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O aumento da temperatura implica o aumento da energia térmica do sistema, esta melhora 
a probabilidade dos reagentes possuírem a energia necessária para atingir o estado activado, o 
que por sua vez aumenta a taxa de reacção. 

Mas o aumento da temperatura também vai ter um efeito negativo na sobrevoltagem, este 
pode superar o efeito positivo: 

� k ��. _³.+.}.´ .	.�/⁄         (2.2.17) 

�� k $. �. �	
 . ��. _`y¬ª‡ .	.�/«       (2.2.18) 

Combinando ambas: 

� k $. �. �	
 . ��. _`y¬ª‡ .	.�/« . _³.+.}.´ .	.�/⁄      (2.2.19) 

º(3�$r� >. $. �. K w  ΔG�‡ p  � �3"_$1� d�" � 1_"_��13�� (3�$r� >. $. �. K u  ΔG�‡ p  � r�"�$3� d�" � 1_"_��13�� � 
Os efeitos positivos da temperatura no transporte mássico e na condução iónica podem 

superar os efeitos negativos da temperatura na cinética das células de combustível. 

4. Aumentar os locais de reacção 

O fluxo de corrente corresponde à corrente produzida pela reacção por unidade de área, 
pelo que, aumentando a área será aumentada a área em que ocorre a reacção, o que permitirá 
obter um fluxo de corrente superior. 

Para aumentar a área de reacção, mantendo a área geométrica (as dimensões da célula), 
será preciso aumentar a rugosidade doa eléctrodos. 

�� k ��, . ¨̈¼         (2.2.20) 

��,  – fluxo de corrente num eléctrodo perfeitamente liso (A/cm2) � �½⁄  – relação entre a área do eléctrodo liso e o eléctrodo rugoso (-) 

2.2.4 Simplificação da equação de Butler-Volmer 

Por vezes a equação de Butler-Volmer é desnecessariamente complexa, sendo possível 
utilizar uma forma simplificada da equação. 

Para uma sobrevoltagem de activação pequena (<15 mV) e usando a série de Taylor é 
possível simplificar a equação de Butler-Volmer: 
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� k ��. +.}.´���	.�         (2.2.21) 

Para grandes sobrevoltagens (50-100 mV) a reacção de avanço domina, o que torna a 
reacção electroquímica numa reacção irreversível: 

� k ��. _³.+.}.´ .	.�/⁄         (2.2.22) 

Resolvendo esta equação em relação a K: 

K k 	.�³.+.} . ln �� X 	.�³.+.} . ln �       (2.2.23) 

Nesta formatação a equação é conhecida como Equação de Tafel: 

K&�� k � X i. log �        (2.2.24) 

i – declive de Tafel:  
	.�³.+.} 

 
Imagem 2.2-1 – Aproximação de Tafel 

Esta simplificação será útil para as células de combustível, uma vez que estas devem produzir 
grandes quantidades de corrente, o que corresponderá a uma reacção irreversível. 
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2.3 Transporte de carga 

Na cinética foi estudada a produção de energia através de duas reacções electroquímicas 
parciais, o transporte de carga liga as duas reacções, permitindo o movimento de cargas do 
eléctrodo onde são criadas até ao eléctrodo onde são consumidas. 

Existem dois tipos de elementos carregados: os electrões e os iões. Como apresentam 
características diferentes, massa e dimensões, o transporte de ambos é diferente. Como os iões 
são os elementos mais difícil de transportar, o transporte iónico terá um maior peso na análise 
do transporte de carga.  

2.3.1 Fundamentos básicos do transporte de carga 

O fluxo de carga mede a quantidade de carga que flui através de um material por unidade 
de área e por unidade de tempo. 

O fluxo de carga e o fluxo molar encontram-se relacionados pela equação: 

� k =� . �. �         (2.3.1) 

� – fluxo de carga (A/cm2); 

=� – quantidade de carga (-); 

� – fluxo molar (mol/cm2.s). 

Para ocorrer o transporte de carga é necessário que uma força actue sobre os 
transportadores de carga (electrões, iões, …). A relação entre uma força aplicada e o fluxo 
será: 

�� k ∑ #�. ���         (2.3.2) 

�� – fluxo molar do elemento químico i (mol/cm2.s); 

#� – coeficiente de ligação entre a força e o fluxo (varia); 

�� – forças que actuam no elemento químico i (N). 

Os coeficientes de ligação reflectem a capacidade de um material responder com 
movimento de transportadores de carga a uma força, essa resposta depende das propriedades 
dos elementos que transportam a carga e do material onde estes se movem. 

Existem três forças condutoras principais: as forças condutoras eléctricas, quando ocorre a 
formação de um potencial eléctrico (r5 r;⁄ ), as forças condutoras químicas, definidas pela 
criação de um potencial químico (rP r;⁄ ), e forças condutoras mecânicas, que aparecem 
devido à criação de gradientes de pressão (r% r;⁄ ). Enquanto que nos eléctrodos o transporte 
de carga é provocado pela existência de potenciais eléctricos, nos electrólitos podem existir 
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simultaneamente gradientes de concentração e de voltagem, mas são as forças condutoras 
eléctricas que normalmente dominam o transporte iónico. 

Transporte dominado por forças condutoras eléctricas: 

� k R. M£MF         (2.3.3) 

R – condutividade ([Ω.cm]-1); 

r5 r;⁄  – campo eléctrico. 

 

A condutividade é o nome do coeficiente de ligação entre fluxo e forças condutoras 
eléctricas, a difusibilidade é o coeficiente de ligação entre fluxo e potencial químico e 
viscosidade é o coeficiente de ligação entre fluxo e gradientes de pressão. 

2.3.2 Perda de voltagem associada ao transporte de carga 

As células de combustível não são condutores perfeitos, apresentam resistência ao fluxo de 
carga. Assim o transporte de carga apresenta um custo, sob a forma de uma perda de 
voltagem. Num condutor com um comprimento L, área A e condutividade σ: 

Fluxo de carga: 

� k R. £Á          (2.3.4) 

Relação entre fluxo de carga e corrente. 

� k �. �         (2.3.5) 

A perda de carga, ou seja, a voltagem necessária para transportar uma carga a uma taxa i, 
será dada por: 

� k �. ~ £Á.Â�         (2.3.6) 

Sendo: 

� k ~ £Á.Â�         (2.3.7) 

Esta perda de voltagem obedece à Lei de Ohm: 
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5 k �. �         (2.3.8) 

 
Imagem 2.3-1 – Perdas de voltagem óhmicas 

Assim a perda de voltagem devida ao transporte de carga designa-se por perda óhmica, 
podendo ser dividida em perdas iónicas (transporte de iões no electrólito) e perdas eléctricas 
(transporte de electrões no eléctrodo): 

K�N6��& k �. ��N6��& k �. .��)���* X ���+��/    (2.3.9) 

Características: 

 A voltagem diminui linearmente com o aumento da corrente, isto acontece devido ao 
aumento das perdas óhmicas. A diminuição da resistência permite obter um melhor 
desempenho ao nível das perdas por condução de carga. 

A condução iónica é a mais problemática, sendo por isso o tipo de transporte de carga que 
dominante. Por este motivo, a melhoria do transporte iónico passa pelo desenvolvimento e 
concepção de melhores condutores iónicos. 

A resistência escala com a área, por isso as células são comparadas em termos de fluxo, 
sendo preciso normalizar as áreas de resistência das células. Essa área é designada por área 
específica de resistência (Area-specific resistance - ASR): 

����N6��& k ��é)8)& M� ��678�í:�). ��N6��&    (2.3.10) 

Esta normalização permite comparar células de combustível com áreas diferentes. 

A resistência escala com a espessura: 

��� k ÁÂ         (2.3.11) 

Pela equação é possível verificar que quanto menor for a espessura (L), menor será a 
resistência óhmica. Como a condutividade iónica é várias ordens de grandeza inferior à 
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condutividade eléctrica (ASR iónico = 0,05 Ω.cm2, ASR eléctrico = 5×10-6 Ω.cm2), um 
electrólito fino é essencial para manter as perdas de óhmicas baixas. 

Mas existem várias limitações à espessura mínima dos electrólitos: 

• Integridade mecânica → Os electrólitos não podem ser excessivamente finos pois 
podem desenvolver furos e quebrar, o que provocaria uma perigosa mistura entre 
combustível e oxidante. 

• Disformidades → A existência de variações significativas de espessura ao longo do 
electrólito pode levar à deterioração das zonas menos espessas, podendo estas 
acabar por quebrar. 

• Curto circuito → Uma espessura demasiado pequena pode provocar um curto-
circuito, especialmente quando a dimensão da espessura é semelhante à do 
electrólito. 

• Transposição de combustível → Com a diminuição da espessura do electrólito vai 
aumentar a taxa de passagem de reagentes que não participam na reacção.   

• Resistência de contacto → Parte da resistência é devida à interface, sendo por isso 
dependente da espessura do electrólito. 

• Limite dieléctrico → Para uma determinada espessura do electrólito, existe uma 
tensão máxima a partir da qual o electrólito perde a sua capacidade de isolamento 
eléctrico. 

As resistências das células de combustível são aditivas, pelo que a resistência óhmica total 
é a combinação das resistências dos vários componentes das células, isto porque o fluxo de 
carga atravessa os vários componentes que constituem as células de combustível. Assim, 
resistência total vai ser dada pela combinação das resistências das interconexões, dos 
eléctrodos (ânodo e cátodo), das camadas catalíticas (do ânodo e do cátodo), do electrólito e 
das resistências de contacto.  

A variação das resistências de contacto e a variabilidade dos processos de montagem e das 
condições de funcionamento, torna difícil contabilizar a contribuição da resistência dos vários 
componentes das células de combustível, o que torna difícil o cálculo da resistência total das 
células de combustível. 

A resistência iónica é, de uma forma geral, preponderante em relação à resistência 
electrónica. Enquanto que a área de resistência específica do electrólito (iónica) apresenta 
valores a rondar os 0,05Ω. d"�, o eléctrodo apresenta valores inferiores a 5,0 ¢ 10`ÆΩ. d"�. 
Assim, para minimizar as perdas óhmicas é importante diminuir a espessura do electrólito 
e/ou melhorar a sua condutividade, a partir do momento em que não é possível a redução da 
sua espessura, a redução das perdas passa pela melhoria da condutividade do electrólito, o que 
é um processo árduo. 
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2.3.3 Condutividade 

A condutividade é a capacidade de um material permitir a constituição de um fluxo de 
carga quando submetido a um gradiente eléctrico. A condutividade é influenciada pela 
quantidade de transportadores e pela mobilidade dos mesmos. 

R k .|=�|. �/. ��. 3�        (2.3.12) 

|=�|. � – converte quantidades molares em carga; 

�� – concentração molar dos transportadores (mol/cm3); 

3� – mobilidade dos transportadores (cm2/V.s). 

 

Condutividade electrónica num metal: 

Os electrões de valência dos átomos do metal desligam-se da malha atómica, passando a 
movimentar-se livremente pelo metal, constituindo assim um mar de cargas móveis. Estes são 
capazes de se movimentar como resposta a um campo eléctrico. 

Em condutores simples aplica-se o Modelo de Drude, em que a mobilidade dos electrões 
livres depende do espalhamento de imperfeições na malha, impurezas, … 

3 k È.É6  (2.3.13) 

S – tempo livre entre eventos (s) 

" – massa do electrão (9,11×10-31 kg) 

' – carga elementar do electrão (= 1,68×10-19 C) 

Integrando a expressão da mobilidade na condutividade: 

R k |Ê�|.·�.È.É6          (2.3.14) 

Condutividade iónica em electrólitos cristalinos sólidos: 

A malha cristalina é constituída por iões positivos e negativos fixos em determinadas 
posições da malha cristalina, ocorrendo a formação de defeitos, átomos a mais (interstícios) e 
átomos em falta (vagas), na estrutura cristalina. O transporte de carga é realizado através do 
salto dos defeitos de uma posição para outra por todo o material. 

Deste modo, a mobilidade dos iões depende da taxa a que os iões saltam de uma posição 
para outra, dentro da malha, ou seja, o processo depende da difusibilidade. 
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� k ��. _`y©��� .	.�/⁄        (2.3.15) 

�� – constante que reflecte a frequência da tentativa de salto  

Δ@&�� – energia de activação do processo de salto (J/mol) 

R k ·..Ê�.}/.Ë	.�         (2.3.16) 

Existem três tipos principais de electrólitos: os poliméricos, os cerâmicos e os aquosos. 
Todos os electrólitos deverão de respeitar uma séria de requisitos, assim os electrólitos 
deverão possuir uma alta condutividade iónica, uma baixa condutividade electrónica, uma 
elevada estabilidade em ambientes redutores e oxidantes, uma baixa permeabilidade ao 
combustível, deverão ser mecanicamente estáveis e devem ser de fácil fabrico. A alta 
condutividade iónica é a característica mais difícil de se obter, seguida da estabilidade, já que 
é difícil de produzir electrólitos estáveis em ambientes redutores e oxidantes. 

2.3.4 Condução iónica em electrólitos cerâmicos: 

Os electrólitos cerâmicos são constituídos por óxidos sólidos cristalinos capazes de 
conduzir iões, normalmente zircónio estabilizado com ítrio. O ítrio estabiliza o zircónio na 
fase cúbica, em que apresenta uma melhor condutividade, e introduz vazios de oxigénio na 
estrutura cristalina, o que melhora a condução iónica. Os vazios, ou lacunas, são necessários 
para o movimento de iões no interior de uma estrutura cristalina, sendo por isso definidos 
como os transportadores de carga iónica. 

Os iões de ítrio perturbam o equilíbrio das cargas na estrutura cristalina, provocando o 
aparecimento de lacunas. Por cada dois átomos de ítrio, que substituem os átomos de 
Zircónio, é criada uma lacuna. Mas existe um limite para a dopagem, isto porque, a partir de 
uma determinada concentração de ítrio, as lacunas começam a interagir, reduzindo a sua 
capacidade de deslocamento. Normalmente o transporte iónico melhora até que a 
concentração de ítrio atinja os 8%, começando a notar-se os efeitos negativos a partir desta 
concentração. 

 

Sabendo que a condutividade pode ser calculada através da equação: 

R k �..Ì.}/.Ë	.�          (2.3.17) 

 E sendo a difusibilidade dos transportadores, nos electrólitos cerâmicos, dada por: 

� k ��. _`y©��� .	.�/⁄        (2.3.18) 
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A condutividade nos electrólitos cerâmicos será: 

R k ·..Ì.}/.Ës.�ÍÎÏ��� .¸.Ð/⁄
	.�        (2.3.19) 

� – para transportadores extrínsecos, esta variável é calculada através da dopagem 
química, sendo por  constante (a dopagem não varia) 

� – para transportadores intrínsecos, esta variável depende da temperatura: 

Os transportadores extrínsecos são criados provocando uma grande concentração de 
lacunas, através do uso de dopantes, elementos químicos que alteram a estrutura cristalina de 
maneira a aumentar a quantidade de lacunas. 

 Mas as todas as estruturas cristalinas possuem defeitos, como as lacunas. Estas aumentam 
a entropia dos cristais, o que as torna energeticamente favoráveis. Estas lacunas, que ocorrem 
naturalmente na estrutura cristalina, constituem os transportadores intrínsecos: 

;. 4 k _`yÑ� .�.Ò.�/⁄         (2.3.20) 

;. 4 – fracção dos sítios vazios na malha, relativamente às espécies de interesse 

ΔW: – entalpia necessária para criar uma lacuna, em electro-volts (eV) 

  – constante de Boltzmann (J/K) 

Assim, para transportadores intrínsecos, a condutividade vai ser dada por: 

R k ·������..Ì.}/.Ës.�ÍÎÓ� ..Ô.Ð/⁄ .�ÍÎÏ��� .¸.Ð/⁄
	.�      (2.3.20) 

������� – concentração de lacunas no material (moles de sítios/cm3) 
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2.4 Transporte Mássico: 

O transporte mássico consiste no transporte de elementos químicos não carregados, não 
sendo por isso afectados por gradientes de voltagem. 

Para produzir electricidade as células de combustível precisam de um fornecimento 
constante de reagente e da remoção contínua dos produtos resultantes da reacção para evitar o 
estrangulamento da célula, isto é conseguido através do transporte mássico. Assim, um 
transporte mássico insuficiente ou ineficiente provoca perdas de performance. 

O transporte mássico é efectuado nos eléctrodos e nos canais de fluxo, verificando-se 
diferenças notórias entre ambas as situações. Os canais de fluxo possuem dimensões na ordem 
dos milímetros, matrizes de canais bem definidas geometricamente e onde são facilmente 
aplicáveis as leis da mecânica dos fluidos. No caso do eléctrodo, este possui uma porosidade 
com dimensões na ordem dos micrómetros e nanómetros e possui uma geometria tortuosa e 
projectiva, eliminando a influência da convecção efectuada nos canais de fluxo. 

As diferenças entre as características do eléctrodo e dos cansais de fluxo levam que os 
processos relativos ao transporte mássico sejam diferentes. Enquanto que nos canais de fluxo 
domina a convecção, no eléctrodo é a difusão que permite o transporte de reagentes e a 
remoção de produtos. 

A convecção consiste no movimento de um fluido por acção de uma força mecânica. A 
difusão consiste no transporte de substâncias devido a um gradiente de concentração. A 
convecção demonstra ser um processo mais eficiente do que a difusão. 

As forças condutoras convectivas são impostas recorrendo às leis da Mecânica dos Fluidos, 
calculando-se a pressão necessária para forçar o movimento de uma determinada taxa de 
reagente (combustível ou oxidante) nos canais de fluxo. Fluxos elevados permitem uma 
melhor distribuição de reagentes mas podem exigir pressões demasiado altas e levantam ainda 
outros problemas. 

A difusão é provocada por gradientes de concentração, estes são produzidos devido ao 
consumo de reagentes e produção de produtos nas camadas catalíticas. 

 A fronteira entre a região dominada pela difusão e a região dominada pela convecção é 
pouco clara, dependendo das condições do escoamento, da geometria dos canais e da estrutura 
do eléctrodo. Esta fronteira pode penetrar nos poros do eléctrodo se o fluxo for muito elevado 
ou poderá situar-se no meio dos canais se o fluxo for baixo, mas normalmente está situado no 
contacto dos canais de fluxo com os poros do eléctrodo. 

Nos canais de fluxo as forças convectivas que conduzem o escoamento mantêm o fluxo de 
gás bem misturado, evitando a formação de gradientes de concentração. No contacto entre os 
canais de fluxo e os poros do eléctrodo a fricção impõe uma velocidade de escoamento que 
tende para zero, o que elimina a mistura devida à convecção, sem esta formam-se gradientes 
de concentração devido ao consumo de regentes e produção de produtos na camada catalítica. 
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2.4.1 Transporte por difusão 

As células de combustível trabalham em regime contínuo: 

� k $. �. �M��         (2.4.1) 

�M�� – difusão de reagentes para a camada catalítica: 

�M�� k p�. M·MF        (2.4.2) 

Em regime contínuo: 

�M�� k p������. · 
̧ `·ş
Õ        (2.4.3) 

�	� – concentração de reagentes nos canais de distribuição (mol/cm2) 

I – espessura do eléctrodo/camada de difusão (cm) 

������ – difusibilidade efectiva (cm2/s):  

Os eléctrodos possuem poros e canais tortuosos que dificultam o movimento de átomos e 
moléculas, esta dificuldade de movimento vai afectar a difusibilidade: 

�������� k JÉ. ���        (2.4.4) 

A altas temperaturas: 

�������� k ��� . ÖÉ        (2.4.5) 

J – porosidade da estrutura, relação entre o volume ocupado pelos poros e o volume total 
(normalmente ≈0,4) 

S – tortuosidade ,depende da configuração dos poros, normalmente de 1,5 a 1,0  

��� – difusibilidade nominal (cm2/s): 

A difusibilidade nominal depende das propriedades do elemento químico que transporta a 
carga e das propriedades do material onde ocorre a difusão: 

. ��� k �. × �
Ø���.��ÙÚ7 . µ��. ��¶� b⁄ . µ0��. 0��¶Û ��⁄ . × �2� X �2ÙÚ� �⁄

  (2.4.6) 
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 – pressão total (atm) 

��� – coeficiente de difusão binária (cm2/s) 

0�� _ 0�� – temperaturas críticas (K) �� _ �� – pressões críticas (atm) #�  _ #� – massa molar (g/mol) 

� _ i Ü  p��� x�,_, $ã� ����_,: �� k 2,745 ¢ 10`ßi k 1,823 �
p��� 3" xá, ���� _ �31�� $ã� ����: �� k 3,640 ¢ 10`ßi k 2,334 � �  

 

Assim, a concentração de reagente na camada catalítica vai ser: 

� k p$. �. ������. · 
̧ `·şÕ        (2.4.7) 

�	
 k �	� p �.Õ+.}.Ë�ã���        (2.4.8) 

A concentração de reagente na camada catalítica é menor que a concentração no canal de 
fluxo por um valor que depende de �, I e ������. 

 

Limitação do fluxo de corrente: 

 A célula não sustenta um fluxo de corrente superior ao que leva a concentração de 
reagente a descer até zero, este fluxo limite designa-se por fluxo de corrente limite (jL). 

Para obter o fluxo de corrente limite:  �	
 k 0   � k �Á 

 

0 k �	� p �ä.Õ+.}.Ë�ã���        (2.4.9) 

�Á k p$. �. ������. ·şÕ        (2.4.10) 

Na concepção das células de combustível é importante obter um fluxo de corrente limite 
elevado, assim deve-se assegurar uma alta concentração de reagente nos canais de fluxo, uma 
difusibilidade alta e uma espessura de eléctrodo pequena. Para obter uma concentração de 
reagente alta nos canais de fluxo é essencial conceber uma estrutura de distribuição eficiente e 
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homogénea. Para obter uma alta difusibilidade deve-se optimizar as condições de operação, a 
estrutura do eléctrodo (porosidade, tortuosidade) e a espessura da camada de difusão. 

Outros tipos de perdas podem reduzir a voltagem das células antes de se atingir o fluxo de 
corrente limite. 

2.4.2 Canais de distribuição: 

Os canais de distribuição têm como objectivo a distribuição de reagentes pela célula de 
combustível e a posterior remoção dos produtos da reacção. 

Para reduzir as perdas no transporte mássico são necessárias estruturas de distribuição 
complexas, constituídas por pequenos canais de fluxo. Estes mantêm os reagentes a fluir 
através das células através de uma convecção uniforme, misturando e distribuindo os 
reagentes de uma forma homogénea. O uso de pequenos canais de distribuição permite ainda 
obter um maior número de pontos de contacto para recepção da corrente. 

A análise do transporte convectivo é possível através do uso de métodos numéricos, 
usando programas de simulação de Mecânica dos Fluidos. Mas ainda é possível realizar a 
análise de situações simples, usando os princípios da Mecânica dos Fluidos. 

 

2.4.3 Mecânica dos Fluidos: 

O número de Reynolds caracteriza o movimento de fluidos em canais confinados, 
relacionando as forças de inércia com as forças de viscosidade. 

�_ k å.£.Áæ k £.Áç         (2.4.11) 

Q – massa volúmica (kg/m3) 

5 – velocidade característica do fluido (m/s) 

! – comprimento característico do escoamento (m) 

P – viscosidade dinâmica do fluido (kg/m.s) 

V – viscosidade cinemática (m2/s):  V k P Q⁄  

 A viscosidade é específica de cada fluido e mede a facilidade com que as moléculas 
deslizam umas em relação às outras, quando sujeitas à acção de uma tensão de corte. 

A viscosidade demonstrou ser fortemente influenciada pela temperatura. Para obter a 
relação entre a viscosidade e a temperatura poderá ser usada uma lei potencial mais simples 
ou a lei de Sutherland, recorrendo à teoria cinética dos gases: 

Lei potencial:  
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ææs k ~ ��s�+
          (2.4.12)  

Lei de Sutherland: 

ææs k ~ ��s��,Û �sèé�^ê         (2.4.13) 

 

P� , 0�  e  $  obtidos através de experiências ou da teoria cinética. 

Estas equações dão erros inferiores a 3% para temperaturas entre os 0 oC e os 1000oC. 
Apesar de a pressão fazer aumentar lentamente a viscosidade, a maioria das células de 
combustível funcionam a pressões inferiores a 5 atm, pelo que os efeitos da pressão podem 
ser ignorados. 

Para misturas de gases foi obtida uma expressão semi-empírica para a viscosidade: 

P6��� k ∑ F�.æ�∑ FÙ.ë�ÙìÙíª
§�î�        (2.4.14) 

l – número de elementos da mistura 

#�   _  #� – massas molares dos elementos químicos �  e  � (g/mol) ;�   _  ;� – fracções molares dos elementos �  e  � ï�� – numero adimensional: 

ï�� k �√ñ ×1 X 2�2ÙÚ`� �⁄ ò1 X ×æ�æÙÚ� �⁄ ×2�2ÙÚ� ß⁄ ó�
    (2.4.15) 

Na maioria das condições de escoamento, no interior dos canais de fluxo, constitui-se um 
escoamento linear, os escoamentos turbulentos aparecem quando se constituem fluxos 
elevados. Nas células de combustível este último tipo de escoamento é raro. �,d��"_$1�, !�"�$��_, �_ ô 2000�,d��"_$1�, 03�i3�_$1�, �_ õ 3000  

Transporte de massa nos canais de fluxo: 

Nos canais de fluxo a diferença de pressão entre a entrada e a saída conduz o escoamento, 
esta perda de pressão é causada principalmente pela fricção entre o fluido e as paredes dos 
canais. Aumentando esta perda de pressão, aumenta-se a velocidade média no canal, 
melhorando a convecção. 
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M�MF k ßË . STU         (2.4.16) 

r% r;⁄  – gradiente de pressão 

� – diâmetro do canal (cm) 

STU – tensão de corte média na parede (Pa): 

Factor de fricção:  

� k Éö÷ª.å.8ø          (2.4.17) 

Canais circulares: 

�. �_ k 16         (2.4.18) 

Número de Reynolds: 

�_ k å.8ø.Ëæ          (2.4.19) 

 

Assim, a perda de pressão será dada por: 

M�MF k b�.8ø.æË          (2.4.20) 

Mas a maior parte dos canais de fluxo das células de combustível é rectangular, nestes 
casos é preciso modificar as equações relativas ao cálculo do número de Reynolds e do factor 
de fricção. 

Número de Reynolds: 

�_N k å.8ø.Ëùæ          (2.4.21) 

�N – Diâmetro hidráulico, diâmetro efectivo de um canal não circular: 

 �N k �.�̈           (2.4.22) 

� p á�_� 1��$,4_�,�� r� d�$�� p  d"�% p  _��"_1��                               p d"  
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Factor de Fricção:  

�. �_ k 24. µ1 p 1,3553. >
 X 1,9467. >
� p 1,7012. >
b X 0,9564. >
ß p0,2537.>
5          (2.4.23) 

>
 – relação entre as dimensões da secção transversal do canal: 

>
 k i �⁄  – 2a e 2b são as dimensões dos lados do canal 
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3 Modelo 

Para se determinar a voltagem operacional de uma célula de combustível será necessário 
determinar a influência das várias perdas sobre a voltagem termodinâmica: 

5 k ���*6� p K&�� p K�N6 p K·�+�     (3.1) 

5 – voltagem operacional da célula de combustível 

���*6� – voltagem calculada através da termodinâmica 

K&�� – perdas de activação devidas à cinética da reacção 

K�N6 – perdas óhmicas devidas à resistência iónica e electrónica 

K·�+� – perdas de concentração devidas ao transporte de massa 

O efeito combinado das influências, relativas às várias perdas de carga, vai determinar o 
comportamento da célula de combustível, ou seja, a performance das células de combustível 
vai estar relacionada com estas perdas. 

 

 
Imagem 2.4–1 – influência das várias perdas de voltagem na voltagem termodinâmica 

3.1 Modelo a uma dimensão de SFOC 

O modelo a usar é baseado num balanço de fluxos, em que se vão calcular as quantidades 
de elementos que entram e que saem da célula de combustível. Este tipo de modelo é bastante 
popular e pode ser usado em células de combustível do tipo SOFC e do tipo PEMFC, sendo 
mais fácil a sua utilização nas células SFOC, uma vez que os reagentes e produtos, devido às 
temperaturas elevadas, encontram-se sempre na forma gasosa, sendo por isso mais simples de 
simular matematicamente. Nas PEMFC a existência de água no estado líquido leva a que uma 
simplificação simplista como a utilizada, seja uma aproximação mais grosseira da realidade. 

O modelo aqui apresentado foi proposto no livro de O’Hayre et al (2006), livro este que é 
um dos textos base para o desenvolvimento do presente trabalho. 



Dimensionamento de uma Célula de Combustível de Óxido Sólido 

 

 

52 

 

3.1.1 Simplificações consideradas na concepção do modelo: 

O transporte convectivo é ignorado, isto porque na maioria dos casos a convecção é 
extremamente difícil de calcular analiticamente e de um modo simplicista. Apesar de este ser 
o processo dominante no transporte de massa, este pode ser ignorado, uma vez que o modelo 
a ser criado apenas considera uma direcção (modelo 1D). 

O transporte por difusão é ignorado nos canais de fluxo, uma vez que este tem uma menor 
influência no transporte mássico Tendo sido ignorado o principal processo constituinte do 
transporte mássico (a convecção), este processo também pode ser ignorado, sendo apenas 
considerado o transporte difusivo nos eléctrodos. 

As perdas óhmicas são atribuídas exclusivamente à membrana do electrólito, o que é uma 
consideração válida para a maioria das células de combustível, em que as perdas relativas à 
condução iónica são muito superiores em relação às restantes perdas óhmicas. 

As perdas relativas à cinética de reacção nos ânodos podem ser ignoradas, isto porque as 
perdas de activação do cátodo são muito superiores às perdas no ânodo, a redução do oxigénio 
é um processo muito mais lento e a não utilização de oxigénio puro ainda torna este processo 
mais susceptível a perdas relacionadas com os processos cinéticos. 

As camadas catalíticas são consideradas extremamente finas, funcionando como interfaces, 
deste modo os processos de difusão, convecção e condução na camada catalítica podem ser 
ignorados, assim é possível focar a análise das células de combustível nas reacções cinéticas. 
Apesar de nas células de óxidos cerâmicos a camada catalítica e o eléctrodo formarem uma 
estrutura unificada, o que possibilita a ocorrência das reacções electroquímicas por toda essa 
estrutura, as reacções continuam a ocorrer numa fina camada do electrólito – eléctrodo. 

Considera-se que a água existe na forma de vapor, o que é justificado nas células de 
combustível de óxido sólido, uma vez que estas funcionam a temperaturas em que a água 
apenas existe no estado gasoso. 

3.1.2 Balanço de fluxo nas células de combustível 

O modelo utilizado é baseado no conceito de balanço de fluxos, este expressa a ideia que o 
que entra tem que sair. Assim é necessário determinar os fluxos de elementos químicos que 
entram, saem e atravessam a célula de combustível. Os modelos baseados neste conceito são 
populares e são usados numa grande quantidade de livros, artigos e outros elementos literários 
relacionados com as células de combustível. 

Nas células de combustível de óxidos sólidos o balanço de fluxos pode ser definido pela 
equação: 

��.} k �ûÍ2 k �Ñ̈ k 2. �û· k p�Ñû¨       (3.1.) 

�ûÍ2  – fluxo de iões de oxigénio que atravessa o electrólito; 
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 – fluxo de moléculas hidrogénio que atravessa o ânodo

 – fluxo de moléculas de oxigénio que atravessa o cátodo

 – fluxo de moléculas de água que atravessa o ânodo

 

Imagem 3.1-1 –

3.1.3 Equações que governam o funcionamento das células de combustível:
 

3.1.3.1 Eléctrodo 

No eléctrodo é necessário modelar o processo de difusão para o H2, para o O2 e para o 
H2O. 

Assim vai-se usar a seguinte fórmula,

 

Tendo em conta que: 

 (Equação dos gases perfeitos)

 (pressão parcial)

O fluxo de oxigénio vai ser dado por:

Dimensionamento de uma Célula de Combustível de Óxido Sólido 

fluxo de moléculas hidrogénio que atravessa o ânodo; 

fluxo de moléculas de oxigénio que atravessa o cátodo; 

fluxo de moléculas de água que atravessa o ânodo. 

– Fluxos que atravessam as células de combustível de Óxido Sólido

Equações que governam o funcionamento das células de combustível:

No eléctrodo é necessário modelar o processo de difusão para o H2, para o O2 e para o 

se usar a seguinte fórmula, já apresentada no capítulo 5: 

      

       

(Equação dos gases perfeitos)   

(pressão parcial)     

vai ser dado por: 
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Fluxos que atravessam as células de combustível de Óxido Sólido 

Equações que governam o funcionamento das células de combustível: 

No eléctrodo é necessário modelar o processo de difusão para o H2, para o O2 e para o 

 (3.1.1) 

 (3.1.2) 

 (3.1.3) 

 (3.1.4) 
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�� k `t.Ë�,Ù�ã���
	.� . MF�MÌ         (3.1.5) 

O único elemento que se vai se movimenta através do electrólito é o oxigénio: 

�û� k `t�.Ëü,ì�ã���
	.� . MFüMÌ        (3.1.6) 

Integrando: 

;û|��.ý/ k ��$,1�$1_ p ý. þü� .	.�
ß..t�.Ëü,ì�ã���      (3.1.7) 

Considerando as condições de fronteira: 

;û|��.ý k 0/ k d�$,1�$1_ p 0      (3.1.8) 

;û|��.ý k 0/ é a fracção de oxigénio à entrada (;û|M�) pelo que: 

d�$,1�$1_ k ;û|M�        (3.1.9) 

Através do balanço de fluxos pode-se relacionar o fluxo de carga com o fluxo de oxigénio 
que atravessa a célula: 

2. �û� k ��.}         (3.1.10) 

Assim a fracção de oxigénio na interface entre o electrólito e o cátodo (ý k 1�/ vai ser 
dada pela equação: 

;û|�� k ;û|M� p 1� . �.	.�
ß.}.t�.Ëü,ì�ã���       (3.1.11) 

A difusibilidade do oxigénio no azoto pode ser calculada através da seguinte equação: 

. ��� k �. × �
Ø���.��ÙÚ7 . µ��. ��¶� b⁄ . µ0��. 0��¶Û ��⁄ . × �2� X �2ÙÚ� �⁄

  (3.1.12) 

Em que: �� \ �;�xé$��� \ �ý�1� � 
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Considerando os efeitos de depleção: 

;û|M� k �ü`�.�^U/.�ü`�        (3.1.13) 

Oû – coeficiente estequiométrico, relaciona a taxa de reagente fornecido com a taxa de 

reagente consumido: 

Oû k þü,�|�z���þü�         (3.1.14) 

� – relação entre as fracções de nitrogénio (azoto) e de oxigénio no ar: 

� k Fì ,�z
Fü ,�z

k �`Fü|��
Fü|��        (3.1.15) 

3.1.3.2 Electrólito 

A perda de voltagem devida à resistência óhmica pode ser determinada através da seguint 
formula, já vista anteriormente no transporte de carga: 

K�N6 k �. .����N6/       (3.1.16) 

����N6 – área de resistência especifica, esta pode ser calculada através da equação: 

����N6 k ��
Â         (3.1.17) 

12 – espessura do electrólito 

R – condutividade do electrólito: 

R k ¨.�ÍÎÏ��� .¸.Ð/⁄
�         (3.1.18) 

� – constante do electrólito 

 

Camada catalítica: 

K�á��M� k 	.�
ß.³.} . ln × �.�ü

s

�s.�ü
Ú       (3.1.19) 
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Como o oxigénio é um gás ideal: 

dû k
tü
	.�          (3.1.20) 

dû k
tüs
	.�          (3.1.21) 

û�  – pressão de referência 

û – pressão parcial do oxigénio nas condições de funcionamento da célula: 

û k . ;û         (3.1.22) 

As perdas de voltagem vão ser dadas por: 

K�á��M� k 	.�
ß.³.} . ln ×

�
�s.t�.Fü

Ú      (3.1.23) 

3.1.3.3 Voltagem termodinâmica: 

As principais variáveis que influenciam a performance das células de combustível são a 
concentração de oxigénio na entrada da célula e a temperatura. Assim, será útil utilizar a 
equação de Nernst para se contabilizarem as influências da variação da temperatura e da 
concentração na voltagem termodinâmica. 

Equação de Nernst: 

� k �� p 	.�
+.} ln

∏&�z���������

∏&z����|�����        (3.1.24) 

Onde: 

4� corresponde ao coeficiente estequiométrico dos elementos químicos na reacção 

�t*�M8���:�  – actividade dos produtos: 

Actividade do vapor de água, valor sugerido pelo orientador do projecto: 

�Ñû� k 0,5         (3.1.25) 

�*�&G�+���:�  – actividade dos reagentes: 

Actividade do oxigénio, considerando-o um gás perfeito: 
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�û� �⁄ k ~tüts �
� �⁄ k ~tüts �

� �⁄
      (3.1.26) 

û k ;û .          (3.1.27) 

Como a célula de combustível funciona à pressão atmosférica (pressão padrão): 

�û� �⁄ k µ;û¶
� �⁄

        (3.1.28) 

Actividade do hidrogénio, considerando-o um componente puro: 

�Ñ� k 1         (3.1.30) 

��– voltagem reversível nas condições padrão. Nas células de combustível alimentadas por 
[� e W�: 

�� k p44,43 � ."��. f/⁄        (3.1.31) 

Devido ao facto de a equação de Nernst não quantificar completamente a influência da 
temperatura será necessário utilizar a equação que relaciona a voltagem reversível com 
temperatura: 

� k �� p 	.�
+.} ln

∏&�z���������

∏&z����|�����        (3.1.32) 

 

Em que a variação da voltagem termodinâmica com a temperatura vai ser dada por: 

�� k �� X y�̂
+.} . .0 p 0�/       (3.1.33) 
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3.2 Equações usadas no modelo (Resumo): 

Cálculo da voltagem da célula de combustível: 

5 k ���*6� p K�á��M� p K�N6      (3.2.1) 

Voltagem reversível: 

• Variação com a concentração: 

���*6� k �� p 	.�
+.} ln

∏&�z���������

∏&z����|�����       (3.2.2) 

• Variação com a temperatura: 

�� k �� X y�̂
+.} . .0 p 0�/       (3.2.3) 

Perdas de voltagem: 

• No cátodo (perdas de activação e de concentração): 

K�á��M� k 	.�
ß.³.} . ln ×

�
�s.t�.Fü

Ú      (3.2.4) 

• No electrólito (perdas óhmicas): 

K�N6 k �. .����N6/       (3.2.5) 

Concentração de oxigénio: 

;û|�� k ;û|M� p 1� . �.	.�
ß.}.t�.Ëü,ì

�ã���       (3.2.6) 

Efeitos da depleção: 

;û|M� k �ü`�
.�^U/.�ü`�        (3.2.7) 

Difusibilidade: 

. ��� k �. × �
Ø���.��ÙÚ

7
. µ��. ��¶� b⁄ . µ0��. 0��¶Û ��⁄ . × �2�

X �
2Ù
Ú
� �⁄

  (3.2.8) 
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3.3 Propriedades físicas: 

Propriedades Unidades Valores 

Constante de Faraday – � C/mol 96.485 

Constante universal dos gases perfeitos – � J/mol.k 8,314 

Espessura do cátodo – 1� m 800×10-6 

Espessura do electrólito – 1# m 20×10-6 

Coeficiente de transferência – > Adimensional 0,5 

Energia de activação no electrólito – Δ@&�� J/mol 100×103 

Constante do electrólito – � k/Ω.m 9,0×107 

Densidade de corrente – �� A/m2 1000 

Pressão no cátodo – � Pa 101325 

Massa molar do oxigénio – #� g/mol 31,999 

Massa molar do Azoto – #� g/mol 28,013 

Temperatura crítica do oxigénio – 0d� k 154,4 

Temperatura crítica do azoto – 0d� k 162,2 

Pressão crítica do oxigénio – d� atm 49,7 

Pressão crítica do azoto – d� atm 33,5 

Constante da difusibilidade – � - 2,745×10-4 

Constante da difusibilidade – i - 1,823 

Porosidade – J - 0,32 

Tortuosidade – S - 3 

Voltagem Reversível nas condições padrão – 
�0 

V 1,23 

Temperatura nas condições padrão – 00 K 298,15 

Número estequiométrico – O - 2 

Entropias – ,̂Ñû, ,̂Ñ, ,̂û J/mol.k Anexo B 

Entalpia – CDÑû, CDÑ, CDû J/mol Anexo B 

 

Factores a estudar: 

 

Factores Unidades Valores 
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Temperatura – 0 ºC 600, 700, 800 

Fracção de oxigénio à entrada – ;û % 10, 15, 21, 30, 50 
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4 Resultados: 

4.1 Estudo da influência da temperatura e concentração de oxigénio na 
performance da célula de combustível 

Com a concepção do modelo foi possível obter uma série de gráficos, a primeira etapa da 
análise de resultados passou pela interpretação desses gráficos com o objectivo de melhor 
compreender o funcionamento das SOFC. 

4.1.1 Variação da potência com a fracção de oxigénio è entrada da célula de 
combustível, mantendo a temperatura constante: 

 
Gráfico 4.1-1 – Curvas j-V e P-V para 600ºC 

O gráfico 4.1-2 demonstra o efeito da concentração molar do oxigénio sobre a tensão e o 
fluxo de energia produzido pela célula a funcionar a 600ºC. Como seria de esperar, um maior 
teor de oxigénio significa um melhor desempenho da célula.  
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Gráfico 4.1-3 – Curvas das perdas de voltagem para 600ºC 

O gráfico 4.1-4 demonstra a evolução das perdas óhmicas e catódicas quando a célula se 
encontra a funcionar a 600ºC. É possível verificar que as perdas no cátodo diminuem com o 
aumento da fracção de oxigénio. 

 

 
Gráfico 4.1-5 – Curvas j-V e P-V para 800ºC 

O gráfico 4.1-6 demonstra a influência que a concentração molar de oxigénio tem na 
evolução da tensão e do fluxo de energia produzidos pela célula, quando a temperatura de 
funcionamento é de 800ºC. É possível verificar que a célula apresenta uma potência específica 
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superior à observada a 600ºC, é ainda possível observar uma queda abrupta da tensão e fluxo 
de energia para 10 e 21% de fracção molar de oxigénio. 

 

 

Gráfico 4.1-7 – Curvas das perdas de voltagem para 800ºC 

O gráfico 4.1-8 demonstra a evolução das perdas óhmicas e das perdas no cátodo, 
considerando a influência da concentração molar do oxigénio.  

 

Quando se comparam as mesmas curvas, para uma temperatura de funcionamento de 
800ºC, situação esta em que a cinética da reacção é mais rápida, verificamos que a influência 
da concentração do oxigénio no desempenho da célula é mais intensa, comparada com a sua 
influência para uma temperatura de funcionamento de 600ºC. 

 Quando a célula opera a 600ºC as perdas de activação e as perdas iónicas vão igualar o 
valor da voltagem antes que o transporte mássico tenha um efeito decisivo na performance da 
célula. Mas a 800ºC já é possível observar a influência do transporte mássico, sendo 
observável o fluxo de corrente limite. Ou seja, enquanto que a 600ºC o funcionamento  da 
célula é compelido pela cinética da reacção, a 800ºC os efeitos do transporte de massa passam 
a ser mais significativos devido à maior velocidade de reacção. 

O fluxo de corrente limite é imposto pelo transporte mássico e ocorre quando a 
concentração de oxigénio, na camada catalítica, desce para zero. Isto ocorre porque o fluxo de 
oxigénio que atravessa o cátodo não é infinito, sendo afectado pela espessura do eléctrodo, 
uma maior espessura implica uma maior distância a percorrer pelas moléculas, é afectado pela 
difusibilidade do oxigénio, esta aumenta com a porosidade do eléctrodo e é penalizada com o 
aumento tortuosidade dos poros, e é afectado pela temperatura, que também altera o valor da 
difusibilidade: 
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;û|�� k ;û|M� p 1� .
�. �. 0

4. �. � . �û,§����� 

Variação do cociente entre a Temperatura e a difusibilidade efectiva: 

 

T �û,§�����
 0 ~�[2,l2_�_d1 �«  

k m
2
/s 

 
600 1,37E-05 6,35E+07 

700 1,68E-05 5,81E+07 

800 2,00E-05 5,36E+07 
Tabela 4.1-1 – Relação entre a temperatura e a difusibilidade 

O quociente entre a temperatura e a difusibilidade diminui ligeiramente com o aumento da 
temperatura, esta diminuição é devida ao aumento da difusibilidade. Mas a diminuição do 
quociente é reduzida, sendo o seu valor de aproximadamente 18,5%  (6,35/5,36=1,185). 
Olhando para as perdas no cátodo a 800ºC, verifica-se que estas são mais elevadas, o que será 
devido ao aumento da velocidade da reacção. Este aumento é superior às melhorias 
verificadas no transporte mássico, pelo que as dificuldades relativas a este último tornam-se 
mais evidentes. 

Quando o se pretende um fluxo de corrente que exige uma velocidade de reacção que 
necessita de um fluxo de átomos de reagente (neste caso oxigénio) que ultrapassa o fluxo 
máximo permitido pelas características do cátodo (espessura, porosidade e tortuosidade) e 
pelas condições de funcionamento da célula (temperatura e fracção de oxigénio à entrada), a 
concentração de oxigénio na camada catalítica cai para zero e a célula deixa de funcionar. Isto 
é o que ocorre nos pontos em que o fluxo de energia produzido decai abruptamente, a reacção 
necessita de um fluxo de oxigénio que não é possível de ser fornecido de acordo com as 
condições do transporte mássico nesse ponto de funcionamento.  

As perdas óhmicas só são dependentes da temperatura e fluxo de corrente. A taxa de 
variação das perdas com o fluxo de corrente (declive da recta j - ηohm) mantêm-se com a 
variação da concentração, mantendo-se a temperatura constante. Apenas o valor máximo 
destas perdas se altera, isto porque a variação da concentração de oxigénio afecta a voltagem 
e o fluxo de corrente máximo. 

Aos 800ºC verifica-se que a reacção apresenta uma maior potência, conseguindo-se obter 
um maior fluxo de corrente. Esta maior potência será devida à melhoria da condução óhmica, 
resultando em menores perdas de voltagem, o transporte mássico embora também verifique 
melhorias, pois a taxa de diminuição da concentração de reagente (oxigénio) na camada 
catalítica vai decair mais lentamente devido à diminuição do quociente entre a temperatura e a 
difusibilidade, o principal efeito do aumento da temperatura é que vai beneficiar  muito a 
cinética da reacção, uma maior temperatura vai permitir o aumento da velocidade de reacção, 
que é função exponencial da temperatura. 
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4.1.2 Variação da potência com a temperatura, mantendo a fracção de oxigénio à 
entrada constante: 

 

Gráfico 4.1-9 – Curvas das perdas de voltagem para 10% �� 

O gráfico 4.1-10 demonstra a influência que a temperatura têm nas perdas óhmicas e nas 
perdas verificadas no cátodo. É possível verificar a sensibilidade que as perdas óhmicas 
diminuem substancialmente com o aumento da temperatura. 

 

 

Gráfico 4.1-11 – Curvas das perdas de voltagem para 50% �� 
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Através dos gráficos é possível verificar que as perdas de voltagem óhmicas são 
extremamente sensíveis às alterações de temperatura, esta sensibilidade será devida à ligação 
entre a condutividade e a temperatura, como se pode verificar na equação da condutividade: 

R k
�. _`y©��� .	.�/⁄

0
 

O aumento da temperatura provoca um aumento drástico da condutividade, isto porque a 
variação da função exponencial devida à temperatura tem um peso muito superior à variação 
da temperatura propriamente dita no divisor. Este aumento da condutividade provoca a 
diminuição da ASR:  

����N6 k 12

R  

Considerando a concentração de oxigénio à entrada da célula constante, o declive da recta j 
- ηohm, dado pela ASR, varia substancialmente com a temperatura:  

K�N6 k �. .����N6/ 

O aumento da temperatura vai levar a que o aumento das perdas óhmicas seja inferior para 
uma determinada variação de fluxo de carga, isto devido ao menor declive da j - ηohm. 

 

 

 
Gráfico 4.1-12 –  Curvas j-V e P-V para 10% �� 
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Gráfico 4.1-13 – Curvas j-V e P-V para 50% �� 

Mais uma vez verifica-se a influência relativa às limitações do transporte mássico para 
fracções de oxigénio inferiores, esta limita o fluxo de carga máximo, diminuindo a potência 
máxima que se pode retirar da célula de combustível. 

Para uma fracção de oxigénio à entrada da célula de combustível de 10%, os fluxos de 
corrente para 700 e 800ºC apresentam valores próximos devido à influência do transporte de 
massa, este é dado por: 

;û|�� k ;û|M� p 1
� .

�.�. 0
4. �. � . �û,§����� 

A variação da temperatura, mantendo a fracção de oxigénio na entrada apenas vai 
influenciar o coeficiente entre a temperatura e a difusibilidade: 

 

T �û,§�����
 0 ~�[2,l2_�_d1 �«  

k m
2
/s 

 
600 1,37E-05 6,35E+07 

700 1,68E-05 5,81E+07 

800 2,00E-05 5,36E+07 
Tabela 4.1-2 – Relação entre a temperatura e a difusibilidade 

A diminuição deste coeficiente leva a que o fluxo de corrente limite seja ligeiramente 
superior para maiores temperaturas. A proximidade dos valores do fluxo de corrente limite 
numa zona do gráfico em que as potências ainda não se desviaram muito, leva a que as 
potências máximas não difiram muito entre ambos os estados. 
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4.2 Curvas características do funcionamento das células: 

Após serem calculadas as tabelas para os vários pontos de funcionamento, foi possível 
verificar o valor máximo do fluxo de corrente. Sabendo este limite, foi possível definir os 
limites dessa variável no EES, o que permitiu determinar a potência máxima do sistema.  

Tendo sido definida uma potência de funcionamento a 80% da carga total, foram 
calculadas as potências para os vários pontos de funcionamento de uma célula de 
combustível. A partir dessas potências foram obtidas as potências de pilhas de combustível 
usando 2, 3, 4 e 5 células de combustível: 

 
  Nº de células de combustível 

O2 T P  P80% 1 2 3 4 5 

(%) (ºC) (W/m
2
) (W/m

2
) P(W) 

10 600 1001 801 2,00 4,00 6,01 8,01 10,01 

10 700 2145 1716 4,29 8,58 12,87 17,16 21,45 

10 800 2688 2150 5,38 10,75 16,13 21,50 26,88 

15 600 1085 868 2,17 4,34 6,51 8,68 10,85 

15 700 2693 2154 5,39 10,77 16,16 21,54 26,93 

15 800 3867 3094 7,73 15,47 23,20 30,94 38,67 

21 600 1150 920 2,30 4,60 6,90 9,20 11,50 

21 700 3087 2470 6,17 12,35 18,52 24,70 30,87 

21 800 5088 4070 10,18 20,35 30,53 40,70 50,88 

30 600 1217 974 2,43 4,87 7,30 9,74 12,17 

30 700 3445 2756 6,89 13,78 20,67 27,56 34,45 

30 800 6520 5216 13,04 26,08 39,12 52,16 65,20 

50 600 1317 1054 2,63 5,27 7,90 10,54 13,17 

50 700 3912 3130 7,82 15,65 23,47 31,30 39,12 

50 800 8475 6780 16,95 33,90 50,85 67,80 84,75 

Tabela 4.2-1 – Potências obtidas nas várias situações consideradas 

 Usando os dados disponibilizados na tabela foi possível traçar os gráficos que 
caracterizam o funcionamento das células em três situações distintas. Através destes gráficos 
é possível dimensionar mais facilmente uma célula de combustível, de modo a obter a 
potência pretendida. 
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4.2.1 Usando o ar proveniente de outros sistemas energéticos (como uma turbina), 
possuído um teor de oxigénio reduzido: 

 

 
Gráfico 4.2-1 – Curvas características para 10% O2 

 

 
Gráfico 4.2-2 – Curvas características para 15% O2 
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4.2.2 Usando o ar atmosférico: 

 
Gráfico 4.2-3 – Curvas características para 21% O2 
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4.2.3 Recorrendo ao enriquecimento do ar atmosférico com oxigénio: 

 
Gráfico 4.2-4 – Curvas características para 30% O2 

 

 
Gráfico 4.2-5 – Curvas características para 50% O2 
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4.3 Dimensionamento da pilha de combustível (conjunto de células de 
combustível: 

Para dimensionar a pilha de combustível vão ser consideradas células de combustível com 
50mm×50mm de área útil e funcionando usado o ar atmosférico como fonte de oxigénio. 

Usando 1 célula de combustível apenas se obtém uma potência superior aos 10 W, de 
potência requerida, a 800ºC, mas essa potência é de apenas 10,18 W. Esta potência dá uma 
margem de segurança demasiado pequena, pelo que será necessária a utilização de duas 
células de combustível para se obter um valor mais aceitável. 

Assim deverá de ser usada uma pilha de combustível constituída por duas células de 
combustível a uma temperatura intermédia de 700ºC, a esta temperatura já se obtém uma 
potência de 12,35 W, o que implica uma margem de segurança superior a 20% da potência 
exigida ao sistema. 

 

  
Performance da célula a 80% da carga máxima 

O2 T ηcatodo ηohm εtermo εvoltagem εtotal 

(%) (ºC) (V) (V) 
   

10 600 0,127 0,216 0,807 0,668 0,539 

10 700 0,190 0,129 0,782 0,677 0,529 

10 800 0,227 0,056 0,763 0,704 0,537 

15 600 0,109 0,230 0,807 0,675 0,545 

15 700 0,176 0,164 0,782 0,661 0,517 

15 800 0,222 0,082 0,763 0,687 0,524 

21 600 0,095 0,239 0,807 0,683 0,551 

21 700 0,161 0,187 0,782 0,656 0,513 

21 800 0,214 0,109 0,763 0,670 0,511 

30 600 0,079 0,248 0,807 0,692 0,56 

30 700 0,143 0,206 0,782 0,660 0,52 

30 800 0,202 0,142 0,763 0,654 0,50 

50 600 0,055 0,259 0,807 0,71 0,57 

50 700 0,115 0,226 0,782 0,67 0,53 

50 800 0,174 0,182 0,763 0,65 0,49 

Tabela 4.3-1 –  Caracteristicas dos vários estados de funcionamento a 80% da potência máxima 

A pilha de combustível dimensionada vai manifestar perdas de voltagem no cátodo (perdas 
relativas à sobrevoltagem de activação e à performance do transporte mássico) e perdas de 
voltagem óhmicas semelhantes, apresentado valores de 0,161V e de 0,187V. 

A eficiência global da célula de combustível será de 51,3%, o que representa um valor 
aceitável para uma célula deste género, as SOFC apresentam uma eficiência eléctrica que 
varia entre os 50 e os 60%. 
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Gráfico 4.3-1 – Curvas j-V e P-V e ponto de funcionamento a 80% da potência máxima, para700ºC e 21% O2 

O ponto de funcionamento a 80% da potência máxima da célula de combustível, 
funcionando a 700ºC e a 21% de oxigénio, encontra-se longe do ponto máximo da curva da 
potência específica. A célula encontra-se num ponto de funcionamento estável e seguro, uma 
vez que apresenta uma margem de segurança que lhe permite responder satisfatoriamente a 
variações na potência específica exigida. 
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5 Conclusões 

As células de combustível são uma das tecnologias que poderão ajudar a combater as 
alterações climáticas e a proteger a Natureza, o facto de não libertarem poluentes torna as 
células de combustível ideais para a produção de energia limpa. Mas esta produção de energia 
limpa está dependente da correcta utilização das células de combustível, a utilização de 
hidrogénio produzido através de processos amigos do ambiente permite evitar as emissões de 
poluentes. A utilização de hidrogénio, produzido usando electricidade proveniente de centrais 
termoeléctricas, ou a utilização de gás natural ou outros hidrocarbonetos leva a que as células 
de combustível sejam menos amigas do ambiente. 

Apesar de só recentemente se estar a verificar um maior desenvolvimento e interesse nas 
células de combustível, estas já foram inventadas em 1839 por William Grove. O seu 
desenvolvimento tem sido impulsionado por homens como Ludwig Mond e Charles Langer, 
que desenvolveram o termo “célula de combustível”, Thomas Bacon, que desenvolveu as 
células de combustível alcalinas, Willard Grubb e Leonard Niedrach, que desenvolveram as 
células de combustível de membrana de permuta iónica. 

Apesar de existirem diversos tipos de célula de combustível, as células de combustível de 
óxido sólido e as de membrana de permuta iónica são as que apresentam as melhores 
perspectivas de desenvolvimento, isto devido às suas elevadas potências específicas e 
rendimentos. 

As células de combustível possuem um principio de funcionamento aparentemente 
simples. Nas reacções electroquímicas ocorre a transferência de electrões entre elementos 
durante a quebra de ligações e a formação de novas ligações, as células de combustível visam 
a divisão deste tipo de reacções, obrigando a que os electrões em trânsito passem por um 
circuito externo. Mas para realmente se perceber o funcionamento das células de combustível 
é necessário analisar e perceber os diversos fenómenos que compõem o seu funcionamento. 

Através da cinética percebe-se que para ser possível produzir um fluxo energético é 
necessário sacrificar parte da voltagem da célula de combustível (equação de Butler-Volmer), 
este sacrifício vai destabilizar a barreira de activação, que limita a velocidade da reacção, 
permitindo reacções mais rápidas, o que implica a produção de um maior fluxo de carga. O 
transporte de elementos carregados (iões e electrões) leva a que ocorram perdas relativas à 
resistência ao fluxo de carga, apresentada pelo material. Os reagentes necessitam de ser 
transportados até à zona onde se dá a reacção, este transporte mássico é limitado, ou seja, o 
fluxo de reagentes possui um valor máximo, de acordo com as condições de funcionamento, 
assim, a reacção vai ser limitada por esse valor. 
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Após a análise dos fundamentos teóricos e do contexto de utilização, tendo sido tiradas as 
conclusões atrás explicitadas, foi realizado e estudado o modelo da célula de combustível, 
tendo-se chegado a mais algumas conclusões.  

O aumento da concentração de oxigénio à entrada da célula de combustível provoca o 
aumento do fluxo de carga limite e ainda induz a redução das perdas de voltagem no cátodo, 
melhorando a performance da célula de combustível. O aumento do fluxo de carga limite 
possibilita o aumento da velocidade de reacção, o que permite a obtenção de potências 
específicas de funcionamento superiores, ou seja, permite o aumento do fluxo de carga limite 
permite o funcionamento pleno das células de combustível a temperaturas superiores, 
reduzindo a influência negativa do transporte mássico.  

As perdas óhmicas são muito sensíveis à variação da temperatura, diminuindo 
substancialmente quando a temperatura de funcionamento da célula aumenta, não 
apresentando nenhuma influência directa relativamente à concentração de oxigénio. 

O aumento da temperatura permite aumentar a velocidade da reacção, melhorando a sua 
cinética, o que provoca o aumento da potência específica disponível. Mas deve-se ter cuidado 
ao aumentar a temperatura, isto porque a cinética varia muito mais rapidamente com a 
temperatura do que o transporte mássico. Uma reacção mais rápida exige um maior fluxo de 
oxigénio, pelo que a elevados fluxos de corrente a quantidade de oxigénio que chega à 
camada catalítica pode não ser suficiente para satisfazer as necessidades da reacção, o que 
leva a que a célula deixe de funcionar. Neste caso será necessário melhorar o transporte por 
difusão ou aumentar a fracção de oxigénio à entrada. 

Resumindo, a cinética é dominante a menores temperaturas, mas a maiores temperaturas, o 
transporte mássico começa a ter um maior peso, para as células de combustível de óxido 
sólido funcionarem a temperaturas superiores será necessário melhorar o transporte mássico, 
aumentando a concentração de oxigénio à entrada da célula de combustível. 

Para obter uma potência de 10 W, usando ar atmosférico, será necessário utilizar duas 
células de combustível de óxido sólido, funcionando a uma temperatura de 700ºC e com uma 
área útil de 2,5×10-3m2. Estas produzem 12,35 W de potência, este valor permite a existência 
de uma grande margem de segurança considerável, o que permite que a pilha de combustível 
absorva variações de 20% na potência fornecida. O rendimento destas células será de 51,3%, 
o que representa um valor normal para este tipo de células. As células de óxido sólido 
apresentam rendimentos eléctricos que variam entre os 50 e os 60%. 

Apesar de estarem depositadas grandes esperanças nas células de combustível, estas ainda 
têm que evoluir substancialmente para se tornarem viáveis e passarem a ser usadas numa 
alargada gama de produtos. A potência específica e a fiabilidade terão de ser alargadas e os 
custos referentes à compra e manutenção das células de combustível terão que diminuir, para 
que estas se tornem uma tecnologia amplamente utilizada.  

 

Num trabalho futuro seria interessante estudar a célula de combustível de óxido sólido, 
comprada recentemente pelo INEGI, e comparar os resultados experimentais com os 
resultados obtidos usando este modelo. 
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Anexo A: Modelo EES 
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