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RESUMO 

 

 

 Este trabalho apresenta um estudo comparativo entre alternativas para 

reserva de energia para aplicação em telecomunicações. Além de mostrar a 

evolução da tecnologia na reserva de energia para telecomunicações, ressaltaram-

se os aspectos de confiabilidade comparando as baterias chumbo ácidas reguladas 

por válvula (VRLA) com as células a combustível (CaC) com tecnologia PEM 

(membrana de troca de prótons). 

 Procurou-se apresentar as características favoráveis e desfavoráveis das 

duas tecnologias. Diversas instalações de reserva de energia baseadas em baterias 

VRLA foram analisadas, resultando na determinação da durabilidade e dos custos 

de operação dos bancos de baterias. Dados semelhantes também foram levantados 

para plantas de energia baseadas em células a combustível, instaladas em caráter 

de teste de longa duração em aplicações de telecomunicações. 

 A partir dos dados de operação levantados em campo verificou-se que as 

CaCs mostraram-se mais vantajosas sob o ponto de vista econômico e de 

desempenho, possibilitando ao usuário controle absoluto sobre o estado do sistema 

de reserva de energia.  

 Demonstrou-se que, embora as baterias tenham sido aplicadas para reserva 

de energia durante décadas, as CaCs são um avanço na confiabilidade e na 

redução de custos da infraestrutura de telecomunicações. Os resultados 

encontrados neste estudo podem contribuir para um novo caminho na infraestrutura 

de energia em telecomunicações no Brasil. 

 

Palavras-Chave: Células a combustível; Reserva de energia; Baterias. 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 In this work it is presented a comparative study of telecommunication backup 

energy alternatives. Besides technology evolution, reliability aspects for valve-

regulated lead-acid batteries (VRLA) and proton exchange membrane fuel cells 

(PEMFC) were compared. 

 The aim of this work was to show positive and negative features of both 

technologies. Several energy backup facilities based on VRLA batteries were 

analyzed, resulting in the determination of durability and operation costs. Similar data 

for fuel cells energy plants were found, from long run test of telecommunication 

application facilities. 

 From field operation results it has been verified that PEM fuel cells show more 

economic and performance advantages, allowing absolute control over energy 

backup system to the consumer. 

 Although VRLA batteries have been used for decades it has been 

demonstrated that PEM fuel cells represent an improvement in reliability and cost 

reduction for telecommunications infrastructure. The results found in this study can 

contribute to a new energy infrastructure path for Brazil’s telecommunication. 

 

Keywords: Fuel cells; Energy backup; Batteries. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 No final da década de 1990, a utilização dos serviços de telecomunicações 

cresceu de forma rápida e progressiva, criando uma dependência cada vez maior 

das facilidades que estes serviços oferecem. A popularização dos meios de 

comunicações faz com que os usuários queiram mais serviços, pois estes meios de 

comunicação passaram de comerciais e emergenciais para o uso também 

doméstico. Com a ajuda da internet a penetração destes serviços atinge uma 

população cada vez maior, chegando a alguns países a mais de 50% da população, 

e seu alcance é crescente e irreversível, segundo Shah et al. (2000). 

 Desta forma, cada vez mais estações rádio base (ERB) são necessárias e, 

por sua vez, necessitam de uma melhoria na infraestrutura das instalações, incluindo 

os sistemas de energia, necessário para prover o serviço de forma confiável, segura 

e contínua.  

 Segundo Alvarenga (1998) as ERB's devem ser instaladas em locais onde a 

energia comercial não é confiável, exigindo o uso de banco de baterias estacionárias 

para compensar esta deficiência da energia comercial disponível.  

  Em alguns casos se utilizam sistemas fotovoltaicos, os quais, porém, não 

eliminam a necessidade de bancos de baterias estacionárias para armazenamento 

da energia durante o período diurno e fornecimento durante o período noturno, ou de 

deficiência no fornecimento de energia. As tecnologias utilizadas atualmente para 

reserva de energia em telecomunicações consideram sempre a utilização de 

baterias estacionárias. 

 Feitosa, Costa e Silva (2000) afirmam que a adoção de um sistema híbrido de 

energia eólica combinada com painel solar, poderá melhorar a confiabilidade em 

estações de telefonia, porém também não descarta o uso de bancos de baterias 

estacionárias para reserva, na ausência de sol e vento, ou de deficiência no 

fornecimento de energia. 

 Os sistemas de energia especificados pela Agência Nacional de 

Telecomunicações (ANATEL), com base nas normas do Sistema de Documentação 

da Telebrás SDT 240-500-700, incluem as baterias estacionárias como alternativa 

de funcionamento, na falha ou ausência da alimentação de corrente alternada 
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comercial. A capacidade destes bancos é especificada conforme a acessibilidade ao 

local, sendo que para locais não assistidos e sem o uso de grupos geradores são 

necessárias no mínimo 10 horas de autonomia. 

 De acordo com manual da Narvit (2000), as baterias estacionárias de 

tecnologias diversas são necessárias em sistemas de telecomunicações. Para que 

sua vida útil seja a maior possível, é necessário ambiente climatizado com 

temperatura em 25 °C e sistema de compensação da tensão de flutuação em função 

da temperatura. 

 As baterias estacionárias, consideradas neste trabalho, são compostas por 

chumbo e ácido, colocando os envolvidos no processo de fabricação e reciclagem a 

uma exposição perigosa (ARAÚJO, PIVETTA e MOREIRA, 1999). O autor ainda 

menciona os perigos de contaminação do solo e dos lençóis freáticos, quando o 

descarte não é feito segundo as regras ambientais de tratamento de substâncias 

tóxicas. 

 Pelos impactos ambientais, custos de manutenção e confiabilidade dos 

sistemas de reserva de energia utilizados em telecomunicações no Brasil, as células 

a combustível surgem como alternativa interessante para reserva de energia em 

sistema de telecomunicações. 

 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

 

 Com este trabalho pretende-se contribuir para a inovação tecnológica na 

reserva de energia para infraestrutura de telecomunicações no Brasil, aplicando 

células a combustível em substituição às baterias chumbo ácidas empregadas 

atualmente. Será feita uma comparação entre os atuais sistemas baseados em 

baterias estacionárias chumbo ácidas, e a proposta baseada em células a 

combustível com membrana polimérica de troca de prótons, conhecidas por células 

PEM, alimentadas com hidrogênio industrial.  

 Este trabalho tem por objetivo comparar duas alternativas de reserva de 

energia aplicadas em telecomunicações, para suportar as falhas de energia 

comercial. 
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1.2. JUSTIFICATIVAS PARA USO DA RESERVA DE ENERGIA 

 

 

 A deficiência no sistema elétrico brasileiro prejudica toda a cadeia produtiva 

no Brasil, de acordo com o relatório investigativo do Banco Mundial (BEATH, 2006). 

O mesmo relatório, ao comentar o clima para investimentos no Brasil em relação aos 

seus problemas de infraestrutura, menciona em seu capítulo 4 que a interrupção não 

programada do fornecimento de energia elétrica causa vários problemas ao sistema 

produtivo e à cadeia de serviços.  

 No relatório ficam evidenciadas as diferenças de qualidade no fornecimento 

de energia entre as regiões brasileiras. A interrupção do serviço de energia elétrica 

causa longos atrasos na produção das indústrias afetadas. Empresas na região 

Norte do Brasil perdem em média 11 dias de trabalho por ano, de acordo com o 

relatório, devido à falha no fornecimento de energia elétrica. As empresas situadas 

na região Sudeste, sofrem um menor impacto pela falha do fornecimento de energia 

elétrica, tendo em média 3 dias de interrupção de trabalho por ano. A interrupção do 

fornecimento de energia elétrica é um problema também na região Nordeste, cujas 

empresas perdem em média 6 dias por ano de trabalho.  

 As figuras 1 e 2 mostram os problemas de infraestrutura apresentados pelas 

empresas nos diferentes estados e regiões brasileiras. 

 

 
Fonte: Relatório do Banco Mundial (BEATH, 2006) 

Figura 1 – Dias perdidos por região 
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Fonte: Relatório do Banco Mundial (BEATH, 2006) 

Figura 2 – Dias perdidos por estado 

 

 Como mostrado nas figuras 1 e 2, uma das maiores consequências da falha 

no fornecimento de energia, além dos dias de trabalho perdidos, é a piora na 

qualidade dos serviços de telecomunicações. A falha na disponibilidade dos serviços 

de telecomunicações colabora com a perda de dias de trabalho pelas indústrias, 

uma vez que as telecomunicações são serviços indispensáveis para o bom 

funcionamento das indústrias e do cotidiano das pessoas. 

 Segundo Parker e Harrison (2000), cuja ideia é apresentada em diagrama na 

figura 3, os clientes dos serviços de telecomunicações estão mais exigentes e não 

se satisfazem somente com sinal de voz. A diversificação necessária para a 

fidelização e conquista de novos clientes exige infraestrutura para suportar a 

demanda de serviços, a qual deve estar preparada para funcionamento ininterrupto, 

evitando os transtornos e prejuízos aos usuários. 

 Embora o Banco Mundial apresente dados diferentes dos da ANEEL, 

considera-se esta referência no trabalho somente como uma citação internacional a 

respeito da Infraestrutura do Brasil. 

 Parker e Harrison (2000) afirmam que milhares de clientes planejam trocar de 

provedor de serviços por não estarem satisfeitos com os custos e qualidade dos 

mesmos. Uma forma de se reduzir os custos seria aumentar a disponibilidade dos 



17 

 

serviços, uma vez que o custo para recuperação do cliente é muito maior do que o 

custo de mantê-lo fidelizado com um serviço de qualidade e confiável.  

 

 
Fonte: Parker e Harrison (2000) 

Figura 3 – Diagrama geral dos sistemas de telecomunicações 

 

 De acordo com os dados da ANEEL dos últimos dez anos, conforme Atlas do 

Sistema Energético brasileiro verifica-se existir um problema de interrupção do 

fornecimento de energia elétrica de, em média, 16 horas por ano. Mesmo 

considerando as diferenças entre as regiões do Brasil, o dado confirma o relatório do 

Banco Mundial, e reforça a necessidade de reserva de energia para manter os 

serviços de telecomunicações em funcionamento. Os dados da ANEEL são 

mostrados a seguir nas figuras 4 (DEC, Duração Equivalente de Interrupção por 

Consumidor necessita de mais  
serviços e produtos 

Alta demanda por 
serviços de Rede 

Alta  
confiabilidade  

O crescimento deve ser 
acompanhado de uma melhoria da 

infraestrutura 

Necessidade de estender o 
backup de energia  

Custos  Competitividade  

Telecomunicações 
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Unidade Consumidora) e 5 (FEC, Frequência Equivalente de Interrupção por 

Unidade Consumidora). 

 

 
Fonte: ANEEL (2011) 

Figura 4 – Duração equivalente de interrupção por unidade consumidora – DEC 

 

 
Fonte: ANEEL (2011) 

Figura 5 – Frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora – FEC 

 

 Aliado ao problema da interrupção do fornecimento da energia elétrica, o 

Brasil possui falta de investimentos em infraestrutura, incluindo distribuição e 

geração de energia elétrica (MASCARENHAS, 2008). O autor menciona que em 

1998, investia-se em infraestrutura 5% do produto interno bruto anual (PIB). 
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Atualmente investe-se por volta de 2% do PIB/ano, enquanto o Banco Mundial 

sugere um investimento em infraestrutura de 9% para países industrializados 

conforme tabela 1 (BEATH, 2006; FRISCHTAK, 2007). O Brasil, entre os países em 

desenvolvimento, possui o menor índice de investimento em infraestrutura em 

relação ao PIB, produto interno bruto. A consequência deste quadro é a disparada 

nos preços da energia conforme o gráfico da figura 6. 

 

Tabela 1 – Investimentos em infraestrutura, % do PIB 

 
Fonte: Frischtak (2007) 

 

 
Figura 6 – Evolução dos custos entre 2000 e 2007 

 

 Castellar (2007) menciona o risco de racionamento da energia elétrica se o 

país crescer a 4,8% ao ano conforme mostrado na figura 7. 
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Fonte: Instituto Acende Brasil (apud CASTELLAR, 2007) 

Figura 7 – Risco de racionamento de energia no Brasil 

 

 Na figura 7 observa-se que a previsão de 2008 se confirmou, uma vez que o 

racionamento do gás natural afetou o funcionamento de diversas indústrias, bem 

como a frota automotiva que faz uso deste combustível. Para o ano de 2009, com o 

crescimento afetado pela crise mundial, o problema de racionamento não se 

manifestou. Porém, a persistir o crescimento de 4,8% a.a. o risco de racionamento 

de 13,5%, previsto para 2009, passará para 2010, que à época da análise era de 

11%. Persistindo o ritmo de crescimento de 4,8% a.a. o risco em 2011 continuará 

sendo de 18%. 

 Segundo o relatório do Banco Mundial (BEATH, 2006) observa-se um 

aumento no investimento por parte das indústrias, na geração de energia elétrica 

própria utilizando GMG, conforme figura 8. 

 Os números apresentados na figura 8 indicam que existe uma forte tendência 

de problemas na oferta de energia elétrica no país. A alternativa para assegurar a 

qualidade dos serviços, em especial o de telecomunicações, é a realização de 

investimentos em reserva de energia.  
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Fonte: Relatório do Banco Mundial (BEATH, 2006) 

Figura 8 – Índice de empresas com geradores próprios 

 

 A solução definitiva para a geração e distribuição de energia elétrica é o 

aumento do parque gerador e a instalação de linhas de transmissão e distribuição 

mais confiáveis por todo o país, o que requer longos períodos para a implantação. 

As soluções temporárias disponíveis de imediato são os sistemas de reserva de 

energia, baseados principalmente nas baterias chumbo ácidas, GMG e nas células a 

combustível.  

 O GMG não é a melhor alternativa para aplicação em telecomunicações, 

embora seja amplamente aplicado como energia emergencial em ambientes de alta 

disponibilidade. Gera energia elétrica em corrente alternada (CA), a qual deverá ser 

convertida para corrente continua (CC), que é a forma de energia elétrica utilizada 

em telecomunicações. A instalação deste sistema é cara, requer espaço 

(principalmente devido aos tanques de óleo), o tempo de partida é alto e o óleo tem 

pequeno prazo de validade em relação a alternativas de combustível (REIS, 2003). 

O GMG é uma tecnologia muito desenvolvida e testada, vem sendo uma alternativa 

segura e totalmente dominada. 

 As baterias chumbo ácidas demandam gasto com infraestrutura, devido à 

necessidade de climatização, apresentam confiabilidade duvidosa, pois os testes 

são pouco conclusivos e demorados, demandam espaço e são pesadas. Da mesma 

forma do GMG, baterias são tecnologias conhecidas e testadas, o manuseio é muito 

simples e os riscos de acidentes são pequenos. 



22 

 

 As células a combustível são uma alternativa limpa e confiável para a 

aplicação em telecomunicações, uma vez que elas geram energia em CC, 

compatível com as necessidades em sistemas de telecomunicações, são pequenas, 

leves e operam de maneira automática, possui a necessidade de técnicos 

especializados em uma tecnologia nova em desenvolvimento. 

 As características de cada sistema de reserva de energia são apresentadas 

no capítulo seguinte. 
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2. SISTEMAS DE RESERVA DE ENERGIA 

 

 

 São descritos os sistemas de reserva de energia, que são utilizados no setor 

de telecomunicações. 

 

 

2.1. BATERIAS 

 

 Bateria, acumulador ou célula eletroquímica é um dispositivo que tem a 

capacidade de converter energia elétrica em energia química, armazenando-a para 

posterior restituição em forma de energia elétrica (ROCHA, 2009).  

 Nesta seção são apresentadas algumas características da tecnologia mais 

utilizadas em baterias chumbo ácidas estacionárias para aplicação em 

telecomunicações. Serão enfatizadas as baterias chumbo ácidas reguladas por 

válvulas (VRLA), por serem as mais utilizadas como reserva de energia nos 

sistemas de telecomunicações.  

 

 

2.1.1. Baterias Chumbo Ácidas 

 

 

 Na figura 9, apresenta-se a vista detalhada de uma bateria chumbo ácida 

onde é possível identificar os vários elementos que a compõem. 
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Fonte: Manual Delphi 

Figura 9 – Bateria estacionária 

 

 A bateria chumbo ácida é constituída por pelo menos uma célula 

eletroquímica. Esta célula é formada por uma placa de peróxido de chumbo, a placa 

positiva, e outra de chumbo, a placa negativa, ambas imersas em solução aquosa de 

ácido sulfúrico, que funciona como eletrólito. 

 Plante, em 1860, apresentou à Academia Francesa de Ciências a primeira 

bateria chumbo ácida, com nove elementos, cada um com duas placas enroladas 

em forma de espiral isoladas por meio de um separador de borracha (SOUZA, 

1999). 

 Em 1882 Gladstone e Tribe lançam a teoria da dupla sulfatação para explicar 

o processo químico da operação do acumulador chumbo ácido. Esta teoria mostra 

que durante o processo de descarga ocorre a formação de sulfato de chumbo 

(PbSO4) em ambas as placas. O PbSO4 é reconvertido nos materiais ativos das 

placas durante a recarga (BERNDT, 1997) 
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 As baterias chumbo ácidas estacionárias, empregadas hoje como alternativa 

de reserva de energia, podem ser construídas segundo diversas tecnologias. As 

baterias ventiladas, nas quais o eletrólito é liquido e livre no interior da bateria, 

possibilitam o controle da concentração do eletrólito, por meio da medição da 

densidade do eletrólito. As baterias reguladas por válvula (VRLA), onde o eletrólito é 

imobilizado, podendo estar absorvido ou na forma de sólido gelatificado, podem ser 

instaladas junto aos equipamentos consumidores, visto que possuem baixa emissão 

de nuvem ácida durante o ciclo de carga e descarga a que as baterias são 

submetidas. As aplicações mais recentes em telecomunicações utilizam baterias 

VRLA. 

 O princípio de funcionamento das baterias chumbo ácidas se baseia nas 

reações eletroquímicas durante descarga, mostradas na equação 1. 

 

−−
+⇒+ e2    PbSO    SO  Pb   :Negativa  Placa 44

2  

O2HPbSOHSO  PbO   :Positiva  Placa 242 +⇒+++
−+ e- 242

4  
_________________________________________________ 

O2H    2PbSO    SO2H Pb   PbO   :Global  Reação 24422 +⇒++  (1) 
 

 

 De uma forma simplificada, pode-se dizer que durante o processo de 

descarga, o chumbo na placa negativa, Pb, reage com o ânion ácido, 2
4SO−  presente 

no eletrólito e os produtos da reação são o sulfato de chumbo, PbSO4, e dois 

elétrons que fluem pela carga do circuito externo. 

 Na placa positiva, o dióxido de chumbo, PbO2, reage com o ânion ácido,  

2
4SO− , com 4 íons H+ e com os dois elétrons vindos da placa negativa através do 

circuito externo, resultando na produção de sulfato de chumbo, PbSO4, e água H2O.  

Durante o ciclo de carga a corrente proveniente do circuito externo tem sentido 

inverso, e as reações químicas ocorrem no sentido contrário ao da figura 10, 

fazendo com que o PbSO4 seja convertido em chumbo na placa negativa e em 

dióxido de chumbo na placa positiva (NOLL, 1993). 
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2.1.2. Características das Baterias Chumbo Ácidas 

 

 

 Algumas características são importantes para a avaliação do estado das 

baterias chumbo ácidas e serviram de base para a análise de campo realizada neste 

trabalho. Segundo Noll (1993), as características das baterias chumbo ácidas mais 

importantes para caracterização do seu estado são: 

 

a) Tensão de Corte ou Descarga:  Vmín < 1,75 V.  

b) Tensão de Flutuação Normal:  Vflut ~ 2,20 V 

c) Tensão de Equalização ou Recarga: Vequal ~ 2,40 V 

d) Sobretensão:      Vmáx > 2,70 V 

 

 Noll (1993) define os parâmetros importantes que traduzem o real estado de 

uma bateria chumbo ácida. A tensão de corte ou de descarga é aquela em que se 

considera a bateria com seu nível mínimo de tensão, abaixo da qual a bateria 

chumbo ácida poderá sofrer danos irreversíveis através do processo de sulfatação.  

 A tensão de flutuação é o nível que mantém a bateria carregada em 

condições normais. Esta tensão deve ser dimensionada para evitar a perda da 

capacidade da bateria através da autodescarga. Para uma temperatura de 25 °C a 

tensão de flutuação aplicada a esta bateria, é de 2,20 V por elemento variando de 3 

a 5 mV/ C, para mais ou para menos para compensar a variação da temperatura 

ambiente, ou seja, se houver uma elevação da temperatura em 1 °C, a tensão de 

flutuação irá diminuir de 3 mV em cada elemento da bateria, se a temperatura 

diminuir de 1 °C, a tensão de flutuação ira aumentar de 3 mV em cada elemento da 

bateria.  

 A tensão de equalização é o potencial aplicado em uma bateria, com a 

finalidade de igualar as diferenças de níveis de tensão entre os diversos elementos e 

promover a mistura do eletrólito. Por fim, a sobretensão indica que a bateria 

encontra-se submetida a uma tensão acima do especificado, o que pode danificá-la, 

acelerando o processo de corrosão. 
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2.1.3. Métodos de Carga nas Baterias Chumbo Ácidas 

 

 

 Os métodos de carga são consenso entre diversos autores e fabricantes de 

baterias chumbo ácidas. O tempo varia de acordo com o método utilizado, sendo 

necessário o controle da tensão, corrente e temperatura da bateria. A não 

observância e controle destes parâmetros pode comprometer a vida útil das baterias. 

Os métodos descritos a seguir levam em consideração o controle destes parâmetros 

(NOLL, 1993) e as recomendações dos fabricantes (NARVIT, 2000). 

 De acordo com Berndt (1997) são três os principais métodos de carga para 

baterias chumbo ácidas: corrente constante, tensão constante e potência constante. 

Existem vários algoritmos que combinam as grandezas de tensão corrente, 

dependendo da aplicação. Dentre estes algoritmos apresentamos dois métodos. 

 

 

2.1.3.1. Carga a Dois Níveis de Tensão 

 

 

 De acordo com Noll (1993) e Romero (2006) pode-se carregar uma bateria 

chumbo ácida em dois níveis de tensão, procedendo como segue e apresentado na 

figura 10. 

 

− Limitar a corrente a um valor de corrente máximo admitido pela bateria, até que 

esta atinja a tensão final de recarga. 

− Manter a tensão de equalização ou tensão de recarga, até atingir a corrente 

mínima determinada pelo fabricante. 

− Quando a corrente mínima for atingida, mudar da tensão de recarga, para a 

tensão de flutuação e manter esta tensão na bateria, para que a corrente seja 

muito pequena, suficiente para compensar a autodescarga. 
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Fonte: Noll (1993) 

Figura 10 – Carga com dois níveis de tensão 

 

 

2.1.3.2. Carga com Corrente Pulsada 

 

 

 O método de carga com corrente pulsada segundo Noll e Romero, consiste 

em: 

 

− Manter a corrente a um valor máximo permitido pela bateria até que a tensão 

atinja o valor de equalização ou recarga. 

− Interromper a corrente até que a tensão da bateria atinja o valor de flutuação. 

Quando isso ocorrer, novamente aplica-se corrente até atingir a tensão de 

equalização. Este ciclo é repetido para a manutenção da carga da bateria.  

 

 O comportamento da tensão e corrente é mostrado na figura 11. 
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Fonte: Noll (1993) 

Figura 11 – Carga com corrente pulsada 

 

 

 Existem outros métodos mais simples como o recomendado pelo sistema 

Telebrás, mantendo a tensão em um valor constante limitando a corrente que irá 

diminuindo durante a carga chegando até o valor da corrente de flutuação. 

 

 

 

2.2. CÉLULAS A COMBUSTÍVEL 

 

 

 Tendo em vista que células a combustível ainda estão em vias de introdução 

no setor de telecomunicações, é importante apresentar um histórico do seu 

desenvolvimento, os principais tipos de células e suas características. 
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2.2.1. Introdução 

 

 

 Células a Combustível (CaC) são dispositivos eletroquímicos que produzem 

energia elétrica a partir de um combustível, quase sempre o hidrogênio. Nas células 

a combustível o hidrogênio, suprido constantemente no anodo, reage 

eletroquimicamente com o oxidante, que pode ser oxigênio puro ou do ar e é suprido 

através do catodo. Entre o catodo e o anodo, encontra-se o eletrólito, composto de 

um material condutor iônico e isolante elétrico, que obriga os elétrons a passar por 

um circuito externo, gerando corrente elétrica, conforme mostrado na figura 12. Além 

do calor gerado pela reação eletroquímica, ocorre a formação de água que é 

resultante da combinação do hidrogênio e o oxigênio (REIS, 2003). 

 

 
Fonte: EG&G (2004) 

Figura 12 – Diagrama básico de uma célula a célula a combustível 

 

 Células a combustível convertem energia química do combustível diretamente 

em eletricidade via uma reação eletroquímica (PERRY e STRAYER, 2006). Na figura 

13 pode-se observar que a reação eletroquímica é a mais eficiente forma de produzir 

energia elétrica a partir de um combustível, em comparação com o processo de 
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combustão, uma vez que a conversão é direta sem uma etapa intermediaria de 

conversão como ocorre no processo a combustão. 

 

 
Fonte: o autor 

Figura 13 – Comparativo reação eletroquímica e combustão 

 

 O que difere uma célula a combustível de uma bateria é que as células são 

pares de eletrodos, catodo e anodo, separados por uma camada de eletrólito e estes 

componentes não se modificam durante as reações eletroquímicas. O hidrogênio é 

armazenado em cilindros externos, enquanto o oxigênio é retirado do meio 

ambiente, mantendo a estrutura interna da célula fixa. 

 Ao contrário da baterias, os eletrodos da célula a combustível não mudam de 

potencial, pois não possuem ciclos de carga e descarga que resultam em 

deterioração dos eletrodos podendo provocar uma súbita falha. Como os reagentes 

estão contidos na bateria isso provoca uma autodescarga contínua sendo 

necessário um processo de manutenção através de uma fonte externa. 

 Ainda de acordo com Perry e Strayer (2006) a célula a combustível, a 

exemplo dos motores a combustão, não precisa ser recarregada. Quando não estão 

em funcionamento (modo standby) não existe consumo e isso proporciona economia 

do combustível e evita desgastes do sistema. O combustível periodicamente reposto 

durante ou depois de um período longo de funcionamento, fazem das células a 

melhor opção durante prolongadas falhas da energia elétrica comercial. 

 A figura 14 detalha o funcionamento de uma célula mostrando seus 

elementos. Canais tanto no anodo quanto no catodo permitem a passagem do 

Combustão 

Energia química 
combustão gerador 

Eletricidade Energia mecânica 

Células ou Baterias 
Energia química Eletricidade 

Conversão Eletroquímica 
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hidrogênio e do oxigênio, propiciando uma melhor distribuição dos gases por toda a 

membrana catalítica. Os elétrons coletados no anodo circulam pelo circuito elétrico 

externo – a carga alimentada pela célula – até o catodo, onde reagem com o 

oxigênio e com os prótons, produzindo água. 

 

 
Fonte: Thomas e Zalbowitz (1999) 

Figura 14 – Elementos de uma célula a combustível 

 

 

2.2.2. Histórico 

 

 

 Sir William Robert Grove (1811-1896), um advogado Inglês e cientista 

amador, desenvolveu a primeira célula a combustível em 1839. Embora o princípio 

tenha sido descoberto acidentalmente durante um experimento de eletrolise, Sir 

William observou que quando ele desconectou a bateria do eletrolisador e conectou 

a dois eletrodos imersos em uma solução de ácida, uma corrente fluía em sentido 

contrario, consumindo o hidrogênio e o oxigênio que havia sido produzido durante a 

eletrólise, ele chamou de bateria a gás. Esta bateria consistia em eletrodos de 

platina colocados dentro de tubos com hidrogênio e oxigênio, imerso em uma vasilha 

com ácido sulfúrico diluído, a qual gerava uma tensão de aproximados 1 volt. Em 

1842 Sir William ligou um número de baterias a gás em série, as conectou em um 

eletrolisador para produzir hidrogênio e oxigênio. No entanto devido a problemas de 
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corrosão nos eletrodos e instabilidade dos materiais, seu experimento mostrou-se 

pouco prático, e necessitaria mais pesquisas para desenvolvimento futuro. Muitos 

anos depois, o engenheiro Francis Bacon na universidade de Cambridge em 1930, 

iniciou pesquisas com células a combustível, em 1950, produziu com sucesso sua 

primeira célula a combustível. Era uma versão alcalina ao invés de ácido sulfúrico, 

usava KOH, com eletrodos porosos construídos com pó de níquel. 

 Desta forma os gases poderiam difundir através do eletrodo, a grande 

vantagem deste sistema é o aumento da área de contato entre o gás e a solução 

eletrolítica, além de usar níquel, que é muito mais barato que a platina. 

 Com o desenvolvimento espacial americano, a NASA procurava uma forma 

de melhorar o aproveitamento da carga útil das espaçonaves e as baterias eram um 

problema pelo peso e espaço ocupado. 

 Em 1960 a International Fuel Cell, localizada em South Windsor, Connecticut, 

EUA, desenvolveu a célula a combustível para a espaçonave APOLLO. O 

equipamento colocado no módulo de serviço da espaçonave fornecia eletricidade e 

água para beber durante a jornada até a Lua. Esta célula podia fornecer 1,5 kW em 

corrente contínua, com um desempenho exemplar acima de 10 mil horas de 

operação e 18 missões sem nenhum incidente. 

 No final dos anos 60 a General Electric (GE), fez o mais significante avanço 

no desenvolvimento de células a combustível. Thomas Grubb e Leonard Niedrach 

inventaram e desenvolveram o primeiro eletrólito polimérico para células a 

combustível. Este projeto estava inicialmente sendo desenvolvido dentro do 

programa da marinha e exército americano. O objetivo era obter uma fonte de 

energia portátil para o campo. Com a possibilidade do uso no projeto Apollo das 

células poliméricas da GE, a NASA testou este potencial para fornecer energia 

auxiliar no projeto espacial Gemini. 

 O projeto Gemini consistiu de 12 voos na preparação da missão Apollo para 

Lua. Para viagens a Lua, era necessária fonte de energia duradoura; baterias 

poderiam ser usadas e foram usadas nos voos anteriores. Infelizmente a célula da 

GE definida como modelo PB2, apresentou problemas de vazamento de oxigênio 

através das membranas, antes do lançamento e com isso as missões de 1 a 4 

utilizaram baterias para suprimento de energia. 

 A célula da GE foi redesenhada e o modelo PB3 operou com sucesso nos 

lançamentos de 6 a 12; este modelo era capaz de produzir 1.000 Watts. Em 1983 
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Geoffey Ballard, o geofísico canadense Keith Prater e o engenheiro Paul Howard 

fundaram a companhia Ballard Power. Ballard pegou o projeto abandonado pela GE 

devido aos custos proibitivos, pesquisou e desenvolveu materiais mais baratos, 

construindo uma célula viável economicamente (COOK, 2001). Trabalhando em 

contato com o departamento de defesa canadense, Ballard desenvolveu células de 

maiores potências, reduzindo a quantidade de platina necessária, de 4,0 e 6,0 mg 

Pt/cm2 no protótipo da célula da GE para 0,60 mg Pt/cm2. O desempenho desta 

célula foi tão bom quanto a do protótipo da GE.  

 Com esse desenvolvimento as células ficaram mais compactas e mais 

baratas o suficiente para substituir tecnologias convencionais. A Ballard Power se 

tornou uma referência em PEM no mundo, desenvolvendo células de 1 kW portáteis 

para aplicações residenciais até 250 kW para geração distribuída. 

 Nos anos 70 a International Fuel Cell desenvolveu a mais potente célula 

alcalina para a NASA, que foi utilizada no modulo orbital provendo eletricidade 

necessária durante o voo através de três células. Não foram utilizadas baterias para 

reserva de energia e, portanto, as células deveriam ser muito confiáveis; cada célula 

podia fornecer 12 kW de forma contínua e picos de 16 kW. Este foi um avanço 

importante pela capacidade de energia atingida, dez vezes maior e com menor 

espaço ocupado. Este sistema operou por mais de 82 mil horas na NASA, no final 

dos anos 80 e início de 1990. Segundo Wilson et al. (1991) o Los Alamos National 

Laboratory e a Texas University deram um significante passo no desenvolvimento 

das células PEM, reduzindo a quantidade de platina necessária para 0,13 mg Pt/cm2 

e desenvolveu um catalisador que reduz o nível de contaminação pelas impurezas 

presente no hidrogênio. 

 

 

2.2.3. Tipos de Células a Combustível 

 

 

 As células a combustível são classificadas segundo a natureza do eletrólito 

empregado, cada tipo apresentando reações químicas, vantagens e desvantagens 

características. Para melhor entender os tipos de células a combustível existentes é 

importante recordar seu princípio de funcionamento, descrito no item 2.2.1. 
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2.2.3.1. Células a Combustível Alcalinas (AFC) 

 

 

 As células AFC utilizam uma solução aquosa de hidróxido de potássio como 

eletrólito. A reação de oxidação em eletrólitos alcalinos é mais rápida que em 

eletrólitos ácidos, o que torna viável a utilização de metais menos nobres, portanto 

mais baratos, como eletrocatalisadores. As características das células alcalinas são 

indicadas na tabela 2 abaixo. 

 

Tabela 2 – Características de uma célula a combustível alcalina (AFC) 

Temperatura de operação 60 a 250 °C 

Eficiência  50% a 60% 

Eletrólito utilizado Hidróxido de Potássio (KOH) com 30 – 50% de 
concentração em peso 

Reação anódica  H2 + 2(OH)- → 2H2O + 2e– 

Reação catódica  ½O2 + H2O + 2e– → 2(OH)– 

Fonte: EG&G (2004) 

 

 De acordo com Appleby (1996) a célula AFC apresentada na figura 15 foi o 

primeiro tipo de célula a combustível utilizado pela NASA no seu programa espacial. 

O desenvolvimento das células da NASA baseou-se no trabalho de Bacon (1969), e 

sua função nas espaçonaves era produzir água, calor e eletricidade. O eletrólito é 

uma solução de hidróxido de potássio (KOH) em água possibilitando o emprego de 

metais menos preciosos como catalisador no catodo e anodo. A célula AFC opera 

em temperaturas entre 60 e 250 °C e possui eficiência de conversão elétrica entre 

50 e 60%. 

 A grande desvantagem dessa tecnologia é a sensibilidade em relação à 

contaminação por CO2, que torna necessário o isolamento do sistema, pois o CO2 é 

abundante no ar. Portanto é obrigatório o uso de oxigênio e hidrogênio puros, 

dificultando a aplicação deste tipo de célula. Dada sua eficiência, esta célula torna-

se viável se houver aumento de escala na fabricação e se a vida útil do stack for das 

atuais 4.000 horas para 40.000 horas (APPLEBY, 1996). 
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Fonte: EG&G (2004)  

Figura 15 – Funcionamento de uma célula a combustível alcalina 

 

 

2.2.3.2. Células a Combustível de Ácido Fosfórico (PAFC) 

 

 

 A célula de ácido fosfórico, cujo esquema é apresentado na figura 16 é 

comercializada desde 1991 pelo mesmo fabricante que desenvolveu as células AFC 

para a NASA. Uma vez que as células PAFC foram as primeiras a entrar no 

mercado, esta tecnologia é considerada madura e a mais desenvolvida. O uso do 

ácido fosfórico como eletrólito permite que seja alimentadas com combustíveis 

relativamente limpos, oriundos da reforma de combustíveis fósseis como o gás 

natural, o GLP e outros destilados leves, segundo Kordesch (1979). 

 Para maior atividade das reações eletroquímicas as células a combustível 

PAFC requerem o emprego de catalisadores à base de platina, que são materiais de 

alto custo. Porém o emprego destes materiais oferece ao sistema uma grande 

estabilidade térmica e baixa volatilidade para temperaturas superiores a 150 °C. O 

ácido fosfórico não apresenta riscos e é usado na indústria alimentícia para 

fabricação de refrigerantes à base de cola.  
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Fonte: EG&G (2004) 

Figura 16 – Diagrama de funcionamento da célula a combustível de ácido fosfórico 

 

 

 A grande vantagem deste tipo de célula é a construção relativamente simples. 

Nas células PAFC, o ácido fosfórico é utilizado atualmente em uma concentração de 

100% e é um bom condutor iônico na faixa de temperatura de operação entre 160 e 

220 °C. Em baixas temperaturas a contaminação por CO no eletrocatalisador de 

platina no anodo passa a ser um problema, segundo os vários (BETT et al., 1985). 

 A grande estabilidade do ácido fosfórico permite operar as células PAFC até o 

limite superior da temperatura do ácido. O uso da concentração de 100% do ácido 

fosfórico no eletrólito minimiza a pressão do vapor de água e o gerenciamento da 

operação da célula fica mais fácil. A matriz usada para reter o ácido é silício, material 

resistente à corrosão e ao ataque de ácidos e o eletrocatalisador, tanto no anodo 

quanto no catodo, é a platina (KEMP, 1990). 

 Na figura 17 é apresentado a foto de uma planta da célula PAFC operando 

em Curitiba, Paraná, desde 2001. 
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Fonte: LACTEC e COPEL Distribuição 

Figura 17 – Planta de energia baseada em célula de ácido fosfórico 

 

 A reação eletroquímica da PAFC é apresentada na tabela 3. 

 

Tabela 3 – Características de operação de uma célula a combustível PAFC 

Temperatura de operação 160 a 220 °C 

Eficiência  43% a 55% 

Eletrólito utilizado Ácido fosfórico (H3PO4) a 100% 

Reação anódica  H2 → 2H+ + 2e– 

Reação catódica  ½O2 + 2H+ + 2e– → H2O 

Reação final ½O2 + H2 → H2O 

Fonte: EG&G (2004) 

 

 A principal aplicação das células a combustível PAFC se dá nas centrais de 

cogeração com potência entre 50 a 1.000 kW, no modo de geração distribuída, ou 

seja, instalada nas dependências do consumidor. Foi desenvolvida para o 

suprimento de energia e calor para estabelecimentos comerciais, conjuntos 

residenciais e pequenas indústrias, os quais usam em sua maioria o gás natural 

reformado. O calor produzido, obtido da recuperação parcial ou total do calor 
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residual gerado no processo, pode ser utilizado para aquecimento de água ou ar 

condicionado, mediante processo de absorção. 

 

 

2.2.3.3. Células a Combustível de Carbonato Fundido (MCFC) 

 

 

 As células MCFC operam entre 600 e 700 °C, temperatura necessária para 

conseguir suficiente condutividade do eletrólito, permitindo ainda o emprego de 

materiais menos nobres nos catalisadores para as reações de oxidação e redução. A 

reação eletroquímica pode ser vista na tabela 4. 

 

Tabela 4 – Características de uma célula de a combustível MCFC 

Temperatura de operação 600 a 700 °C 

Eficiência  47% a 53% 

Eletrólito utilizado Carbonato fundido (misturas Li2CO3 e K2CO3 
ou Na2CO3) 

Reação anódica  H2 + −2
3CO  → H2O + CO2 + 2e– 

Reação catódica  ½O2+CO2+2e– → −2
3CO  

Reação final H2 + ½O2 → H2O  

Fonte: EG&G (2004) 

 

 O diagrama de funcionamento pode ser visto na figura 18. As células a 

carbonato fundido foram desenvolvidas para usar gás natural e carvão em plantas 

de energia para indústria, fornecimento de eletricidade em aplicações militares 

(ARENDT, 1982; MARU, PAETSCH e PIGEAUD, 1984). 

 No diagrama de funcionamento da célula MCFC, pode ser visto que o CO2 

produzido no anodo é transferido para o catodo onde é consumido: 

 

− no mecanismo de transferência do CO2 do gás de saída do anodo para o gás de 

entrada do catodo; 

− para suprir de CO2 uma demanda externa. 
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Fonte: EG&G (2004) 

Figura 18 – Diagrama de funcionamento da MCFC 

 

 Outra particularidade das células MCFC é o fato de que o monóxido de 

carbono, normalmente existente no gás de entrada do anodo, funciona como 

combustível da mesma forma que o hidrogênio, sofrendo um processo de oxidação e 

liberando CO2 e elétrons adicionais conforme a reação: 

 

-- 2e  2CO CO  CO 23 +→+
2  

 

 A tecnologia de células a combustível a carbonato fundido é interessante para 

aplicações em centrais de cogeração de médio e grande porte, pois apresenta 

eficiência de conversão elétrica acima de 55%, superior aos 35% obtidos nos 

processos convencionais de geração e aos 40% das células PAFC.  

 A alta temperatura de operação é uma desvantagem, pois está associada a 

danos aos componentes da célula, diminuindo a vida útil e facilitando o processo de 

corrosão pelo carbonato fundido. No entanto, a temperatura de operação da célula 

MCFC é adequada para aplicações em sistemas de cogeração em ciclo combinado. 

 Na figura 19 pode-se ver uma célula de carbonato fundido, instalada para 

fornecer energia e calor a uma indústria de cervejas, fabricada pela FCE, Fuel Cell 

Energy. 
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Fonte: EG&G (2004)  

Figura 19 – Planta de energia baseada em célula a combustível de carbonato fundido 

 

 

2.2.3.4. Células de Óxido Sólido (SOFC) 

 

 

 As células a combustível a óxido de sólido (SOFC) são dotadas de eletrólito à 

base de uma mistura de óxido de zircônio (ZrO2) e ítrio (Y2O3), o anodo é composto 

de níquel e óxido de zircônio (Ni-ZrO2) e o catodo é fabricado com material a base 

de estrôncio (Sr). A célula SOFC opera em temperaturas superiores a 800 °C, o que 

dispensa o uso de catalisadores a base de metais nobres de alto custo e permite o 

processamento direto do combustível no interior da própria célula. As células SOFC 

são adequadas para a produção de calor residual em sistemas de cogeração com 

ciclo combinado (MINH, 1991). Na figura 20 pode-se ver foto de uma planta de 

energia baseada em célula SOFC.  

 As células SOFC, cujo diagrama de funcionamento é apresentado na figura 

21, possuem eletrólito sólido e são, portanto, mais estáveis. O eletrólito não é 

corrosivo, possui vida útil mais longa, não necessita de reciclagem de CO2 e 

dispensa componentes auxiliares para esta finalidade. A célula SOFC é mais 

tolerante à contaminação por enxofre e suporta processos de remoção de 

contaminantes a temperaturas elevadas, sendo apropriadas para operação com gás 

de carvão combustível.  
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Fonte: Siemens Energy catalog 

Figura 20 – Planta de energia baseada em célula de óxido sólido 

 

 Como desvantagem, a elevada temperatura da célula de combustível SOFC 

reduz a energia livre disponível na célula e limita o uso de materiais de construção, 

em equipamentos auxiliares, como trocadores de calor e preaquecedores (DEES et 

al., 1987). 

 
Fonte: EG&G (2004) 

Figura 21 – Diagrama de funcionamento da célula SOFC 

 

 As reações eletroquímicas são apresentadas na tabela 5. 
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Tabela 5 – Características de uma célula de óxido sólido 

Temperatura de operação 600 a 1.000 °C 

Eficiência global 65% a 80% 

Eletrólito utilizado Ítria (Y2O3) estabilizada 

Reação anódica H2 + O2– → H2O + 2e– 

Reação catódica ½O2 + 2e– → O2– 

Reação final H2 +½O2 → H2O 

Fonte: EG&G (2004) 

 

 Devido à elevada temperatura de operação, este tipo de célula é adequada 

para operar em ciclo combinado, onde o combustível não submetido à reação 

química da célula é queimado em uma turbina a gás. Como a temperatura dos gases 

de exaustão é da ordem de 500 a 900 °C, o calor residual pode ser aproveitado para 

gerar vapor, conseguindo uma eficiência global de 80%. De acordo com Cali 2009, o 

projeto piloto da planta em Torino, Itália, a eficiência global do sistema ficou entre 70 

e 80%. 

 

 

2.2.3.5. Células de Eletrólito de Membrana Polimérica (PEMFC) 

 

 

 As células PEMFC ou PEM usam como eletrólito uma membrana polimérica 

modificada para condução de prótons quando umidificadas, daí serem conhecidas 

também como células com membrana de troca de prótons. 

 As membranas poliméricas usadas nestas células permitem atingir alta 

densidade de energia, fazendo com que esta tecnologia seja atrativa para 

aplicações móveis e portáteis tanto quanto estacionárias. As aplicações em veículos 

leves vêm despertando grande interesse dos fabricantes de automóveis e vários 

possuem protótipos de veículos com tração elétrica alimentada por células PEM.  

 A membrana polimérica é um eletrólito sólido que opera em baixa 

temperatura, entre 60 e 80 °C, e que permite uma partida rápida em comparação 

com outros tipos de tecnologia. As células a combustível PEM foram desenvolvidas 

para trabalhar com H2 puro, devido ao risco de contaminação dos eletrodos na baixa 

temperatura de operação. 
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 Os componentes típicos de uma célula tipo PEM, incluindo o stack, são: 

 

− membrana de troca de prótons (eletrólito); 

− eletrodos entre a placa condutora e a membrana; 

− placas com canais condutores de combustível e de oxidante. 

 

 A figura 22 mostra os componentes da célula PEM. 

 

 
Fonte: EG&G (2004)  

Figura 22 – Componentes da Célula PEM 

 

 As células PEM utilizam uma membrana de 100 µm de espessura, totalmente 

impermeável à passagem de elétrons e que atua como condutora de prótons. Assim 

como em outros tipos de célula, a platina é empregada como agente catalisador das 

reações eletroquímicas, mostradas na tabela 6. 
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Tabela 6 – Características de uma célula com membrana de troca de próton 

Temperatura de operação 60 a 80 °C 

Eficiência global 38% a 55 % 

Eletrólito utilizado Membrana sólida de Nafion™ 

Reação anódica  2H2 → 4H+ + 4e– 

Reação catódica  O2 + 4H+ + 4e– → 2H2O 
Fonte: EG&G (2004) 

 

 O diagrama de funcionamento da célula PEM é mostrado na figura 23. O 

hidrogênio é consumido no catodo, produzindo íons de hidrogênio que atravessam a 

membrana, enquanto os elétrons são conduzidos ao anodo através de um circuito 

externo. No anodo o oxigênio combina com os íons de hidrogênio e com os elétrons 

produzindo calor e água no estado líquido. 

 

 
Fonte: EG&G (2004)  

Figura 23 – Diagrama de funcionamento da célula PEM 

 

 Células PEM são eficientes e leves, características adequadas ao uso 

automotivo. Sua baixa durabilidade (até 4.000 horas) não impede este uso, pois 

corresponde a quilometragem similar à dos veículos convencionais. No uso 

estacionário, a durabilidade faz com que as células PEM sejam adequadas a 

sistemas de reserva de energia, em substituição a banco de baterias (WILSON et al., 

1991). Na figura 24 é apresentada uma planta estacionária de célula PEM. 
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Figura 24 – Planta de energia baseada em célula PEM 

 

 Na tabela 7 é apresentado um quadro comparando as diversas tecnologias 

em células a combustível.  

 

Tabela 7 – Comparativo entre diversas tecnologias de CaC  

Tipo de Célula Descrição e Aplicações 

Célula a 
Combustível 

Denominação 
em inglês 

Siglas em 
inglês Eletrólito Temp. (°C) Aplicações Potenciais 

Alcalina Alkaline AFC Solução 
Alcalina 50 – 250 Transporte Espaço 

Eletrólito 
Polimérico 

Polymer 
Electroliyte 

PEMFC Membrana 
polimérica 50 – 100 Transporte e geração 

distribuída 
Metanol 
Direto 

Direct 
Methanol 

DMFC Membrana 
polimérica 50 – 200 Transporte e geração 

distribuída 
Ácido 

Fosfórico 
Phosphoric 

Acid 
PAFC Ácido 

Fosfórico 180 – 220 Cogeração e geração 
distribuída 

Carbonato 
Fundido 

Molten 
Carbonate 

MCFC Carbonato 
Fundido 600 – 800 Cogeração, geração 

distribuída ou centralizada 

Óxido Sólido Solid Oxide SOFC Cerâmica 500 – 1.000 Cogeração, geração 
distribuída ou centralizada 

Fonte: Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE, 2002) 
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2.3. GRUPO MOTOR GERADOR (GMG) 

 

 

 Os grupos motores geradores (GMG) combinam motores a combustão interna 

(geração energia mecânica) com alternadores acionados pelos motores (geração de 

energia elétrica). Estes dispositivos são os mais recomendados para utilização geral 

como reserva de energia elétrica, por gerarem corrente alternada, presente na 

maioria dos sistemas que necessitam de energia elétrica para seu funcionamento. 

Para aplicações em telecomunicações não são os mais adequados, pois demandam 

sistemas de conversão CC/CA. 

 Os GMG necessitam de condições especiais de instalações para seu 

funcionamento. Segundo Herrero (2000) o piso de sustentação deverá ser 

preferencialmente térreo e capaz de absorver a carga estática do GMG bem como a 

carga dinâmica quando este estiver em funcionamento com a capacidade máxima. O 

GMG em funcionamento produz ruído característico dos motores de combustão 

interna, portanto o local deverá ter isolação acústica efetiva para bloquear o ruído 

produzido. O sistema de GMG deve ser instalado com bases que possibilitem a 

absorção das vibrações.  

 A necessidade de manutenção do GMG exige espaço amplo para permitir o 

fácil acesso a todas as partes do equipamento. Outro requisito ainda segundo 

Herrero (2000) é o sistema de ventilação, que deve ser suficiente para manter o 

sistema dentro da temperatura de trabalho especificada pelo fabricante, além de 

eliminar os gases emanados pelo processo de combustão. Um sistema de 400 kVA 

possui uma vazão de 5.000 m3/h de gases emanados devido á combustão, a uma 

temperatura de 600 °C, portanto a necessidade de retirada deste gás do ambiente 

onde o sistema está instalado e o cuidado com o projeto da tubulação dos gases de 

escape deverão seguir a recomendação do fabricante, uma vez que estes gases são 

prejudiciais às pessoas, e o estrangulamento do escape causa diminuição do 

rendimento do GMG. 

 Como se pode observar, a instalação desta alternativa de reserva de energia 

elétrica, embora recomendada, muitas vezes não é possível, devido às restrições 

dos locais de instalação, bem como, a necessidade de manutenção constante e 

dispendiosa, devendo disponibilizar grupos de pessoas dedicadas à manutenção 

para um número reduzido de equipamentos.  
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 A instalação de um GMG exige uma infraestrutura dispendiosa, embora sua 

aplicação, pelo fato de gerar CA, seja facilitada devido à compatibilidade com os 

sistemas elétricos comerciais. Na figura 25 podem ser vistos um GMG e uma usina 

com vários GMGs. 

 

 

      
Figura 25 – Planta de grupos motores geradores  
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3. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DAS BATERIAS E CÉLULAS 

 

 

 Neste capítulo, serão apresentados os métodos empregados para avaliação 

das baterias VRLA e das CaCs instaladas em campo, onde para avaliação das CaCs 

utiliza-se o programa de monitoramento e instalação proprietário. O método da 

avaliação das CaCs é o programa de monitoramento proprietário. 

 

 

3.1. AVALIAÇÃO DAS BATERIAS VRLA INSTALADAS EM CAMPO 

 

 

 As características elétricas de uma bateria são a capacidade de fornecer 

corrente em função do tempo em horas, a energia em ampere-hora (Ah) e a tensão 

em seus terminais. Estas características podem variar conforme as aplicações e 

interferências do meio onde as baterias são aplicadas. A temperatura é uma 

característica que interfere diretamente no rendimento e vida útil das baterias. 

 As baterias consideradas neste estudo (tabela 8) são compostas por 24 

monoblocos de 500 Ah e 2 V, com a curva de descarga em 10 horas, ligados em 

série, para atingir a tensão nominal de operação do sistema, que é de 48 V. 

 

Tabela 8 – Correntes de descargas em função do tempo, modelo NVR NARVIT. 

 
Fonte: Manual Narvit 
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 De acordo com a norma STD- 240-500-700, a autonomia do banco de 

baterias em locais onde não existem GMG é de 10 horas. Como o consumo final 

estimado para as ERBs são de 100 A, para atender a autonomia de 10h, de acordo 

com tabela 8, serão necessários dois bancos de 500 Ah para cada ERB ligados em 

paralelo, ou seja, 48 monoblocos em cada instalação distribuídos em dois bancos de 

24 monoblocos cada. 

 

 

3.1.1. Ensaio de Capacidade 

 

 

 O ensaio de capacidade foi feito conforme normas NBR 14205, NBR 14199 e 

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) Std 450-2002. Estas normas 

estabelecem que em 10 horas de funcionamento em regime de descarga constante, 

o elemento deve entregar no mínimo 80% de sua capacidade nominal. De acordo 

com a IEEE Std 450-2002, se o elemento da bateria atingir capacidade de 80% em 

um tempo inferior a 10 horas, utilizando a corrente recomendada pelo fabricante, 

tem-se um elemento com problemas que precisa ser substituído. O ensaio deve ser 

repetido em intervalos regulares de seis meses, de acordo com as rotinas de 

manutenção da operadora, para avaliação do estado da real dos bancos de baterias.  

 A verificação do estado das baterias é feita por meio do ensaio de 

capacidade, de acordo com a norma NBR 14205 e NBR 14199. Não existem 

diferenças entre o ensaio de capacidade para baterias VRLA e baterias ventiladas; o 

procedimento para executar o ensaio de capacidade é descrito a seguir: 

 

1) Para a realização do ensaio de capacidade, as baterias devem estar com plena 

carga, especificado pelo fabricante. 

2) Uma vez carregada a bateria, os elementos devem ser mantidos em circuito 

aberto por uma hora para estabilização. 

3) Medir, em circuito aberto, a tensão de todos os elementos. 

4) Conectar, em série com a bateria, um medidor de corrente e a carga resistiva, 

para efetuar a descarga controlada da bateria. 

5) Selecionar o regime de carga a ser obedecido. 
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6) Iniciar o ensaio de capacidade, ajustando a corrente de descarga especificada, 

que deve ser mantida constante durante todo o período do ensaio. 

7) Registrar, durante o ensaio, as tensões de todos os elementos nos intervalos 

correspondentes ao regime adotado. 

8) As tensões dos elementos devem ser continuamente monitoradas, em especial 

os de menores níveis. 

9) Encerrar o ensaio quando qualquer elemento atingir a tensão final de descarga 

especificada. 

10) Após a descarga, a bateria deve ser recarregada nas condições estabelecidas 

pelo fabricante. 

11) A capacidade da bateria é determinada pela multiplicação do tempo total de 

descarga, em horas, pela corrente de descarga, em ampères.  

 

 As baterias utilizadas em nobreaks estarão submetidas a descargas rápidas, 

geralmente de 15 minutos, e devem ser desenvolvidas e dimensionadas para 

suportar este regime de descarga. As baterias aplicadas em telecomunicações são 

dimensionadas para regimes lentos de descarga, de 3, 5, ou 10 horas. É importante 

ressaltar que a capacidade nominal difere em cada regime: quanto mais lenta é a 

descarga, maior será a capacidade nominal. 

 O intervalo de medição da tensão deve ser determinado de acordo com a 

tabela 9. 

 

Tabela 9 – Intervalo entre as leituras durante o Ensaio de Capacidade. 

REGIME DE 
DESCARGA 

INTERVALOS DE 
LEITURA 

TENSÃO FINAL DE 
DESCARGA (V) 

15 min 5 min 

1,60 ou 1,75 30 min 5 min 

1 h 15 min 

3 h 30 min 

1,75 5 h 1 h 

10 h 1 h 

Fonte: Manual Narvit 
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 A cada intervalo de leitura, o elemento que apresentar o menor valor de 

tensão é chamado de “elemento piloto”. Quando a tensão do elemento piloto se 

aproximar da tensão final de descarga, ele e outros elementos com tensão 

semelhante devem ser monitorados para determinar o tempo exato em que é 

atingida a tensão final de descarga, nesse instante o teste é imediatamente 

interrompido. 

 De acordo com a norma IEEE Std 450-2002, recomenda-se a substituição da 

bateria quando esta não entregar 80% da capacidade durante o ensaio de 

capacidade. 

 

 

3.1.2. Ensaio de Condutância 

 

 

 Somente o ensaio de capacidade já seria um bom indicador do estado de 

degradação destas baterias, entretanto existem outros ensaios que confirmam este 

estado, como a medição da resistência interna. Os autores Noll (1993) e Romero 

(2006) recomendam que seja feito o teste de avaliação da resistência interna (ou da 

condutância) e, em caso de suspeita, o estado da bateria seja verificado pelo ensaio 

de capacidade. Uma vez que as operadoras realizam o ensaio de capacidade na 

rotina de manutenção, o teste de resistência interna é feito apenas para confirmar o 

estado de degradação dos elementos observados no teste de capacidade. 

 Qualquer sistema elétrico ou eletroquímico, quando submetido a um fluxo de 

corrente elétrica, apresenta uma resistência ou impedância ao fluxo desta corrente, a 

qual é uma função da integridade dos condutores que o fluxo da corrente atravessa. 

Nas baterias estes condutores são polos, grades, conexões internas, placas etc. As 

placas e conexões internas de um acumulador se modificam durante sua vida útil, 

devido ao processo de corrosão causando perda de contato entre os elementos 

condutores internos do acumulador e os respectivos polos, o que eleva a resistência 

de contato. Esses processos de mudanças internas ao acumulador aumentam a 

resistência ao fluxo de corrente, podendo ocasionar superaquecimento quando 

submetidos a processos de descargas. 

 Estas mudanças ocorrem de forma gradual; se os elementos forem 

acompanhados periodicamente e comparados com outros elementos do mesmo 



53 

 

banco de baterias, a resistência interna pode ser, em tese, um indicador do estado 

de degradação do elemento de um banco de baterias. No entanto, deve-se ressaltar 

que uma única medida da resistência interna não é conclusiva, a não ser que seja 

muito superior à média dos valores dos outros elementos do banco. 

 Para avaliar a resistência interna dos elementos que apresentaram problemas 

durante o ensaio de capacidade, foi utilizado o equipamento Midtronics CTM-100, 

muito empregado em manutenção de sistemas de energia no segmento de 

telecomunicações. O aparelho, mostrado na figura 26, mede a condutância 

individual de cada elemento do banco a ser avaliado, em siemens. 

 

 
Fonte: o Autor 

Figura 26 – Aparelho de medição da condutância Midtronics CTM-100 

 

 O processo de medição do CTM-100 é baseado na drenagem de uma 

corrente em onda quadrada com amplitude de 1 A e frequência de 22 Hz. A 

frequência de 22 Hz foi estabelecida, de acordo com o trabalho de Takasaki, Takano 

e Ichimura (1996), pois a cada vez que a corrente é drenada de um elemento, ocorre 

uma queda da tensão entre os terminais deste elemento, e se houver algum ruído 

sobre esta tensão, a medida considerada será incorreta. 

 Assim, em um segundo são realizadas 22 medidas e a média destas 

medidas, de acordo com os autores, é próxima o suficiente do valor real, além de 
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possibilitar a recuperação do elemento entre os intervalos das medidas. Uma 

frequência maior poderia oferecer mais medidas e uma precisão melhor no 

resultado, porém possibilita a ocorrência de interferências indesejáveis no sistema 

ao qual os elementos estão conectados, impedindo a completa recuperação do 

elemento entre os intervalos das medidas. Na figura 27 são apresentadas as formas 

de onda das medidas realizadas entre os polos de um elemento. 

 

 
Fonte: Noll (1993) 

Figura 27 – Tensão e correntes medidas com o CTM-100 

 

 

 Quando a corrente é drenada, isso provoca uma queda de tensão entre os 

polos do monobloco, conforme mostrado na figura 27, o equipamento mede esta 

variação na tensão, calculando a condutância segundo a equação 2 abaixo: 

 

n
V

I
G ×

∆
=    (2) 

 

onde:  

 G = Condutância  

 I = valor da corrente drenada 

 ∆V = variação da tensão 

 n = número de elementos do monobloco 
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 A corrente drenada pelo equipamento é sempre a mesma, portanto 

conhecida. A diferença ∆V é medida com as pontas de prova do equipamento nos 

terminais do monobloco. O valor de n é determinado indiretamente, pois é 

necessário informar ao equipamento a tensão do monobloco a ser medido. Como 

em uma bateria chumbo ácida a tensão de cada elemento é de 2,0 V, o 

equipamento calcula o número de elementos, dividindo a tensão do monobloco 

informada pela tensão de 2,0 V. 

 O medidor de condutância Midtronics CTM-100 fornece o valor da 

condutância média dos elementos que constituem o monobloco analisado. Como 

cada monobloco pode ter de 1 a 6 elementos, sua tensão varia de 2 até 12 V. 

 Segundo Cardoso (2005), para cada modelo de bateria existe um Valor de 

Referência de Condutância (VRC), que pode ser encontrado no manual do 

fabricante. Caso este dado seja desconhecido ou não fornecido pelo fabricante, ele 

pode ser determinado na primeira avaliação do banco de baterias, durante os testes 

iniciais. O VRC pode ser determinado, segundo o manual do equipamento CTM-100 

da Midtronics seção 7 Apêndice C, pela média das medidas de condutância iniciais 

dos elementos do banco, descartando-se as medidas que sejam maiores ou 

menores que 30% do valor médio, considerada a variação permitida. O VRC assim 

obtido é utilizado nas próximas avaliações do banco. 

 Ainda descrito no manual do equipamento na seção 5, elementos com 

condutância entre 60 e 80% do VRC precisam de uma atenção especial, durante as 

rotinas de manutenção, preferencialmente com um ensaio que possa confirmar ou 

não o estado de degradação do elemento. Elementos com condutância maior que 

80% do valor de referência são considerados em condições normais. 

 Rosolem et al. (2002) concordam com a recomendação do manual do 

equipamento, mencionando que existem algumas considerações a serem analisadas 

para se avaliar o VRC. O tempo de vida do banco deve ser considerado: para um 

banco com até 3 anos de vida a variação do VRC entre os diversos elementos deve 

ser igual ou menor que 5% e para baterias com uma vida superior a 3 anos aceita-se 

uma variação menor ou igual a 10%. 
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3.2. PROGRAMA UTILIZADO PARA ANÁLISE DAS CÉLULAS EM CAMPO 

 

 

 O processo de avaliação das células a combustível pode ser dividido em duas 

partes. A primeira seria as certificações às quais equipamentos para uso em 

telecomunicações devem ser submetidos. A outra é a avaliação periódica de 

manutenção, que é o foco deste trabalho. 

 As CaC são monitoradas em tempo real através de um programa de 

supervisão proprietário, que possibilita saber o estado do equipamento a qualquer 

momento. Isso não isenta o processo de manutenção mensal, que deve ser feito 

localmente e individualizado. 

 Durante o processo de manutenção mensal, o qual deve ser feito no local 

onde a CaC está instalada, é obedecida a seguinte rotina: 

 

1) Limpeza externa para remoção de sujeira, folhas que possam atrapalhar o 

sistema de exaustão. 

2) Inspeção visual a procura de vazamentos do líquido refrigerante. 

3) Inspeção das mangueiras e conexões. 

4) Inspeção das fixações, partes metálicas, à procura de indícios de corrosões. 

5) Aferição do nível do líquido refrigerante. 

6) Aferição dos indicadores de pressão do hidrogênio, se o nível medido pelo 

programa confere com o medidor local. 

7) Inspecionar as conexões elétricas. 

8) Testar com o programa de monitoramento e manutenção as bombas de 

circulação de combustível e líquido refrigerante. 

9) Testar as válvulas e sensores. 

10) Testar a partida automática do sistema, simulando uma falta de energia. 

11) Salvar o histórico de eventos. 

 

 Com a utilização do programa, avaliou-se 10 equipamentos, cujos dados 

estão no Apêndice B. 

 Para atender a rotina mensal descrita, utiliza-se o programa no modo 

manutenção, podendo interagir-se com as varias partes da CaC, testando-as 

individualmente.  
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 A barra de MENU do programa possibilita acesso a todas as opções 

disponíveis do programa de manutenção, conforme mostrado na figura 28. 

 

 

 
Fonte: Manual Gencore 

Figura 28 – Barra de menu principal 

 

 

 Os componentes analógicos podem ser testados individualmente também, 

ajustando a tensão de referência de -5V à +5V e, como são dispositivos de 

velocidade variável, toda a faixa de funcionamento deve ser testada durante a 

manutenção preventiva. A tela gráfica possibilita a rápida identificação do 

componente que não esteja em funcionamento, seja por comando automático ou por 

falha mudando sua cor de vermelho para verde quando em operação normal, ou 

permanecendo em vermelho quando estiver desligado por comando do sistema ou 

quando apresentar problemas conforme figura 29. 

 

A BARRA DE MENU POSSIBILITA ACESSO A TODAS AS OPÇÕES 

DISPONÍVEIS NO PROGRAMA DE MANUTENÇÃO 

 

VIEW – POSSIBILITA AJUSTES E CONFIGURAÇÕES 

COMMANDS – COMANDOS DE LIGA E DESLIGA DO SISTEMA 

TOOLS – COMANDOS ADICIONAS DE AJUSTES 
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Fonte: Manual Gencore 

Figura 29 – Controle dos componentes analógicos 

 

 

 Semelhante aos componentes analógicos, os componentes digitais também 

podem ser avaliados Como possuem apenas dois estágios, ligados ou não sua 

verificação é rápida e precisa conforme indicado na figura 30. 

 

OS COMPONENTES ANALÓGICOS APARECEM EM 

VERDE QUANDO ESTÃO EM  

FUNCIONAMENTO E EM VERMELHO QUANDO 

ESTÃO DESLIGADOS. 

 

O TEXTO ASSOCIAO AO COMPONENTE MOSTRA 

A TENSÃO E CORRENTE DO COMPONENTE. 
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Fonte: Manual Gencore 

Figura 30 – Controle de componentes digitais 

 

 

 Para os sensores de nível de tensão do barramento a CaC identificar a falha 

de energia automaticamente, a função LOW BUS tem que estar ativada, isso 

também fará com que durante o teste de rotina automático, onde a CaC entre em 

funcionamento com uma tensão de 1,0 V a 2,0 V abaixo da tensão de flutuação a 

cada 30 dias, por 15 minutos, se esta não entrou em funcionamento por falha de 

energia elétrica neste intervalo. Esse teste de rotina ajuda a CaC manter-se 

hidratada e testar suas funções de controles. As informações são todas gráficas de 

fácil identificação, conforme indicado na figura 31. 

 

 

O COMPOONENTE ESTARÁ VERDE QUANDO 

LIGADO E VERMELHO QUANDO 

DESLIGADO. 

 

EM MODO MANUAL OS COMPONENTES 

PODE SER LIGADOS OU DESLIGADOS COM 

UM CLIC EM CIMA DO DESENHO DO 
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Fonte: Manual Gencore 

Figura 31 – Habilitação da função Low bus 

 

 

 Outro item que é verificado durante a inspeção de manutenção é o nível de 

combustível. Além de poder ser definido manualmente conforme as normas locais, 

pode-se também escolher dentre as varias opções de fornecedores previamente 

definido. Aparece na tela um gráfico de controle do volume de hidrogênio e da 

pressão, para um controle de reposição, porém é possível definir um nível qual o 

sistema sinaliza a necessidade de reposição. 

 Na figura 32 é apresentado o ícone do cilindro com as informações de 

pressão, que são fornecidas em tempo real. 

 

  COM UM CLIC NO ÍCONE NA BARRA DE 

MENU, A FUNÇÃO LOW BUS É HABILITADA. 

 

NA PARTE INFERIOR DA TELA O INDICADOR LOW 

BUS FICARÁ VERDE E QUANDO ESTIVER 

HABILITADO E VERMELHO QUANDO ESTIVER 

DESABILITADO. 
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Fonte: Manual Gencore 

Figura 32 – Indicador de nível de combustível 

 

 

 O estado de operação da CaC, pode ser acompanhado por meio dos 

indicadores que estão localizados na parte inferior direita da tela de comunicação do 

sistema. Pode-se acompanhar o estado da comunicação, se a CaC está em 

operação, algum alarme majoritário e se a função low bus foi habilitada, conforme 

mostrado na figura 33. 

A FONTE DE HIDROGENIO PODE SER DEFINIDO DE ACORDO 

COM AS NORMAS LOCAIS OU EXTRAIDO DA LISTA 

PREVIAMENTE CARREGADA NO SISTEMA. O HIDROGENIO É 

REPRESENTADO POR UM ICONE COM DOIS CILINDROS 

PROVIDO DE INFORMAÇÕES DE PRESSÃO E NIVEL. 

 

AS MEDIDAS SÃO REAIS E DÃO UMA IDEIA DO CONSUMO DE 
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Fonte: Manual Gencore 

Figura 33 – Indicativo de estado de funcionamento 

 

 

 O sistema mostra também na parte inferior da tela do programa de 

monitoramento o histórico dos três últimos alarmes, podendo-se verificar o histórico 

completo, acionando o botão More Event. Os eventos majoritários são destacados 

em VERMELHO, seguidos de um código de erros que ajuda na solução do 

problema. Os eventos minoritários são destacados em AMARELO, seguidos 

também de um código de erro. Quando a parada de emergência E-STOP for 

acionada, aparecerá uma mensagem de alarme majoritário em VERMELHO, 

conforme indicado na figura 34. 

 

 

ESTES INDICADORES LOCALIZADOS NA PARTE INFERIOR DIREITA DA TELA, 

MOSTRAM EM TEMPO REAL O ESTADO DA CaC,  

MOSTRA O ESTADO DA COMUNICAÇÃO 

APARECERÁ VERDE QUANDO A CaC ESTIVER OPERANDO 

APARECERÁ EM VERMELHO SE HOUVER ALGUM ALARME MAJORITÁRIO 

 
APARECERÁ VERDE SE O LOW BUS ESTIVER HABILITADO 

APARECERÁ VERMELHO SE FOR ACIONADO  

PODE SER CONTROLADO O TEMPO DE FUNCIONAMENTO DO STACK E DO SISTEMA 
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Fonte: Manual Gencore 

Figura 34 – Indicativo do histórico de eventos 

 

 

 Durante os testes de avaliação periódicos, pode-se observar o nível de tensão 

de cada célula unitária do stack conforme indicado na figura 35. Desta forma avalia-

se o estado de operação e desgaste de cada célula individualmente, que possibilita 

uma avaliação precisa da evolução de desgaste do principal componente da CaC. 

 O acesso a esta informação gráfica pode ser direto na barra de menu 

principal acionando o ícone correspondente à função, conforme indicado na figura 

35. 

 

NA PARTE INFERIOR ESQUERDA É MOOSTRADO OS TRÊS ULTIMOS EVENTOS 

DESTRACADOS EM VERMELHO, SE FOR MAJORITÁRIO OU AMARELO SE FOR 

MINORITÁRIO. 

PARA VER OS DEZ ULTIMOS EVENTOS, BASTA 

ACIONAR O BOTÃO MORE EVENTS. 

PARA VER TODOS OS EVENTOS, BASTA ACESSAR O 

ARQUIVO “VIEW MORE EVENTS”. 
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Fonte: Manual Gencore 

Figura 35 – Nível de tensão de cada célula 

 

 

 Através do programa de monitoramento podem-se obter todas as informações 

necessárias em tempo real, do estado de funcionamento da CaC, com dados 

suficientes para comparar e avaliar o desempenho do equipamento. 

 Foi possível avaliar os sistemas de célula a combustível de 5 kW instalados 

por uma operadora de telecomunicações no Brasil, operando como reserva de 

energia, utilizando o programa de comissionamento e manutenção apresentado. Na 

figura 36 é apresentado um diagrama típico de um sistema de telecomunicações, 

indicando a conexão da CaC. 

 

 

PERMITE OBSERVAR EM TEMPO REAL A TENSÃO DE CADA CELULA DO 

STACK.. 

PODENDO VER A TENSÃO DE CADA CELULA PASSANDO O MOUSE EM CIMA 

DAS BARRAS. 
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Fonte: Manual Gencore 

Figura 36 – Diagrama de um sistema de telecomunicações 

 

 

 Na figura 36, observa-se que pode ser previsto um gerador a óleo como 

reserva de energia, porém este produz energia elétrica em corrente alternada, que 

necessita ser convertida em contínua, conforme exigências dos equipamentos 

utilizados. As baterias são atualmente aplicadas como reserva de energia como 

mostrado no diagrama. As CaCs são aplicadas no mesmo ponto onde se utilizam as 

baterias. 

 O sistema de CaC escolhido tem seu diagrama de funcionamento 

apresentado na figura 37, cópia da tela do programa utilizado para instalação, 

manutenção e monitoramento do equipamento. 
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Fonte: Manual Gencore 

Figura 37 – Diagrama de funcionamento da CaC utilizada. 

 

 De uma forma resumida, o funcionamento do sistema de CaC escolhido para 

esta aplicação, conforme mostrado na figura 37, é descrito a seguir. 

 O hidrogênio é alimentado através do ponto P, controlado pelas válvulas XV 

1030 e 1031, é levado até o stack onde ocorrem as reações eletroquímicas, 

produzindo eletricidade que será entregue ao consumidor através do conversor 

estabilizador. Parte do hidrogênio não aproveitado nas reações eletroquímicas na 

primeira passagem é reintroduzido no stack, e parte é adicionada ao oxigênio 

umedecido para hidratação das membranas. O líquido refrigerante que circula pelo 

stack para retirar o calor do sistema é resfriado pelo radiador, controlando a 

temperatura de operação da CaC e deixando-a dentro do especificado. 
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4. RESULTADOS 

 

 

 Neste capítulo os resultados da avaliação dos sistemas de reserva de energia 

são apresentados e discutidos. 

 

 

4.1. BATERIAS VRLA 

 

 

 Nos dados apresentados no apêndice A, de 10 bancos de baterias reguladas 

por válvula, VRLA, instaladas em campo, utilizadas por uma operadora de 

telecomunicações, observa-se que o tempo da vida útil é inferior ao especificado 

pelo fabricante, para este tipo de bateria, no caso dez anos. No gráfico da figura 38, 

que resume os dados do Apêndice A, as baterias começam apresentar problemas 

de capacidade entre três e quatro anos de funcionamento. A tabela 10 exemplifica o 

regime de descarga utilizado para um elemento de 500 Ah. 
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Figura 38 – Variação da capacidade no tempo para elemento do modelo 17NVRB 
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Tabela 10 – Regime de descarga de 500 Ah para um elemento do  
modelo 17NRVB, tensão final de 1,75 V. 

 Minutos Horas 

Tempo de 
Descarga 5 10 15 20 30 45 1 2 3 5 8 10 20 

Corrente (A) 780 675 600 545 445 355 295 179 130 87 60 50 27,6 
Fonte: Manual Narvit 

 

 

4.1.1. Ensaio de Capacidade de Bancos de Baterias VRLA 

 

 

 A tabela 11, mostra o ensaio de capacidade de um elemento de um banco de 

baterias, 17NVRB instalados em campo; foram escolhidos elementos de bancos 

instalados em diferentes localidades, sob as mesmas condições de funcionamento, 

para avaliação da capacidade. 

 Na tabela 11 e na figura 38 apresenta-se a evolução do desgaste de um 

elemento do modelo 17NVRB ao longo de 120 meses; os demais elementos podem 

ser observados no apêndice A. 

 Observou-se em outros bancos de baterias com os dados mostrados no 

Apêndice A, aplicados como reserva de energia para os equipamentos de 

telecomunicações nesta operadora, um comportamento semelhante ao apresentado 

no gráfico da figura 38 e na tabela 11, indicando existir um problema de degradação 

prematura dos elementos dos bancos de baterias. A bateria testada e apresentada 

na tabela 11 e figura 38 deve ser trocada a partir de 3 anos de uso; para as outras 

baterias do apêndice A, verificou-se que o tempo de troca fica entre 3 e 4 anos. 
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Tabela 11 – Ensaio de Avaliação da Capacidade para elemento do modelo 17NVRB 

Meses 1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 
6 100% 98% 96% 94% 92% 90% 89% 87% 86% 85% 
12 100% 98% 96% 94% 92% 90% 89% 87% 86% 85% 
18 100% 98% 96% 94% 92% 90% 89% 87% 86% 85% 
24 100% 98% 96% 94% 92% 90% 89% 87% 86% 85% 
30 100% 97% 93% 93% 88% 85% 83% 82% 81% 80% 
36 100% 97% 93% 93% 88% 85% 83% 82% 81% 80% 
42 100% 96% 91% 90% 90% 84% 82% 81% 80% 79% 
48 100% 95% 90% 89% 89% 82% 80% 79% 76% 75% 
54 100% 92% 90% 87% 85% 81% 80% 78% 75% 75% 
60 100% 92% 90% 87% 85% 81% 80% 78% 75% 75% 
66 100% 92% 89% 87% 84% 81% 81% 78% 74% 74% 
72 100% 92% 89% 87% 83% 80% 79% 77% 72% 72% 
78 100% 92% 88% 85% 82% 80% 78% 73% 70% 70% 
84 100% 92% 88% 85% 82% 80% 78% 73% 70% 70% 
90 100% 92% 88% 85% 82% 80% 78% 73% 70% 70% 
96 100% 92% 88% 85% 82% 80% 78% 73% 70% 70% 
102 100% 87% 85% 83% 82% 80% 75% 72% 70% 71% 
108 100% 85% 83% 81% 80% 78% 74% 72% 69% 69% 
114 100% 82% 80% 79% 77% 75% 71% 68% 65% 63% 
120 100% 80% 78% 72% 68% 65% 60% 65% 50% 51% 

Fonte: o Autor 

 

 

4.1.2. Avaliação da Condutância 

 

 

 Na tabela 12 apresentam-se medidas de condutância realizada nos 

elementos pilotos dos bancos analisados em campo. Estas medidas de condutância 

foram realizadas durante os ensaios de capacidade, utilizando o equipamento CTM-

100, obedecendo ao método descrito na seção 3 do manual do fabricante 

apresentado no Apêndice C. Através da avaliação de condutância durante os testes 

de capacidade, pode ser estabelecida uma relação entre os dois métodos de 

avaliação de baterias.  

 A tabela 12, da avaliação de condutância, mostra que alguns elementos 

apresentam valores de condutância iguais ou inferiores a 60% do VRC no quarto 
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ano de vida útil. Segundo o manual do equipamento de teste CTM-100 na seção 5, 

não estão em condições de uso, devendo ser substituídas imediatamente. 

 Conforme observado no teste de capacidade, os elementos apresentam 

problemas entre o terceiro e o quarto ano de vida útil. Observa-se uma convergência 

entre os dois métodos, quando um elemento apresenta uma condutância igual ou 

inferior a 60%, este elemento apresentou problemas no ensaio de capacidade. 

 

Tabela 12 – Medidas de Condutância 

Elemento 1 
ANO 

2 
ANOS 

3 
ANOS 

4 
ANOS 

5 
ANOS 

6 
ANOS 

7 
ANOS 

 8 
ANOS 

9 
ANOS 

10 
ANOS 

1 82 82 82 65 61 60 60 57 57 55 
2 82 82 80 63 60 57 57 56 55 55 
3 83 83 81 76 64 62 62 60 58 56 
4 82 81 82 60 55 56 56 54 54 53 
5 84 83 80 60 55 56 56 56 55 55 
6 83 82 79 59 54 54 54 53 53 54 
7 82 82 79 65 56 56 56 55 56 54 
8 81 81 80 72 62 60 60 60 59 59 
9 83 82 81 71 61 57 57 57 57 57 
10 83 82 79 75 62 60 60 56 57 56 
11 83 82 78 76 66 62 60 60 61 60 
12 82 82 81 72 64 64 64 63 63 60 
13 85 83 79 65 58 58 56 56 56 56 
14 84 83 80 60 54 54 54 54 53 52 
15 82 82 81 61 54 54 53 54 54 53 
16 85 84 82 61 54 52 52 53 52 52 
17 84 84 82 62 53 52 52 53 51 52 
18 84 84 82 60 54 54 53 53 52 52 
19 84 84 81 60 56 55 56 53 53 52 
20 84 83 81 58 54 54 54 52 53 53 
21 84 83 82 60 57 55 55 56 56 55 
22 85 84 82 57 54 53 53 54 55 54 
23 85 85 81 60 58 52 53 53 52 52 
24 85 85 82 66 59 60 61 61 61 61 
 

  BOM 
    
  ALERTA 
   
  DEFEITO 

Fonte: o Autor 
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 As figuras 39 e 40 mostram as medidas de condutância de alguns elementos 

ao longo do tempo. Na figura 39, os valores da condutância nos três primeiros anos 

de vida indicam que alguns elementos já apresentam capacitância abaixo de 80% do 

VRC. Já na figura 40, todos os elementos apresentam condutância abaixo de 80% 

do VRC. 

 

 
Fonte: o Autor 

Figura 39 – Medida da Condutância para bancos de baterias com até três anos 

 

 

 
Fonte: o Autor 

Figura 40 – Medida da Condutância para bancos de baterias  
com Quatro, Cinco e Seis anos 
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4.1.3. Relação entre Capacidade e Condutância 

 

 

 Para se estabelecer uma correlação entre o ensaio de capacidade e as 

medidas de condutância, utilizados durante a rotina de manutenção de uma 

operadora de telecomunicações, analisaram-se os dados das medidas de 

condutância das figuras 39, 40, tabela 12 e dados do apêndice D, com os dados do 

ensaio de capacidade dos elementos na figura 38, tabela11 e apêndice A. Escolheu-

se um dos elementos com quatro anos de uso, para representar as medidas de 

condutância e capacidade em um único gráfico, mostrado na figura 41. Observa-se 

que existe uma convergência de resultados nos dois métodos. No teste de 

capacidade, este elemento chegou a sua tensão de corte em sete horas, inferior ao 

especificado nestas condições de descarga, ou seja, este elemento está com 

problemas, pois não irá atingir a capacidade mínima especificada. A medida de 

condutância mostrada na figura 41, inicialmente entre 60 e 80% começou a diminuir 

ficando abaixo de 60% do VRC, e um comportamento muito instável nas medidas. 

 Com base nestas informações, observa-se que quando um elemento está 

com sua capacidade abaixo do especificado, sua condutância estará próximo de 

60% do VRC. O teste de condutância confirmou os dados dos ensaios de 

capacidade comprovando que as baterias estão degradando em um tempo inferior 

ao especificado pelo fabricante. 

 

 
Fonte: o Autor 

Figura 41 – Relação entre capacidade e condutância  
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4.1.4. Análises das Baterias Instaladas em Campo 

 

 

 Por dois métodos diferentes, foi possível certificar-se que as baterias 

instaladas em campo apresentaram desgaste prematuro. 

 De acordo com o fabricante, existem alguns cuidados que devem ser tomados 

na utilização das baterias VRLA, uma vez que estas baterias são sensíveis à 

elevação de temperatura e ao número de ciclos de carga e descarga a que são 

submetidas. Embora as baterias sejam projetadas para atender uma ampla gama de 

aplicações, os fabricantes recomendam que as baterias não sejam submetidas com 

frequência a descargas profundas, pois podem danificar em definitivo o elemento.  

 Os equipamentos de energia empregados para manter as baterias carregadas 

especificados pelo fabricante possuem circuitos que protegem estas baterias contra 

descargas profundas, desconectando-as quando a tensão de corte é atingida no 

processo de descarga; dependendo do fabricante, a tensão de corte pode estar 

entre 1,60 e 1,75 V. Com o uso deste dispositivos, diminui-se em muito os danos 

causados por descargas profundas, abaixo do limite especificado pelo fabricante. 

 Outro fenômeno que pode contribuir para a degradação prematura das 

baterias é a elevação da temperatura. Este fato aumenta a velocidade das reações 

químicas que ocorrem nos elementos durante o processo de carga e descarga, tanto 

nas reações principais entre os materiais ativos, quanto nas reações secundárias, 

como a eletrólise e a corrosão anódica. 

 A cada 10 °C de elevação da temperatura a velocidade das reações químicas 

dobra, provocando uma perda de água e aumentando o processo de corrosão, e 

segundo Berndt (1997) a vida útil dos elementos nestas condições é reduzida pela 

metade, conforme indica o gráfico da figura 42. 
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Fonte: o Autor 

Figura 42 – Vida Útil em Função da Temperatura em °C 

 

 Durante os ensaios dos elementos em campo, observou-se que devido à 

variação da temperatura, houve um aumento na corrente de flutuação. Para 

certificar-se da presença deste fenômeno e a relação com o aumento da 

temperatura, foi separado um monobloco, de um dos bancos de baterias instalados 

em campo, e submeteu-se este a um teste onde foi mantida a tensão de flutuação 

constante e variou-se a temperatura, monitorando a corrente. Constatou-se um 

aumento da corrente em função da variação da temperatura, como pode ser 

observado na figura 43. 

 

 
Fonte: o Autor 

Figura 43 – Corrente de saída em Função da Temperatura em °C 
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 Segundo Berndt (1997), o aumento da corrente com a variação da 

temperatura deve-se ao fato de ocorrer um aumento na velocidade das reações 

eletroquímicas dentro das baterias. Com este ensaio, estabeleceu-se uma relação 

entre a variação da temperatura e o aumento da atividade interna das reações 

químicas de uma bateria, provocando perda de água e aceleração no processo de 

corrosão das placas. Foi observado durante os testes, que se a temperatura for 

mantida constante e a tensão de flutuação variar, a corrente aumenta como 

representado no gráfico da figura 44.  

 

 
Fonte: o Autor 

Figura 44 – Corrente de saída em Função da Tensão de Flutuação 

 

 

 Segundo Berndt (1997) os efeitos combinados podem ter comportamentos 

que não se anulam. Se a situação for de baixa tensão de flutuação e baixa 

temperatura, podem aparecer os seguintes comportamentos: 

 

a) Sobre a placa positiva. 

 Baixa tensão diminui a polarização, baixa temperatura aumenta a polarização, 

porém, os efeitos combinados não se anulam neste caso. Segundo o autor, 

predomina o efeito da diminuição da polarização da placa positiva; se este efeito for 

acentuado, há risco de aceleração do processo de corrosão. 
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b) Sobre a corrente de flutuação.  

 Segundo Berndt (1997) se a situação encontrada for baixa tensão de 

flutuação e alta temperatura nas baterias, os efeitos na polarização da placa positiva 

são diminuídos. A baixa tensão de flutuação diminui a corrente de flutuação; a 

elevação da temperatura aumenta a corrente de flutuação e o efeito da elevação da 

temperatura sobre a vida útil das baterias é diminuído; não se trata da combinação 

ideal, porém a compensação da tensão em função da temperatura reduz os efeitos 

da temperatura no processo de degradação prematura do elemento. 

 

 A pior combinação, segundo o autor, seria alta temperatura com alta tensão 

de flutuação, pois o processo de corrosão é acelerado devido o aumento da 

polarização, aumenta a corrente de flutuação, provocando avalanche térmica e 

consequente destruição da bateria. 

 A temperatura é comprovadamente um dos fatores importantes no processo 

de degradação prematuro das baterias e deve ser controlada nos locais de utilização 

das baterias, com a instalação de ar condicionado, para manter a temperatura em 

25 °C.  

 Uma vez que o sistema de condicionamento de ar depende do fornecimento 

de energia, o banco de baterias sofrerá aumento de temperatura exatamente no 

momento em que entrar em operação, o que aumenta o processo de degradação 

das baterias. 

 Para que não ocorra o desgaste prematuro da baterias, recomenda-se evitar 

as situações abaixo:  

 

a) Tensão de carga elevada. 

b) Corrente de carga sem limitação ou limitação muito alta. 

c) Tensão de flutuação elevada. 

d) Ambiente com temperatura elevada.  

e) Ambiente sem ventilação. 

 

 Comprovou-se com os testes realizados nos elementos instalados em campo, 

que as baterias são muito sensíveis á elevação de temperatura. Para um melhor 

rendimento e longevidade, a bateria deve ser instalada em locais de temperatura 

controlada entre 15 °C e 25 °C e a temperatura máxima anual não exceder 32 °C 
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durante 30 dias não consecutivos, pois este fenômeno interfere nas reações internas 

da bateria, provocando o desgaste prematuro. 

 

 

4.2. ANÁLISE DAS CÉLULAS A COMBUSTÍVEL INSTALADAS EM CAMPO 

 

 

 Os 10 sistemas de CaC observados e instalados em uma operadora de 

telecomunicações, com suas características apresentadas na tabela 13, teve seu 

desempenho acompanhado e observado por aproximados 12 meses.  

 

Tabela 13 – Especificações e características da CaC  

 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS   

Desempenho 
Potência de saída 0 até 5kW 
Tensão de saída 46 até 56 V CC 
Tensão de saída nominal 48 V CC 

Combustível Gás Hidrogênio 
99,95% seco 
66 até 95 psig 
40 slm com 3.000 W 

Operação 
Temperatura ambiente -40 °C até 46 °C 
Umidade 0 até 95% não condensado 

Aspecto Dimensões 1118 × 661 × 609 mm (A × L × P) 

Testes Normas obedecidas 
FCC Class A 
ANSI Z21.83 
NEBS Nível 3 

Emissões  Água  máx. 2 litros por hora  

Sensores 
Vazamento de gás Padrão 
Sobre temperatura Padrão 
Sobre pressão Padrão 

Controle Microprocessado 
Padrão 
Interface serial RS232 

Fonte: Manual Gencore  

 

 Seus dados de funcionamento do período observado estão no apêndice B. Na 

tabela 14 mostram-se os dados de um dos 10 sistemas de célula avaliados. 
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Tabela 14 – Dados de funcionamento de uma CaC 

Serial number GCTB000000440  City São Paulo   
Client XX           
Voltage 48 Vcc           
Current 47 A           
Backup time 17.5           
Hydrogen pressure 2450 PSI           
Startup date 07/03/2007           
       

Date Time System on Time 
(h.min) 

Running Time 
(h.min) Number of Starts Total DC Energy 

Produced (kWh) 
Energy Produced 
Last Run (kWh) 

Pressure 
(PSI) 

07/03/2007 09:00:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2450.0 
07/16/2007 03:022:17 0.47 0.47 1.00 1.88 1.88 2340.39 
07/18/2007 1:04:23 2.40 1.53 3.00 6.40 4.52 2077.20 
07/22/2007 12:10:12 3.55 1.15 5.00 9.40 3.00 1902.45 
08/18/2007 12:10:56 4.15 1.19 8.00 12.56 3.16 1718.38 
08/23/2007 01:13:30 4.51 0.36 9.00 14.00 1.44 1634.50 
08/30/2007 17:56:20 5.36 0.45 11.00 15.8 1.80 1529.65 
09/19/2007 08:06:39 7.10 1.34 15.00 19.56 3.76 1310.63 
10/20/2007 00:00:00 7.25 0.15 16.00 20.16 0.60 1275.68 
11/21/2007 00:00:00 7.40 0.15 17.00 20.76 0.60 1240.73 
11/25/2007 14:35:43 11.25 3.45 24.00 34.56 13.80 436.88 
12/16/2007 01:14:35 16.12 4.47 30.00 46.04 11.48 2450.0 
12/19/2007 24:55:03 16.30 0.18 31.00 46.76 0.72 2408.06 
12/20/2007 03:05:22 17.02 0.32 33.00 48.04 1.28 2333.50 
12/23/2007 19:12:57 18.18 1.16 34.00 51.08 3.04 2156.42 
12/29/2007 19:20:01 20.01 1.43 38.00 55.2 4.12 1916.43 
01/12/2008 22:16:26 20.55 0.54 41.00 57.36 2.16 1790.61 
01/16/2008 11:01:23 22.07 1.12 46.00 61.84 4.48 1529.65 
02/17/2008 00:00:00 22.22 0.15 47.00 62.44 0.60 1494.70 
02/19/2008 04:23:18 22.45 0.23 48.00 63.36 0.92 1441.11 
02/21/2008 17:20:45 24.58 2.13 53.00 68.68 5.32 1131.22 
03/22/2008 00:00:00 25.13 0.15 54.00 69.28 0.60 1096.27 
04/01/2008 19:21:34 26.00 0.47 55.00 71.16 1.88 986.76 
04/16/2008 15:46:45 26.56 0.56 59.00 73.40 2.24 856.28 
05/13/2008 01:00:00 28.08 1.12 62.00 76.28 2.88 688.52 

Fonte: Gencore log report
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 Utilizou-se neste estudo um sistema de CaC de 48 VCC, desenvolvido para 

aplicações como reserva de energia em telecomunicações, podendo entregar até 5 

kW de potência. Este sistema foi desenvolvido nesta capacidade por atender as 

necessidades das ERBs utilizadas no sistema de telecomunicações, entrando em 

funcionamento sempre que o fornecimento da energia elétrica for interrompido. O 

sistema gera CC e a entrega diretamente no barramento principal de CC da ERB. 

Foram desenvolvidos para aplicações em ambientes abertos, não necessitando de 

salas com temperaturas controladas ou coberturas. Não possui partes móveis para 

geração de energia, reduzindo itens de falhas que possam comprometer sua 

confiabilidade. O sistema possui algoritmo de autodiagnóstico periódico que 

possibilita informações em tempo real do estado do equipamento. 

 Utilizando-se o programa de monitoramento e manutenção, pode-se retirar os 

dados mostrados na tabela 14. Pode-se observar quando e por quanto tempo a CaC 

foi acionada, quanto de energia entregou para a carga, quantas vezes a CaC foi 

acionada e a quantidade de hidrogênio gasto em cada entrada. 

 Os sistemas de CaC foram instalados nas mesmas condições de 

funcionamento dos bancos de baterias analisados anteriormente. Dos dados do 

apêndice B, verifica-se que as células em média entraram em funcionamento 60 

vezes durante o período avaliado, entregaram 85 kW, trabalharam 23 horas. A 

tensão de saída das CaC não se alterou conforme gráfico da figura 45, pois, 

enquanto houver combustível, a célula estará em funcionamento, mantendo a 

tensão de saída constante. 

 

 
Fonte: o Autor 

Figura 45 – Tensão de saída da CaC em funcionamento 
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 Baseando-se nos dados coletados das CaCs instaladas e observadas neste 

período, verifica-se que estas, conforme mencionado anteriormente, funcionaram em 

média por 23 horas em várias entradas. O tipo de CaC escolhido para uso 

estacionário como reserva de energia, é do tipo PEM conforme especificação no 

apêndice B. Este sistema tem uma expectativa de vida em funcionamento mínima, 

mantendo suas características originais, de 4.000 horas. Com dados de 

funcionamento coletados em campo, onde a média de funcionamento ficou em 23 

horas durante quase um ano, pode-se afirmar que este produto poderá trabalhar 

durante mais de 100 anos, o que já seria mais de 25 vezes o verificado para as 

baterias nas mesmas condições de aplicação.  

 Observa-se na figura 46 que o nível da tensão de saída das CaCs não foi 

afetado pelas múltiplas entradas em funcionamento; os equipamentos continuaram a 

entregar a tensão que foi estabelecida durante a instalação.  

 A entrada em operação das CaCs, que utilizam membranas do tipo PEM, faz 

com que o hidrogênio e o oxigênio circulem através do stack, conservando a 

hidratação das membranas. Para melhor rendimento da CaC do tipo PEM as 

cadeias laterais sulfonadas das membranas precisam absorver grande quantidade 

de água (COOK, 2001). 

 

 
Fonte: o Autor 

Figura 46 – Tensão de saída da CaC pelo número de partidas  
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massa iônica; este transporte se reduz quando o eletrólito é submetidos a 

temperatura elevada. 

 Observa-se um aumento de 1,1 até 2,2 mV na tensão de cada célula, para 

cada grau Celsius de elevação na temperatura de operação. Porém a operação em 

temperatura elevada, fora dos parâmetros especificados entre -40 e +45 °C, é 

limitado, pois a elevação da temperatura aumenta a pressão do vapor nas 

membranas, deixando-as susceptível à desidratação, o que afeta a capacidade de 

condução iônica, reduzindo o desempenho, segundo Buchi et al. (1992). 

 Durante o período observado de funcionamento das CaCs instaladas em 

campo, foi acompanhada a elevação da temperatura, capacidade de corrente 

entregue e o nível de tensão, conforme gráficos das figuras 47 e 48. 

 

 
Fonte: o Autor 

Figura 47 – Corrente de saída da CaC em Função da Temperatura em °C 

 

 
Fonte: o Autor 

Figura 48 – Tensão de saída da CaC em Função da Temperatura em °C 
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 A temperatura de operação à qual a CaC foi submetida durante este período 

estudado não provocou nenhuma anomalia no funcionamento da CaC. A quantidade 

de água gerada durante a operação permaneceu normal, o que significa que as 

membranas permaneceram hidratadas e com suas propriedades inalteradas sem 

qualquer indício de fadiga ou mudança de desempenho. 

 Como não foi observada variação da corrente de saída em função da 

temperatura, tão pouco houve aumento de tensão em função da temperatura, pode-

se concluir que, mesmo trabalhando fora da temperatura especificada, não foi 

constatada perda de capacidade, a hidratação permaneceu normal mantendo o nível 

do transporte de massa iônica dentro do especificado em projeto, portanto com estes 

dados têm-se fortes indícios do não comprometimento da vida útil da CaC, estimada 

de 4000 horas de funcionamento, mesmo em condições de temperatura 

desfavoráveis.  

 Outro parâmetro muito importante, que impacta diretamente no rendimento de 

uma CaC, segundo Buchi et al. (1992), é a pressão do oxigênio. No gráfico da figura 

49 observa-se o impacto da pressão na tensão de saída da CaC a uma temperatura 

de 93 °C no stack de uma das CaCs instaladas em campo. 

 

 
Fonte: Fuel Cell Handbbook 

Figura 49 – Influência da pressão de O2 em polímeros Sólidos 

 

 O equipamento escolhido ajusta automaticamente a pressão do oxigênio, 

procurando mantê-la compatível com a temperatura e a altitude em que o 

equipamento está instalado; isto é feito através do soprador (air blower) BLW0940 

da figura 37. 
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 Nos testes de verificação, observou-se que variando a pressão do oxigênio de 

30 para 135 psi é produzido um aumento de 42 mV na tensão da célula com uma 

membrana com a densidade de corrente de 215 mA/cm2. 

 Estes dados mostram que o aumento da pressão do oxigênio resulta em um 

significativo aumento da polarização do catodo, o desempenho aumenta, porém 

deve ser obedecido o correto balanceamento do sistema entre a temperatura e a 

pressão, de acordo com a eficiência e custos esperados. A causa da degradação 

das CaC é resultado de um desbalanceamento entre a pressão e a temperatura e a 

densidade de corrente da membrana. Ainda não se tem certeza que somente estes 

parâmetros balanceados darão a máxima durabilidade e melhor desempenho para 

as CaC. A degradação poderá ser causada não somente por perda na capacidade 

de transporte de massa iônica, mas também pela intolerância às impurezas do 

combustível de acordo com Peter (1979). 

 Todos os dados das CaCs, mostrados nos gráficos acima, foram elaborados 

com o programa de monitoramento e instalação do sistema em sua versão 4.1.1. É 

um programa proprietário e específico para o sistema de CaC escolhido. 

 

 

4.3. COMPARATIVO CaCs E BATERIAS: DESEMPENHO 

 

 

 Baseado nos dados discutidos nos capítulos anteriores, e expostos nos 

apêndices, pode-se estabelecer um comparativo entre as CaCs e as baterias VRLA, 

aplicadas em reserva de energia para telecomunicações. 

 A primeira comparação que pode se estabelecer é física: o espaço ocupado 

por uma CaC de 5 kW, escolhida para esta aplicação, é de 2,56 m2, mostrado na 

figura 50, onde os pontos 1 é o dreno para a água produzida, e o ponto 2 é a 

interligação entre a CaC e o gabinete de combustível. 

 No caso da bateria objeto da comparação, cada monobloco possui largura de 

145 mm, sendo necessário para fazer um banco de baterias 24 monoblocos. 

Recomenda-se utilizar dois níveis de estante devido ao peso; tem-se portanto uma 

estante que ocuparia uma área de 1,6 metros quadrados, que é menor que o 

ocupado pela CaC. Porém as baterias precisam de locais controlados, com 

temperatura controlada, necessitando de toda uma infraestrutura de ar 
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condicionado, acesso protegido. As CaC precisam de uma base de concreto de 100 

mm de espessura, e um caminho para drenagem da água.  

 

 
Fonte: Manual Gencore 

Figura 50 – Área ocupada pela instalação de uma CaC 

 

 Outro dado físico é o peso: uma CaC com seis cilindros de hidrogênio pesa 

534 kg; um sistema de baterias para entregar a mesma capacidade, pela mesma 

autonomia, 100 A durante 10 horas em 48 V, pesa 2.100 kg. Na figura 51 têm-se 

fotos de um banco de baterias, que dá uma ideia do espaço ocupado para 

instalação. 

 

    
Fonte: o Autor 

Figura 51 – Baterias instaladas em uma operadora 
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 Na figura 52, mostra-se uma célula instalada como reserva de energia no 

Brasil. 

 

 
Figura 52 – Sistema de reserva de energia baseado em CaC, instalado no Brasil 

 

 Outra comparação que pode ser feita é sob o ponto de vista de instalação: a 

infraestrutura necessária para instalação de uma CaC é muito simples, bastando 

uma base de concreto em nível, nas dimensões apresentadas na figura 50. Uma vez 

pronta a base de concreto, o tempo médio de instalação de uma CaC, é de 1 h, com 

apenas uma única pessoa, incluindo os testes iniciais, e já está pronta para 

operação em caso de falha da energia comercial. 

 O tempo médio para instalar um banco de baterias, com uma única pessoa se 

possível, ultrapassaria duas horas, além do tempo necessário para manter as 

baterias carregadas por completo. Caso haja falha de energia imediatamente após a 

instalação das baterias, pode-se não ter a autonomia projetada. Não se avaliou o 

tempo necessário para instalação da infraestrutura necessária para receber as 

baterias, dentro das condições recomendadas pelos fabricantes. 

 Ainda, podem-se estabelecer outros parâmetros que podem diferenciar as 

duas tecnologias. A confiabilidade: baterias já possuem uma tecnologia empregada 

a muito tempo, amplamente testada e de consenso na aplicação de reserva de 

energia em telecomunicações. Também é consenso não existir uma confiança 

integral quanto à disponibilidade da reserva de energia, durante falhas seguidas de 
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energia comercial, pois as baterias não estariam com a carga completa, podendo 

comprometer a segurança do sistema.  

 Testes de avaliações dão ao banco de bateria uma ideia de seu estado, no 

momento do teste, não podendo pode garantir nada no instante imediato após o 

teste. As CaC são monitoradas em tempo real, permitindo ao usuário uma avaliação 

do estado da reserva e se houver algum problema, previamente detectado, pode ser 

reparado de imediato, ou procurar uma solução para garantir a reserva de energia. 

 As CaCs mantêm o fornecimento de energia enquanto houver combustível, 

podendo atender às necessidades de reserva de energia, mesmo em condições de 

falta da energia comercial prolongada. As baterias tem uma autonomia definida: 

atingiu-se a autonomia definida, acabou-se a reserva, e o sistema que depende da 

reserva deixará de funcionar. 

 Para as baterias, a infraestrutura conforme já mencionado, é muito complexa, 

necessitando de sistemas de ventilação para evitar a concentração de nuvem ácida, 

ou hidrogênio, é necessário também ar condicionado, para evitar que as baterias 

sejam submetidas a trabalho fora das condições de temperatura ideal, prevenindo o 

desgaste prematuro, ou outro problema que possa danificar em definitivo o 

elemento. 

 As CaCs possibilitam a instalação de reserva de energia, próximo do 

equipamento consumidor, sem a necessidade de ambientes especiais. Outra 

vantagem das CaCs, em relação às baterias, é a instalação de reserva de energia 

em topo de edifícios. Para utilizar baterias, tem-se uma carga concentrada de quase 

2.000 kg em uma região pequena, sendo necessário um reforço para receber esta 

carga. As CaCs, com peso reduzido em comparação com as baterias, podem ser 

instaladas no topo de edifícios sem grandes modificações estruturais. 

 A faixa de temperatura de operação de uma CaC, é de -40 °C à 45 °C, 

enquanto as baterias devem operar em uma temperatura controlada de 25 °C, para 

ter seu melhor rendimento. 

 Como não poderia ser diferente, as necessidades de uma infraestrutura para 

aplicação das baterias tem um custo que são demonstrados a título de comparação 

com a infraestrutura necessária para instalação das CaCs. 
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4.4. COMPARATIVO CaCs E BATERIAS: CUSTOS 

 

 

 Objetivo deste capítulo é apresentar parâmetros necessários para 

estabelecer-se um comparativo entre o uso de baterias e CaCs. Estes custos foram 

levantados em 2010, servindo somente para o comparativo nos casos estudados, 

necessitando de estudos mais aprofundados de economia para uma aplicação geral. 

 Leva-se em consideração que a garantia de 10 anos, pró rata, não é praticada 

pelas operadoras envolvidas neste estudo. 

 

 

4.4.1. Custos dos Bancos de Baterias 

 

 

 Os custos para instalação, para as baterias VRLA trabalharem dentro do 

especificado pelo fabricante, e que estas tenham a vida útil e a confiabilidade 

projetadas, é necessário ter uma infraestrutura que as mantenham com temperatura 

controlada, ambiente ventilado e seguro. 

 Para este estudo, não foi considerado a construção do abrigo, pois estes são 

compartilhados com outros equipamentos. Considerou-se para este estudo os 

seguintes itens de infraestrutura: 

 

a) Ar condicionado, dois aparelhos de 30.000 BTU. 

b) Instalação, mão de obra necessária para instalação de um banco de baterias. 

c) Materiais de instalação, cabos, conectores de interligação, etc. 

d) Manutenção, mão de obra semestral para ensaio de descarga e mão de obra 

mensal para manutenção do sistema de ar condicionado. 

e) Custo de reposição das baterias, quando for necessário a substituição. 

f) Preço da estante de baterias. 

g) Consumo do ar condicionado. 

h) Consumo do retificador extra para manter as baterias carregadas. 

 

 Na tabela 15, apresenta-se um resumo da composição destes custos, cujos 

detalhes podem ser vistos no apêndice E. Não se considerou a evolução de preços 
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dos insumos necessários na fabricação de baterias, nem a evolução dos preços dos 

equipamentos e materiais para a instalação. 

 Estes preços são somente para que se possa fazer uma análise de 

viabilidade, baseado somente nos gastos de manutenção, devido à baixa vida útil 

verificada pelas baterias, durante este estudo. 

 

Tabela 15 – Custos um sistema de baterias VRLA 500Ah/48Vcc durante 10 Anos 

 
Fonte: o Autor 

 

 

 Considerou-se um sistema de ar condicionado de 30.000 BTU, com dois 

equipamentos instalados, sendo que um funciona como reserva do outro; o preço 

considerado é média de mercado, consultado em 2010. 

 A instalação é um custo real, considerado para deixar em funcionamento o 

sistema de baterias, utilizando dois técnicos durante três horas, preços coletados em 

2010. 

 O kit de conexões são cabos e conectores, necessários para a conexão entre 

os monoblocos e a conexão com o consumidor e sistema de retificadores, custos 

levantados em 2010. 

 Baterias de 500 Ah, dois bancos: levou-se em consideração a necessidade de 

dois bancos de baterias de 500 Ah/48 VCC, para poder prover ao consumidor 100 A 

durante 10 horas; são monoblocos de 2 V com um único elemento, preços 

levantados em 2010. 

 Em sistemas de energia, dimensiona-se levando em consideração, a corrente 

máxima necessária para recarregar as baterias, ou seja, prever retificadores em 
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número suficiente para alimentar o consumidor e recarregar as baterias, preços 

levantados em 2010. 

 Quanto ao consumo de energia, considerou-se que o sistema de ar 

condicionado funciona por 20 horas diárias durante 30 dias, para manter a 

temperatura controlada dentro da sala de baterias. Considerou-se o custo médio de 

energia de R$ 0,27/kWh. O consumo considerado do equipamento de ar 

condicionado é de 8,7 kW, custos levantados em 2010. 

 Considerou-se para efeito de comparação, a taxa de câmbio US$ 1.00 igual a 

R$ 2,00. Nos custos de manutenção estão inclusos os ensaios de descarga limpeza 

e instalação dos monoblocos. 

 

 

4.4.2. Custos das Células a Combustível 

 

 

 Os custos envolvidos para instalação e operação de uma CaC, são 

apresentados na tabela 16 de forma resumida, estando com maiores detalhes no 

anexo E. Estes custos foram levantados no momento da instalação; sua projeção 

futura não foi levada em consideração, pois o objetivo é avaliar a viabilidade da 

substituição de baterias por CaC se as condições atuais forem mantidas. A projeção 

futura deverá ser parte de um estudo de viabilidade econômica mais detalhada. 

 

Tabela 16 – Custos de uma CaC instalada em campo 

 
Fonte: o Autor 
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 Na tabela 16, onde se apresentam os dados de custos para manutenção e 

instalação de uma CaC, observa-se que custos como reposição, consumo de 

energia e o uso de ar condicionado são reduzidos, pois a CaC não necessita de um 

ambiente controlado para sua instalação e funcionamento, mas é necessário ar 

condicionado suficiente para manter os equipamentos de transmissão dentro da 

temperatura de trabalho recomendada. Consideram-se estes custos sem impostos, a 

taxa de câmbio utilizada foi de US$ 1.00 igual a R$ 2,00. 

 Considerou-se, nos custos de manutenção, o combustível hidrogênio 

necessário, com gasto médio de 42 metros cúbicos de hidrogênio por ano, a um 

preço médio de R$ 25,00 o metro cúbico posto no local, nas regiões de São Paulo e 

Rio de Janeiro. Considerou-se uma manutenção preventiva para monitoramento, 

limpeza ou substituição dos filtros de hidrogênio e oxigênio, substituição do liquido 

refrigerante, aperto das conexões e calibração e substituição do sensor de 

vazamento de hidrogênio. Para a instalação considerou-se a base de concreto e 

fixação do gabinete de hidrogênio e da unidade geradora, incluindo a mão de obra e 

material envolvido na execução da instalação. 

 Observa-se na figura 53 um comparativo de custos entre as duas tecnologias. 

Por este gráfico, a CaC, tem um custo inicial maior que os das baterias, mas com a 

durabilidade maior, custos de energia para manutenção do sistema menor, e 

infraestrutura mais simplificada, mais barata, as CaC passam a ser mais vantajosa 

dentro do quadro apresentado. 

 No gráfico verifica-se que no período de 1 ano os custos entre as baterias e 

as CaCs, se equivalem, passando ser mais vantajoso optar por CaC, após esse 

período. Projetando estes custos para um período de 10 anos, que seria a vida útil 

projetada para as baterias, tem-se uma diferença no final de 10 anos de R$ 

103.046,00 a favor das CaCs. 

 Além das vantagens técnicas e da diferença de custos entre as duas 

tecnologias, outra vantagem é o fato que nas CaC do tipo PEM não se utiliza 

substâncias ácidas ou chumbo. Depois de 4.000 horas de operação, basta substituir 

o stack, e o equipamento estará pronto para mais 4.000 horas, reduzindo o descarte 

ou a necessidade de destinação especial para componentes do sistema. 
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Fonte: o Autor 

Figura 53 – Comparativo entre CaC e baterias 

 

 A produção de baterias chumbo ácidas representa um segmento de grande 

consumo de chumbo e os trabalhadores estão expostos a riscos elevados, embora 

existam equipamentos de proteções individuais para este tipo de atividade.  

 Em seu artigo sobre os problemas gerados na exposição ocupacional ao 

chumbo, Araújo, Pivetta e Moreira (1999) relatam que entre 1985 e 1987 foram 

identificados seiscentos casos de saturnismo em trabalhadores de uma fábrica de 

baterias, em Belo Horizonte. Dos 154 funcionários de uma fabrica reformadora de 

baterias estudadas, 52% apresentaram sintomas de intoxicação pelo chumbo. 

 Este é somente um dado importante no processo envolvendo baterias; é 

necessária uma investigação mais aprofundada neste sentido para conclusões mais 

especificas. Não se pode concluir que as baterias são prejudiciais à saúde humana, 

mas o manuseio de baterias deve ser feito dentro das regras de segurança e 

controle para que não contaminem o meio ambiente e as pessoas. 
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5. CONCLUSÃO 

 

 

 Observa-se, pelo apresentado no gráfico de comparativo de custos da figura 

53, que os custos iniciais para utilização das baterias VRLA como reserva de 

energia, é de R$ 47.910,00. Os custos iniciais das CaCs para a mesma aplicação é 

de R$ 84.884,00, constata se uma diferença inicial a favor das baterias de R$ 

36.974,00. Embora os custos iniciais das baterias VRLA sejam competitivos, ao 

longo do tempo constatam-se a diluição desta diferença e o equilíbrio durante o 

primeiro ano, dado os custos de manutenção e durabilidade dos sistemas de 

baterias VRLA serem maiores, desta forma as CaCs mostram-se mais competitivas 

para um período superior a 1 ano, dentro dos parâmetros estabelecidos na 

comparação. 

 Este fato já seria um bom argumento para a aplicação de CaCs em reserva 

de energia para telecomunicações, mas as operadoras procuram disponibilidade dos 

serviços e confiabilidade no sistema de reserva de energia e consequente economia 

em infraestrutura. Dentro do apresentado neste trabalho, pode-se dizer que as CaC 

são alternativa viável para substituir o uso de baterias como reserva de energia, 

possibilitando uma redução de custos e melhoria de confiabilidade e desempenho 

nos sistemas de energia para telecomunicações, possibilitando aos provedores 

destes serviços uma melhoria na competitividade, ofertando a seus clientes serviços 

confiável e de grande desempenho. 

 

 

5.1. PRÓXIMOS TRABALHOS 

 

 

 Pode-se estudar a evolução de preço das baterias e CaCs, com base na 

evolução dos metais, mão de obra, hidrogênio, no mercado. Pode se fazer um 

estudo da produção de hidrogênio em áreas remotas, com uso de energia eólica ou 

fotovoltaica. 
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APÊNDICE A - DADOS DO ENSAIO DE CAPACIDADE 

 

 

 

 



98 

 

 

 

 

 

 

 



99 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 

 

 



102 

 

APÊNDICE B - DADOS DAS CACS INSTALADAS EM CAMPO 
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APÊNDICE C - MANUAL DO MEDIDOR MIDTRONICS CT 100 
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APÊNDICE D - DADOS DAS MEDIDAS DE CONDUTÂNCIA USANDO 

O CT 100 DAS BATERIAS INSTALADAS EM CAMPO 
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APÊNDICE E - DADOS DE CUSTOS DAS CACS E BATERIAS 

 


