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RESUMO 
 
 

Células a combustível são uma classe de dispositivos eletroquímicos que convertem 
diretamente a energia química de um fluxo reagente em energia elétrica e calor, 

operando de forma eficiente e silenciosa. O presente estudo tem o objetivo de 

desenvolver e aplicar um protocolo de testes para a caracterização de módulos de 
células a combustível de eletrólito polimérico (PEFC) por meio de medidas da curva 

de polarização desses dispositivos. Este protocolo foi elaborado a partir das 
recomendações de um protocolo de testes harmonizado publicado pelo projeto 

FCTESQA e o procedimento experimental foi conduzido sob condições controladas 
em laboratório tendo como principais parâmetros de saída a tensão e a intensidade 

de corrente elétrica geradas. Os testes foram realizados através do controle da 
corrente elétrica drenada do módulo de células a combustível e resultaram em um 

conjunto de medidas que permitem obter a curva de polarização do dispositivo e, 

assim, diagnosticar seu desempenho. O protocolo foi aplicado sobre dois 
dispositivos distintos (dotados das mesmas especificações nominais), e as curvas 

geradas foram comparadas. Os resultados indicam que ambos os dispositivos, 
mesmo sujeitos a diferentes condições de operação, reproduzem curvas de 

polarização muito semelhantes, conforme o esperado. Esta semelhança sugere que 
a padronização do procedimento foi eficaz. 

 

Palavras-Chave: Célula a combustível de Eletrólito Polimérico. Avaliação de 
desempenho. Curva de Polarização. 
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ABSTRACT 
 
 

Fuel cells are electrochemical devices that convert the chemical energy carried by a 
reagent flow directly into electrical energy and heat efficiently and quietly. This study 

aims to develop and apply a testing protocol for the characterization of a polymer 

electrolyte (PEFC) fuel cell stack based  on  device’s  polarization  curve measurement. 
The measurement procedure was developed following the recommendations of a 

harmonized test protocol published by the FCTESQA project and the experimental 
methods were conducted under controlled laboratory conditions. The main test 

outputs are the voltage and the electrical current produced by the stack. The tests 
were performed by controlling the electrical current drawn from the fuel cell stack and 

resulted in a set of measures that provide the polarization curve of the device and 
thus diagnose their performance. The protocol was applied on two similar devices 

(both with the same nominal specification), their curves generated and then 

compared. The results indicate that both devices, even if subject to different 
operating conditions, reproduce polarization curves very similarly, as expected. This 

similarity suggests that the standardization of the procedure was effective.  
 

Keywords: Polymer Electrolyte Fuel Cell. Performance Assessment. Polarization 
Curve. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

1.1. CONTEXTO 
 

 

O suprimento das demandas energéticas da sociedade contemporânea é um 
problema de relevância internacional que apresenta dimensões progressivas e 

inquietantes devido às elevadas taxas de crescimento na demanda por recursos 
energéticos bem como devido aos impactos que os processos de obtenção desses 

recursos promovem no meio-ambiente. 
A sociedade contemporânea vem se tornando continuamente mais populosa 

(conforme mostrado no gráfico da Ilustração ) e energointensiva impulsionando a 
demanda energética (total e per capta) a grandes taxas de crescimento (LEITE, 

2002). De fato, um grande número de estudos sugere a existência de uma 

correlação de proporção direta entre a quantidade de energia requerida pelos 
arranjos sociais e o nível de desenvolvimento socioeconômico e de qualidade de 

vida experimentados por essas populações (ANDREWS e JELLEY, 2007). 
Estes estudos revelam que a quantidade de energia demandada pelos 

processos industriais, comerciais, residenciais e de serviços públicos da sociedade 
frequentemente se mostra com um elevado grau de atrelamento a indicadores como 

o índice de desenvolvimento humano (IDH publicado pelo Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento). Isso indica que nas sociedades contemporâneas o 
aumento da qualidade de vida tende a depender de um aumento de consumo de 

energia (BENKA, 2002). 
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Ilustração  – Gráfico da população humana total estimada e projetada 

ao longo do tempo (ONU - DIVISÃO DE POPULAÇÃO, 2010). 

 

 

A atual utilização de recursos energéticos fósseis como principal insumo da 
matriz energética mundial desponta um cenário de grandes impactos ao meio 

ambiente, advindos de um modelo econômico não sustentável; seja por conta da 
provável escassez desses recursos, seja por conta dos efeitos adversos que a 

utilização em grande escala e pouco eficiente desses recursos causam sobre o meio 
ambiente e sobre a saúde humana (WEISZ, 2004). 

Entre outros problemas meio-ambientais, a utilização de insumos energéticos 
de origem fóssil contribui para o aumento líquido da concentração do dióxido de 

carbono (CO2) na composição da atmosfera, aumentando o potencial de efeito 

estufa em escala global. Estudos científicos sugerem que este impacto contribui 
diretamente para o fenômeno do aquecimento global (ANDREWS e JELLEY, 2007). 

A busca por recursos energéticos que permitam, ao mesmo tempo, satisfazer 
à elevada demanda e equacionar as restrições de custo e de eficiência ambiental 

vem encontrando respostas nas tecnologias que promovem o aumento da eficiência 
energética nos equipamentos consumidores de energia e também nas tecnologias 
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de geração e transporte de energia baseadas em novos combustíveis, novos 
sistemas logísticos e novas rotas de conversão de energia (LEITE, 2002). 

Neste contexto, o setor elétrico tem desenvolvido alternativas como as 
melhorias tecnológicas nos segmentos de geração, transmissão, distribuição e 

utilização da energia elétrica. No campo da geração, as fontes renováveis de 
energia vêm recebendo especial atenção por apresentarem o potencial de resolver 

questões de disponibilidade energética ao mesmo tempo em que amenizam os 

impactos causados ao meio ambiente. 
Uma classe de dispositivos eletroquímicos, denominada de células a 

combustível, vem sendo largamente estudada por apresentar alta compatibilidade 
com os requisitos acima mencionados (LINARDI, 2010). Esses dispositivos são 

conversores diretos que operam transformando a energia química contida no 
hidrogênio para a forma elétrica e térmica por meio de um par de reações de 

oxirredução, sem a presença de formas intermediárias de energia.  
As células a combustível representam uma rota de conversão energética que 

pode se aliar às fontes renováveis de energia e, assim, atender aos requisitos 

técnicos e econômicos que são necessários para o desenvolvimento energético 
sustentável. 

Células a combustível são uma classe de dispositivos eletroquímicos que 
atuam convertendo diretamente a energia química obtida numa reação de 

oxirredução em energia elétrica e energia térmica. Em geral são alimentadas com 
hidrogênio gasoso e parte do oxigênio presente no ar, gerando como produtos 

energia elétrica, calor e água (O'HAYRE et al., 2006). 
No meio terrestre o hidrogênio pode estar presente na atmosfera como uma 

substância simples pura (moléculas biatômicas, referidas como hidrogênio molecular 

ou, por abuso de linguagem, gás hidrogênio), no entanto o hidrogênio não é 
encontrado naturalmente nesta forma, mas sim por meio de uma infinidade de 

substâncias compostas na qual os átomos de hidrogênio estão ligados a um ou mais 
elementos químicos distintos, compondo assim as moléculas dessas diferentes 

substâncias (na água, por exemplo). 
O desenvolvimento de novas rotas tecnológicas de conversão de energia 

baseadas em recursos energéticos renováveis é um fator fundamental e 

imprescindível para o estabelecimento de mecanismos de desenvolvimento 
sustentável que sejam capazes de atender tanto ao cenário de crescente demanda 
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por energia no mundo contemporâneo quanto aos requisitos meio ambientais de 
desenvolvimento sustentável. 

Na área de planejamento energético, a escolha de uma solução de 
suprimento energético deve considerar o custo de instalação da planta produtora, o 

custo de operação (custo de combustível, manutenção) o fator de capacidade, 
aspectos meio-ambientais (como os índices de poluição) e o grau de maturidade 

tecnológica para garantir as condições necessárias à comercialização e à segurança 

energética. 
Nesse contexto, entre outras rotas alternativas, situam-se as tecnologias que 

visam à utilização do hidrogênio como um vetor energético fundamental, capaz de 
carrear energia de fontes de baixo impacto ambiental e de permitir que sua energia 

seja convertida de forma eficiente dos pontos de vista energético e meio ambiental.  
A proposta de se estabelecer em larga escala sistemas energéticos baseados 

no hidrogênio requer a utilização de sistemas conversores que sejam capazes de 
promover a transformação da energia química armazenada nesse vetor em outras 

formas úteis de energia, com destaque especial na obtenção da energia elétrica 

como aproveitamento principal e da energia térmica como aproveitamento 
complementar ou marginal (RIFKIN, 2003). 

A escolha dos conversores mais adequados para essa tarefa deve levar em 
consideração questões como a eficiência global do processo; os custos de 

instalação, manutenção e operação, o atendimento aos regulamentos e normas 
ambientais entre outros critérios (LEITE, 2002). 

 
 

1.2. OBJETIVOS 
 
 

1.2.1. Objetivo Geral 
 

 
Aplicar os princípios de um procedimento harmonizado de testes em módulos 

de célula a combustível do tipo PEM de modo a caracterizar o seu desempenho 

como dispositivo conversor de energia, permitindo verificar o cumprimento das 
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especificações nominais informadas pelo fabricante bem como a comparação deste 
desempenho em relação a outro dispositivo. 

 
 

1.2.2. Objetivos Específicos 
 

 

 Determinar as variáveis que deverão ser controladas e mensuradas durante 
os testes de avaliação; 

 Aplicar os conceitos de um protocolo de testes harmonizado para a obtenção 

de curvas de polarização em módulos de células a combustível;  

 Obter parâmetros de desempenho das células a combustível através de 

experimentos de caracterização in situ de modo minimamente intrusivo e 
minimamente invasivo; 

 Validar e testar a metodologia desenvolvida através de ensaios experimentais 
a fim de permitir a aplicação prática deste protocolo na avaliação e controle 

de qualidade de dispositivos comercializados pela empresa Brasil H2 Ltda. ; 
 

 

1.3. JUSTIFICATIVA 
 

 
A caracterização das células a combustível é um problema relevante à 

medida que este processo permite avaliar quantitativamente o desempenho do 
dispositivo conversor de energia e, a partir desta informação, fornecer um 

diagnóstico sobre o seu comportamento (MALKOW et al., 2011). 

Células a combustível são dispositivos cuja implementação pode variar nos 
aspectos geométricos dos eletrodos, no tipo de eletrólito, na composição do sistema 

eletrocatalítico, etc. Ademais, a constante evolução, gerada pelas intensas 
atividades de pesquisa e desenvolvimento focadas nesses dispositivos, promove 

uma rápida modificação nos parâmetros de desempenho dos dispositivos que 
paulatinamente vem se tornando melhores conversores de energia (CARRETTE, 

FRIEDRICH e STIMMING, 2001). 
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Neste trabalho um protocolo harmonizado de testes é aplicado sobre uma 
proposta de arranjo experimental para permitir a caracterização de módulos de 

células a combustível comercialmente disponíveis.  
Procura-se, desta forma, permitir que diferentes dispositivos sejam 

comparados entre si; que um mesmo dispositivo tenha o seu desempenho avaliado 
ao longo do tempo; que uma nova implementação seja testada em relação à outra e 

que as características nominais dos dispositivos sejam verificadas.  

Sendo assim, este protocolo poderá constituir uma valiosa ferramenta de 
diagnóstico para o controle de qualidade dos dispositivos utilizados pela empresa 

Brasil H2, que comercializa módulos de células a combustível PEFC e realiza 
projetos de pesquisa e desenvolvimento a partir desses disposit ivos. 

 
 

1.4. ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 
 

 

Esta dissertação baseia-se na aplicação de um protocolo de testes em 
módulos de células a combustível através de ensaios de teste (atividades 

experimentais). O texto está dividido em cinco capítulos. 
Após a seção de introdução, o capítulo 2 trata dos aspectos fundamentais da 

tecnologia das células a combustível (entendida como parte da conjuntura das 
tecnologias do hidrogênio) e se apresentam os conceitos fundamentais da operação 

desses dispositivos eletroquímicos de modo a subsidiar a discussão do tema que se 
dá nos capítulos seguintes. 

No capítulo 3 descrevem-se os materiais e métodos empregados na 

realização dos procedimentos experimentais, mostrando o escopo e os meios 
empregados para estabelecer as rotinas de teste. 

No capítulo 4 são apresentados os tipos e a quantidade de testes elaborados, 
o intuito de cada um e as variáveis consideradas. 

Finalmente, no capítulo 5 apresentam-se as conclusões obtidas a partir dos 
testes realizados bem como os trabalhos futuros que poderão se desenvolver a 

partir deste trabalho. 
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2. HIDROGÊNIO E CÉLULAS A COMBUSTÍVEL 
 
 

Neste capítulo serão abordados os principais conceitos envolvidos na 
produção e utilização do hidrogênio como vetor energético em associação com o 

emprego das células a combustível como dispositivo conversor de energia.  

As tecnologias do hidrogênio incluem a cadeia de produção deste 
combustível, os dispositivos de transporte, armazenamento e distribuição, além das 

diversas famílias de implementação das células a combustível e seus subsistemas.  
Os tópicos desenvolvidos neste capítulo não pretendem ser exaustivos na 

abordagem deste vasto campo de conhecimento a ponto de esgotá-lo, mas sim 
apoiar o desenvolvimento do trabalho que se dará nos capítulos subsequentes.  

 
 

2.1. INTRODUÇÃO 
 
 

Os recursos energéticos são encontrados na natureza em diversas 
qualidades e quantidades. Enquanto alguns recursos energéticos são fontes 

relativamente pobres em energia, como é o caso da lenha, outros se apresentam 
altamente energéticos, como é o caso do gás hidrogênio (LINARDI, 2010). 

O hidrogênio é um elemento químico abundante na natureza terrestre, bem 

como constitui a matéria prevalente na constituição da massa do universo. No meio 
terrestre o hidrogênio participa na formação de inúmeras moléculas que compõem 

substâncias abundantes como a água, outros compostos inorgânicos (ácidos e 
bases) e orgânicos (hidrocarbonetos, álcoois, hidratos de carbono, etc.). 

O hidrogênio elementar se configura na natureza por meio de três isótopos. O 
prótio (1H), prevalente, apresenta núcleo formado por um único próton enquanto o 

deutério (2H) apresenta núcleo formado por um próton e um nêutron e o trítio (3H), 
instável, que possui um próton e dois nêutrons, conforme representado na Ilustração 

. 
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Ilustração  – Representação atômica dos isótopos do Hidrogênio, da 

esquerda para a direita: Prótio, Deutério e Trítio. 

 
 

Na natureza terrestre, a apresentação do hidrogênio como substância simples 

se dá na forma de uma molécula biatômica cuja fórmula química é notada por H2. 
Ocorre, no entanto, que em condições normais de temperatura e pressão o 

hidrogênio molecular é um gás de elevada reatividade e por isso tende a reagir com 
outras espécies químicas e dar origem a compostos mais estáveis (a combustão do 

hidrogênio no meio atmosférico, por exemplo, produz água como produto final). 
Ademais a molécula do hidrogênio possui a mais baixa massa volumétrica 

conhecida, de modo que a ação do campo gravitacional da Terra sobre uma massa 

deste gás torna-se muito tênue a ponto de parte das moléculas escaparem para o 
espaço. 

Estas características do gás tornam a sua concentração atmosférica muito 
baixa (tipicamente abaixo de 1 ppm do volume), de modo que é possível considerar 

que a disponibilidade natural do hidrogênio molecular é desprezível. 
A partir destas observações, nota-se que a utilização do hidrogênio como 

recurso energético deve considerá-lo como um vetor e não uma fonte de energia. 
 

 

2.2. TECNOLOGIAS DO HIDROGÊNIO 
 
 

“Tecnologias do hidrogênio” é a denominação que se utiliza para descrever o 
conjunto de tecnologias que dão suporte tecnológico ao conceito da economia do 

hidrogênio (LINARDI, WENDT & GÖTZ, 2000). Este suporte considera o conjunto de 
processos e dispositivos utilizados na utilização do hidrogênio como vetor 
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energético. Tais tecnologias podem ser divididas em duas classes: aquelas 
empregadas no ciclo do combustível (cadeia de produção, armazenamento, 

transporte e distribuição do hidrogênio) e aquelas voltadas para a conversão deste 
combustível em uma forma de trabalho útil ao ser humano (GOMES NETO, 2005). 

No contexto da economia do hidrogênio, este combustível assume o papel de 
principal vetor articulado na matriz energética (RIFKIN, 2003). 

Às vantagens implícitas da economia do hidrogênio somam-se aspectos 

sociais, econômicos, técnicos e ambientais.  
Do ponto de vista técnico, as tecnologias do hidrogênio voltadas à geração de 

energia elétrica se dividem em duas grandes rotas de conversão energética: a via do 
aproveitamento eletroquímico (ou combustão a frio, onde há conversão direta da 

energia química em energia elétrica) e a via do aproveitamento térmico (combustão 
a quente, quando a conversão da energia química se dá para a forma térmica e, 

logo após, em energia elétrica). 
Os conversores eletroquímicos são implementados por meio das células a 

combustível e possuem a vantagem, frente às máquinas térmicas, de não terem a 

sua eficiência energética limitada pelo ciclo de Carnot, mas sim pela termodinâmica 
da reação (SERRA et al., 2005). 

De modo geral, para as condições típicas das aplicações energéticas, as 
eficiências obtidas pela via eletroquímica são superiores àquelas obtidas pela via 

térmica. Sendo assim, a via eletroquímica representa uma rota mais eficiente de 
energia. Ademais, aspectos como os baixos níveis de emissão (ou até mesmo 

nulos) de poluentes (em especial os atmosféricos) ampliam a vantagem das células 
a combustível em relação aos motores de combustão interna, turbinas e caldeiras  

(CAMPARIN et al., 2007). 

 
 

2.3. HIDROGÊNIO 
 

 
Na natureza, em condições normais de temperatura e pressão (0 °C, 

101,325 kPa), o hidrogênio molecular apresenta-se na fase gasosa e compõe o 

ambiente da atmosfera a baixíssimas concentrações. 
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Sabendo-se que o hidrogênio é um vetor energético, e não um combustível 
primário é possível concluir que este recurso deve ser obtido a partir de substâncias 

que possuam átomos de hidrogênio na sua composição molecular. Estas 
substâncias podem ser de origem renovável ou não renovável, de modo que a 

sustentabilidade ambiental do hidrogênio utilizado para fins energéticos depende 
fundamentalmente do processo de obtenção que se utiliza.  

Outra característica importante do uso do hidrogênio como vetor energético 

encontra-se no fato de que este combustível pode ser utilizado para aumentar o fator 
de capacidade de fontes de energia intermitentes (como é o caso da maioria das 

fontes renováveis, como por exemplo, fontes eólicas e solar fotovoltaica). Isto ocorre 
porque nos momentos em que a potência disponível excede à demanda é possível 

otimizar o aproveitamento da capacidade instalada produzido e armazenando a 
energia elétrica excedente na forma de hidrogênio (energia química obtida por meio 

de eletrólise). 
Na Patagônia Argentina, por exemplo, existe um parque eólico que converte 

parte da energia elétrica produzida em hidrogênio para fins energéticos (PRADES, 

2006). Nesse caso, o hidrogênio acumulado pode ser utilizado, posteriormente, para 
distribuição na qualidade de vetor energético (para abastecimento de veículos ou 

plantas de geração de energia elétrica com células a combustível, por exemplo) ou, 
ainda, transformado dentro da própria infraestrutura do produtor em energia elétrica 

nos momentos onde a demanda supera a potência disponível.  
 

 
2.3.1. O Uso Energético do Hidrogênio 

 

 
“Uso energético do hidrogênio” é a denominação dada para o conjunto de 

processos que permite utilizar o combustível hidrogênio como carreador de energia. 
Sendo assim, este combustível é empregado para acumular energia de uma fonte 

primária e transportá-la até uma aplicação final que demande energia. Neste 
contexto, o hidrogênio é entendido como um vetor energético. 

No mundo, o mercado atual de hidrogênio está fortemente ligado ao seu uso 

como insumo industrial e não como vetor energético, conforme mostrado na 
Ilustração . No gráfico é possível visualizar que as aplicações principais estão 
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ligadas à indústria de fertilizantes (forte consumidora de amônia), petroquímica (no 
refino para a hidrodessulfurização e o craqueamento) e química (metanol). O uso 

energético do hidrogênio está inserido no campo das outras aplicações.  
 

 
Ilustração  – Mercado de consumo do H2: Fonte: AFH2. 

 

 
Via de regra o combustível empregado nas células a combustível é o 

hidrogênio molecular (que se apresenta em fase gasosa), devido à relativa 
simplicidade com que se pode armazenar e transportar gases. Esta aparente 

vantagem se torna menos atrativa, no entanto, quando se considera que o 
hidrogênio molecular não é um recurso natural que possa ser extraído diretamente 

da natureza. De fato, o hidrogênio não se caracteriza como uma fonte primária de 
energia, mas sim como um vetor energético. 

No entanto, o hidrogênio de uso energético contribui para a diversificação e o 

balanceamento da matriz energética. Esta característica pode ser utilizada para 
aumentar os níveis de segurança energética ao mesmo tempo em que pode aliviar 

as tensões geopolíticas decorrentes da concentração extremamente localizada de 
outros recursos energéticos, como é o caso do carvão mineral, do urânio e do 

petróleo, (REIS e CUNHA, 2006). 
 

 

 

12% 
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2.3.2. Propriedades do Hidrogênio 
 

 
As propriedades do combustível são características que interferem 

diretamente nas tecnologias do hidrogênio, moldando os requisitos técnicos e 
econômicos dos sistemas envolvidos na sua produção e utilização. As principais 

características do hidrogênio estão listadas na Tabela . 

 
Tabela  – Propriedades fisicoquímicas do gás hidrogênio. 

Propriedade Material do eletrólito 

Estado físico (CNTP) Gasoso 

Estado de agregação Molécula biatômica 

Massa molar 2,0158 g·mol-1 

Densidade 0,0899 kgNm-3 

Ponto de fusão 14 K 

Ponto de ebulição 20 K 

Poder calorífico superior (HHV) 286,02 kJmol-1 

Poder calorífico inferior (LHV) 241,98 kJmol-1 

 

As características físico-químicas do hidrogênio interferem mais diretamente 
no projeto dos sistemas de armazenamento desse combustível, uma vez que devem 

ser consideradas as quantidade de energia armazenadas por unidade de massa 

(densidade energética gravimétrica) e por unidade de volume (densidade de energia 
volumétrica), além de outros aspectos, como a flamabilidade e a quantidade mínima 

de energia necessária para a ignição. 
Considerando a quantidade de energia acumulada por unidade de massa de 

hidrogênio percebe-se que este combustível tem grande vantagem em relação aos 
demais, como se verifica na Ilustração . 
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Ilustração  – Densidade de energia grav imétrica do hidrogênio frente a 

outros combustív eis. 

 
 

Quanto à densidade de energia volumétrica, ou seja, a quantidade de energia 
empacotada em uma unidade de volume do combustível, o hidrogênio apresenta 

(por ser um gás de baixa massa volumétrica) franca desvantagem frente aos 

combustíveis líquidos, conforme mostra a Ilustração . 
 

 
Ilustração  – Densidade de energia v olumétrica do hidrogênio frente a 

outros combustív eis. 
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O projeto dos sistemas de armazenamento e o planejamento da logística de 
transporte e distribuição do hidrogênio devem ser especificados a partir das suas 

vantagens e restrições características, como a densidade, a faixa de flamabilidade, 
etc. 

 
 

2.3.3. Processos de Produção do Hidrogênio 
 
 

A obtenção do hidrogênio gasoso (H2) pode ocorrer como produto de 
inúmeros processos que atualmente encontram-se desenvolvidos com maior ou 

menor grau de maturidade (SERRA et al., 2005). Estes processos são baseados em 
dispositivos conversores que admitem em suas entradas compostos que são ricos 

em átomos de hidrogênio na sua composição molecular. Os insumos mais utilizados 
(BARBIR, 2005) são os hidrocarbonetos (frequentemente retirados de misturas 

gasosas como o gás natural, o gás liquefeito de petróleo, o gás de síntese e o 

biogás ou, ainda, de misturas líquidas como a gasolina e a nafta), os álcoois 
orgânicos (mais comumente o metanol e o etanol, nesta ordem) e a água (que, em 

geral é consumida em processos de decomposição eletrolítica).  
As tecnologias consideradas industrialmente maduras são a reforma catalítica 

a vapor e a eletrólise da água, conforme evidenciado na Ilustração . 
 

 
Ilustração  – Processos de produção do hidrogênio atualmente 

(SERRA et al., 2005). 
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Ademais, existe um amplo conjunto de tecnologias formado por outras rotas 

de obtenção e que vem sendo continuamente aprimoradas, algumas com grau de 
maturidade pré-comercial e outras em nível experimental. Nesta categoria se 

encontram os processos de reforma por oxidação parcial (para hidrocarbonetos, 
álcoois), a reforma autotérmica, gaseificação, pirólise, termólise, fotólise (processo 

fotocatalítico e células fotoeletroquímicas), eletrólise da amônia e processos de 

obtenção por via microbiológica (algas e cianobactérias).  
Também existem aprimoramentos nos processos de produção de hidrogênio 

através de eletrólise (tanto na eletrólise da água em meio alcalino sob alta pressão e 
alta temperatura, bem como na eletrólise a partir de células eletrolíticas do tipo PEM 

e de óxido sólido - Solid Oxide Electrolyzer). 
Atualmente, a produção industrial de larga escala de hidrogênio é 

fundamentalmente baseada no processo de reforma catalítica a vapor de 
hidrocarbonetos, particularmente do gás natural. Outros métodos de produção 

encontrados na cadeia de produção são a oxidação parcial do carvão e de 

hidrocarbonetos líquidos bem como a eletrólise da água e a geração do hidrogênio 
em plantas de produção de cloro-soda (Ilustração ). Eventualmente o hidrogênio 

pode ser obtido por dissociação da amônia. 
Quando a célula a combustível tem como requisito o alto grau de pureza do 

combustível, como é o caso das células a combustível do tipo PEM, pode ser 
necessário purificar a corrente de gás obtida no processo de produção. Este 

requisito torna-se especialmente necessário quando o hidrogênio é obtido a partir da 
reforma de compostos de carbono (como os hidrocarbonetos, álcoois e hidratos de 

carbono) que, via de regra, resultam em uma mistura rica em hidrogênio, porém 

contaminada com monóxido (CO) e dióxido de carbono (CO2). O CO atua 
adsorvendo-se sobre a platina em sistemas eletrocatalíticos baseados neste metal e 

deprimindo sua atividade, reduzindo assim a taxa de reação e, portanto, diminuindo 
o desempenho da célula galvânica. 

As principais técnicas de purificação do hidrogênio são a separação 
criogênica, a adsorção por variação de pressão (PSA) e a separação por 

membranas (normalmente baseadas em materiais nanoestruturados e com 

propriedades seletivas) (SERRA et al., 2005). 
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O hidrogênio empregado como vetor energético pode ser produzido a partir 
de fontes renováveis de energia e possui grande amplitude quanto às suas fontes de 

obtenção. A substituição de recursos fósseis por este vetor é, ao mesmo tempo, um 
investimento na sustentabilidade ambiental e na segurança energética dos 

processos envolvidos (REIS, 2011). 
Também a implantação de uma rede de produção de hidrogênio pode adotar 

o conceito de estrutura distribuída, onde unidades geradoras (a partir do gás natural, 

da água ou outro insumo) podem assumir porte compatível com a demanda local da 
unidade consumidora (REIS, 2011). 

 
 

2.3.4. Sistemas de Armazenamento do Hidrogênio 
 

 
Um dos componentes tecnológicos que ainda limitam atualmente a 

aplicabilidade das células a combustível são os sistemas de armazenamento do 

hidrogênio, que sofrem com a baixa densidade energética volumétrica do hidrogênio 
molecular. 

As tecnologias de armazenamento do hidrogênio são desenvolvidas tendo em 
consideração as suas propriedades físico-químicas e os requisitos do usuário 

(vazão, pressão, capacidade energética ou mássica, temperatura de operação, 
portabilidade, etc.). 

 

 Armazenamento em gás comprimido 

o Sistema de armazenamento mais amplamente adotado devido ao 
relativo baixo custo e simplicidade de uso. Baixa densidade de energia 

volumétrica. 

o Armazenamento em tanques de pressão ultra-alta (UHP). 

 Armazenamento criogênico em gás liquefeito 

o Ideal para grandes volumes transportados ou armazenados.  
o Principais características: armazenamento em pressão quase 

atmosférica; perda por evaporação; envolve considerações de 
segurança em ambientes confinados ou semiconfinados; exige 
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cuidados de isolamento térmico e com a relação área/volume de 
tanques cilíndricos ou esféricos. 

 Armazenamento em sólidos adsorventes 
o Armazenamento em nanotubos de carbono. 

o Armazenamento em MOF (Metal-Organic Frameworks). 

 Armazenamento em hidretos químicos 

o Armazenamento em boro-hidreto de sódio (hidrólise catalítica) 

 Armazenamento em hidretos metálicos. 

 
Soluções alternativas: 

 Armazenamento em compostos químicos (portadores líquidos) 
o Armazenamento em álcoois orgânicos (oxidação direta do metanol e 

do etanol). 

 Produção sob demanda 

o Eletrolisadores com tanques pulmão e controle de vazão por corrente 
elétrica. 

 
 

2.4. SISTEMAS ELETROQUÍMICOS 
 

 

Os sistemas eletroquímicos são caracterizados pela ocorrência de um par de 
reações eletroquímicas, uma é denominada reação de oxidação e a outra 

denominada reação de redução. Tais reações se desenvolvem de modo simultâneo 
e interdependente, pois os íons e elétrons resultantes da reação de oxidação 

alimentam a reação de redução. 
Os sistemas eletroquímicos são classicamente divididos em duas categorias. 

A primeira abrange aqueles que atuam produzindo trabalho elétrico útil a partir de 

um par de reações espontâneas de oxirredução (células galvânicas), enquanto a 
segunda inclui aqueles que consomem trabalho elétrico para desenvolver um par de 

reações de oxirredução não espontâneas (células eletrolíticas). 
Toda reação eletroquímica envolve um processo de transferência de cargas 

elétricas (elétrons livres) entre um elemento condutor eletrônico (eletrodo) e uma 
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espécie química (reagente). Nesta interação são gerados ou consumidos íons do 
reagente, que são transportados através de um meio condutor iônico (eletrólito). 

Este sistema, que envolve simultaneamente elétrons, íons e um par de espécies 
reagentes constitui um processo químico heterogêneo, uma vez que estão presentes 

substâncias de fases distintas (O'HAYRE et al., 2006) conforme esquematizado na 
Ilustração . 

 

 

 
Ilustração  – Interface reacional de um processo heterogêneo (AUTOR, 

2011). 

 

 
A relação existente entre o processo elétrico e o processo químico foi 

verificada por Michael Faraday através da Lei de Faraday para a eletrólise 
(LINARDI, 2010). 

As reações de oxirredução produzem, invariavelmente, dois fluxos de cargas 

elétricas (duas correntes elétricas de naturezas distintas e complementares). 
Entre os eletrodos e através de um circuito externo ao dispositivo se 

desenvolve uma corrente eletrônica (fluxo de elétrons) enquanto que internamente 
ao dispositivo, através do eletrólito, surge uma corrente iônica (fluxo de íons) de 

mesma intensidade. 
Denomina-se célula eletroquímica unitária ao sistema eletroquímico elementar 

que é formado por um par de eletrodos e um meio eletrolítico (TICIANELLI e 
GONZALEZ, 2005). 

Os eletrodos são as estruturas que tem a função primária de transportar 

corrente eletrônica (por isso são materiais condutores eletrônicos, geralmente 
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metálicos) enquanto o eletrólito é a estrutura que tem a função de transportar 
corrente iônica (que são sólidos ou líquidos com capacidade de transporte iônico).  

Nas interfaces entre os eletrodos e o eletrólito se desenvolvem reações 
eletroquímicas nas quais participam tanto os elétrons transportados pelos eletrodos 

quanto a espécie iônica transportada através do meio eletrolítico. Para que haja o 
desenvolvimento dessas reações é necessário que o meio reacional contemple o 

encontro do material do eletrodo, do material do eletrólito e do material  reagente. 

Este meio é denominado sítio de reação e forma a interface que deve ser otimizada 
para aumentar a taxa de reação. 

 
 

2.5. CÉLULAS A COMBUSTÍVEL 
 

 
Células a combustível são sistemas eletroquímicos galvânicos e por isso 

podem ser entendidas como dispositivos que se prestam à conversão de energia, 

admitindo nas suas entradas um par de reagentes (combustível e oxidante) e 
produzindo nas suas saídas água (produto da reação) acompanhada de energia 

(expressa nas formas elétrica e térmica), conforme se observa na Ilustração . 
 

Célula a CombustívelΔH ΔG=ΔH-T.ΔS

Q
=T

.Δ
S

Energia Entrante
(Energia Química)

Energia Saínte
(Energia Térmica)

Energia Saínte
(Energia Elétrica)  

Ilustração  – Célula a combustív el como dispositiv o conv ersor de 
energia (AUTOR, 2011). 

 

 
O princípio de funcionamento das células a combustível foi reconhecido e 

registrado na literatura científica pela primeira vez pelo Sir William Robert Grove em 
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1839. Ainda que os mecanismos reacionais não tenham sido diretamente 
esclarecidos em um primeiro momento, Grove estabeleceu a suposição de que 

poderia se tratar de um processo eletroquímico inverso à decomposição eletrolítica 
da água, já conhecida na época, o que veio a se confirmar mais tarde.  

O desenvolvimento das primeiras implementações práticas das células a 
combustível esteve fortemente ligado às atividades do setor aeroespacial para 

aplicações militares. De fato, a primeira grande aplicação prática se deu por meio de 

uma célula a combustível alcalina (AFC) desenvolvida pela Pratt & Whitney Aircraft 
(atualmente UTC Power) sob encomenda da agência aeroespacial estadunidense 

NASA para as missões Apollo. 
As células a combustível são alimentadas por um par de reagentes, um 

oxidante e um combustível, supridos por fontes externas e de modo contínuo. A 
partir de uma reação espontânea (mas frequentemente catalisada), realizam a troca 

de elétrons com um meio eletrolítico originando um fluxo de corrente elétrica de 
natureza iônica, que se desenvolve através do eletrólito, e um fluxo de corrente de 

natureza eletrônica, que se desenvolve através de um circuito elétrico externo ao 

dispositivo da célula a combustível propriamente dita. 
 

 
2.5.1. Princípio de Funcionamento 

 
 

Materiais condutores são entendidos como aqueles capazes de transportar 
portadores de cargas elétricas. É possível diferenciar tais materiais em duas 

categorias fundamentais: aqueles que transportam elétrons, denominados 

condutores eletrônicos, e aqueles que transportam íons (cátions e ânions), 
denominados condutores iônicos. 

O meio condutor iônico é denominado eletrólito, podendo apresentar-se em 
fase sólida ou líquida. O meio condutor eletrônico é denominado eletrodo e 

normalmente está na fase sólida, sendo geralmente constituído por metais. 
Durante a operação de um reator eletroquímico os eletrodos do dispositivo 

podem ou não participar como reagentes na reação. Quando os eletrodos participam 

diretamente da reação sua massa é alterada ao longo do caminho reacional, pois 
são consumidos. De forma oposta, eletrodos não reagentes mantém sua massa 
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inalterada, uma vez que não são consumidos pelas reações eletroquímicas e 
assumem apenas o papel de superfície trocadora de cargas elétricas.  

Nos sistemas eletroquímicos formados pelas células a combustível utilizam-se 
eletrodos inertes. Inicialmente foram adotados eletrodos constituídos de platina 

metálica (que apresenta alta condutividade eletrônica e alta atividade catalítica para 
as reações que ocorrem no anodo e no catodo) que logo foram substituídos pelos 

eletrodos porosos baseados em carbono, mais adequados aos requisitos 

operacionais dessa classe de dispositivos. 
As duas reações químicas que se desenvolvem no anodo e no catodo são 

reações parciais, motivo pelo qual são denominadas semirreação anódica e 
semirreação catódica. Estas reações ocorrem de modo simultâneo e 

interdependente e, portanto, à mesma velocidade (taxa de reação). 
Esta relação, que atrela as semirreações anódica e catódica, se dá em 

respeito à lei da conservação da carga elétrica, pois há transferência de cargas 
elétricas em igual quantidade e à mesma taxa (corrente) entre as  duas reações. 

Do ponto de vista do balanço de massa e de energia das reações considera-

se a reação global, que é determinada pelas quantidades e entalpias dos reagentes 
consumidos e dos produtos gerados, bem como a estequiometria da reação.  

Um sistema eletroquímico elementar é constituído por pelo menos três 
estruturas básicas: dois eletrodos separados por um eletrólito. Os eletrodos são os 

meios através do qual se desenvolve o transporte de elétrons (corrente eletrônica) 
enquanto que o eletrólito é o meio no qual se transportam íons (corrente iônica). 

 
 

2.5.2. Classificação das Células a Combustível 
 
 

2.5.2.1. Classificação quanto ao Tipo de Eletrólito 
 

 
A classificação de células a combustível mais frequentemente empregada na 

literatura técnica utiliza como critério o tipo de eletrólito utilizado no dispositivo. 

De fato, o material adotado como eletrólito determina características 
importantes para a célula a combustível de modo a delimitar o campo de aplicação 
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do dispositivo, uma vez que estabelece características como a temperatura de 
operação, a densidade máxima de potência e a eficiência do processo de conversão 

de energia. 
 

 
2.5.2.2. Classificação quanto à Temperatura de Operação 

 

 
As células a combustível tem sua temperatura de operação definida pela 

termodinâmica da reação que é diretamente influenciada pelo tipo de eletrólito 
adotado na implementação. Frente ao critério da temperatura de operação, 

classificam-se os dispositivos em células a combustível de baixa temperatura e 
células a combustível de alta temperatura. 

Os valores limite para definir as faixas de temperatura baixa e alta não são 
rígidos. Frequentemente denomina-se como células a combustível de baixa 

temperatura àquelas que operam abaixo dos 250° C, considerando a operação 

acima desse patamar como alta temperatura. 
 

 
2.5.2.3. Classificação quanto ao Tipo de Alimentação de Combustível 

 
 

As células a combustível podem ser separadas em dois grupos, com relação 
à forma de suprimento do combustível: células de alimentação direta ou células de 

alimentação indireta. 

As células de alimentação direta são capazes de oxidar o combustível 
localmente nos próprios sítios de reação do anodo, sem a necessidade de utilização 

de um processamento externo do combustível. O termo se aplica a todas as células 
a combustível, quando alimentadas com hidrogênio, às células de metanol ou etanol 

direto e às células de óxido sólido quando alimentadas com monóxido de carbono.  
Já as células a combustível de alimentação indireta requerem a utilização de 

um reator externo que atua como um conversor capaz de transformar o combustível 

de entrada em um gás rico em hidrogênio e depletado em relação aos 
contaminantes que possam afetar o desempenho da célula (como, por exemplo, os 
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gases que deprimem a atividade catalítica no anodo e no catodo e gases que 
aceleram a corrosão dos componentes internos da célula a combustível). 

Uma visão geral sobre as famílias de células a combustível e suas principais 
características podem ser observadas no Quadro . 

 

Classe Material do eletrólito Combustível 
preferencial 

Íon de 
transporte 

Faixa de 
temperatura 
de operação 

[°C] 

Densidade 
de potência 

[W.cm-2] 

Faixa de 
eficiência 
energética 

[%] 

AFC Hidróxido de Potássio H2 OH‒ 50 a 120 0,08 a 0,1 45 a 65 

PAFC Ácido ortof osf órico GN ou H2 H+ 180 a 210 0,17 a 0,3 40 a 50 

PEMFC 
Ácido sulf ônico em 
polímero H2 H+ 60 a 110 0,8 a 1,0 35 a 55 

MCFC Carbonatos f undidos GN, GS 2
3CO  600 a 800 0,1 a 0,5 50 a 65 

SOFC 
Zircônia estabilizada em 
Ytria GN, GS, H2 O‒2 500 a 1000 0,2 a 0,5 50 a 65 

Quadro  – Quadro comparativ o entre as div ersas famílias de células a 
combustív el (SERRA, FURTADO et al., 2005). 

 

 
2.5.3. Campo de Aplicação das Células a Combustível 

 
 

A maior parcela da produção de energia hoje, tanto para distribuição na forma 
elétrica quanto para o uso na forma de combustíveis líquidos e gasosos, se dá 

segundo um modelo baseado em duas partes: centros de produção e centros de 

consumo (ANDREWS e JELLEY, 2007). Os centros produtores geram grandes 
quantidades de energéticos que são posteriormente transportados, distribuídos e 

consumidos. 
Este modelo de produção pode ser exemplificado por meio das grandes 

centrais hidrelétricas no sistema elétrico brasileiro ou ainda por meio das grandes 
refinarias que abastecem o mercado de combustíveis e derivados de petróleo.  

Este ciclo, baseado em produção centralizada seguida de transporte, 
distribuição e consumo, é denominado propriamente de modelo centralizado de 

produção da energia e depende de uma extensa e robusta infraestrutura.  

As origens dessa forma de organização da produção energética têm 
motivações geográficas (impostas através do mapa de disponibilidade dos recursos 
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energéticos naturais) e econômicas (ensejando o aproveitamento da economia de 
escala nos sistemas de produção). 

Alternativamente, o modelo descentralizado de produção de energia baseia-
se em uma proposta de organização onde estão presentes pequenos centros  

geradores que se distribuem no meio geográfico visando atender localmente as 
diversas demandas por energia. Nesse modelo, os pontos de geração e de consumo 

aparecem uns mais próximos dos outros, diminuindo os custos e as perdas 

envolvidas na operação do sistema. 
A proposta do modelo de geração distribuída envolve a necessidade de 

implantar soluções capazes de conviver, na mesma infraestrutura, com o modelo de 
geração centralizada. Isso se faz necessário para somar as vantagens de um e outro 

modelo, contribuindo para a segurança energética e para a implantação de políticas 
de desenvolvimento sustentável. 

De fato, os dois modelos não se apresentam necessariamente como 
propostas antagônicas e incompatíveis. Pelo contrário, é possível e desejável que os 

modelos convivam entre si em um viés de cenário onde ora um ora outro modelo 

assume o papel predominante no suprimento de determinada demanda específica.  
 

 
2.5.4. Sistemas de Células a Combustível 

 
 

“Sistema de células a combustível” é a denominação que se dá para o 
conjunto formado pelo dispositivo conversor de energia (a célula a combustível 

propriamente dita) e os demais subsistemas periféricos que são necessários para o 

seu adequado funcionamento. 
Em geral, um sistema de células a combustível contempla os seguintes 

subsistemas: 

 Suprimento do fluxo combustível. 

 Suprimento do fluxo oxidante. 

 Dispositivos de gerenciamento térmico. 

 Sistema eletrônico embarcado para monitoramento e controle da planta. 



40 

 

 Sistema eletrônico de potência para condicionamento da energia elétrica 
fornecida. 

 
Nos sistemas de energia elétrica, as células a combustível podem contribuir 

fornecendo potência em sistemas de geração autônoma ou distribuída, isolados ou 
conectados à rede. 

 
 

2.6. CÉLULAS A COMBUSTÍVEL DO TIPO PEM 
 

 

Conforme conceituado na subseção 2.5, as células a combustível são uma 
classe de dispositivos eletroquímicos que operam como conversores de energia, 

transformando diretamente a energia química em energia elétrica. 
Nas células a combustível do tipo PEM (referidas na literatura especializada 

como PEMFC) o fluxo reagente é geralmente formado por hidrogênio e oxigênio 
gasosos (o último obtido a partir do ar atmosférico).  

As PEMFC caracterizam-se por empregar como eletrólito uma membrana de 

polímero sólido que apresenta, quando hidratada, capacidade de condução iônica 

para os íons de hidrogênio, 
(aq)H , resultantes da reação de oxidação do hidrogênio 

(representado mais adequadamente pelo íon hidroxônio, H3O+). São, portanto, 

eletrólitos de meio ácido (LINARDI, 2010). 
 

 
2.6.1. Contextualização Histórica das Células a Combustível Tipo PEM 

 
 

O desenvolvimento das PEMFC está diretamente ligado à pesquisa e 

desenvolvimento realizados pela academia e pela indústria para a obtenção de 
eletrólitos mais adequados aos requisitos práticos exigidos para as células a 

combustível. 
A primeira aplicação prática das PEMFC foram unidades com potência 

elétrica nominal de 1 kW produzidas pela General Electric empregadas no projeto 
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Gemini da agência aeroespacial estadunidense (NASA) em 1962 (SERRA et al., 
2005). 

Em uma célula a combustível do tipo PEM alimentada por hidrogênio direto, o 
combustível é suprido por uma fonte externa de hidrogênio gasoso que alimenta o 

anodo enquanto o oxidante é retirado da fração de oxigênio no ar atmosférico que é 
circulado pelo catodo. A reação global (1) se desenvolve por meio de duas 

semirreações, sendo elas a reação de oxidação do hidrogênio (2) e a reação de 

redução do oxigênio (3) que ocorrem no anodo e no catodo, respectivamente 
(LINARDI, WENDT & GÖTZ, 2000). 

 

(l) OH(g) O
2
1(g) H 222       (1) 

  e2(aq) H2(g) H2      (2) 

(l) OH2(aq)2H(g) O
2
1

22   e     (3) 

 

A semirreação anódica (2) é denominada Reação de Oxidação do Hidrogênio 
(ROH) e a semirreação catódica (3) é denominada Reação de Redução do Oxigênio 

(RRO), cada qual contribuindo parcialmente para a reação global de combustão do 
hidrogênio pela via eletroquímica (combustão a frio) que expressa o balanço das 

semirreações (LINARDI, WENDT & GÖTZ, 2000). 

A reação global tem como produto a evolução de água, geralmente em estado 
líquido, além da liberação de energia térmica na forma de calor. A aplicação das 

PEMFC permite que este fluxo de calor seja utilizado para o aquecimento de fluidos. 
Aplicações de refrigeração também são possíveis utilizando-se PEMFC de alta 

temperatura combinada com chillers (processo de inversão de calor). 
Especificamente, a ROH e a RRO se processam na região de interface entre 

o meio condutor eletrônico (eletrodo) e o meio condutor iônico (eletrólito). Esta 
região deve ser projetada de forma a otimizar a troca de cargas nas interfaces 

eletrodo-eletrólito, o que pode ser obtido pela maximização da área de sua 

superfície de contato (BARBIR, 2005). 
A operação das células a combustível, assim com em qualquer outro gerador 

de energia elétrica, se baseia no processo de geração de um desequilíbrio elétrico 
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entre duas regiões distintas do espaço de modo a provocar e sustentar uma 
diferença de potencial. Nas células a combustível este processo de desequilíbrio 

surge da separação de cargas elétricas das espécies reagentes, o que produz íons e 
elétrons. 

Considerando as propriedades dos materiais utilizados na construção dos 
eletrodos (materiais com alta condutividade eletrônica) e do eletrólito (material de 

alta condutividade iônica), íons e elétrons são espacialmente separados e 

transportados por caminhos distintos de modo que os elétrons podem realizar 
trabalho elétrico ao atravessar um circuito externo, conforme representado na 

Ilustração . 
 

Camada de difusão gasosa 
(GDL)

Camada de difusão gasosa 
(GDL)

Membrana polimérica 
(Eletrólito)

Anodo Catodo

  eHH aqg 22 )()(2 )(2)()(2 22 laqg OHeHO  
)(aqH

Resistência (carga)

 
Ilustração  – Estrutura básica de uma célula a combustív el unitária do 

tipo PEM (AUTOR, 2011). 

 

 

Um dos principais desafios enfrentados pela tecnologia PEM de células a 
combustível está relacionado à degradação da capacidade de conversão de energia 
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do dispositivo ao longo da sua vida útil. Os mecanismos de degradação que afetam 
as PEMFC são variados e agem, principalmente, sobre a integridade da membrana 

(que pode sofrer perfuração ou ataque químico, por exemplo) e dos eletrodos (que 
podem sofrer com a perda de área ativa no sistema eletrocatalítico devido a 

processos de corrosão do substrato e sinterização da platina) (WU, YUAN et al., 
2008). 

 

 
2.6.2. Aspectos Construtivos 

 
 

Sistemas de célula a combustível são altamente escaláveis, podendo ser 
projetados para a geração de valores de potência que variam da casa dos miliwatts 

até os megawatts, atendendo desde sistemas eletrônicos embarcados de baixíssimo 
consumo aos centros de geração de energia elétrica para grandes unidades 

consumidoras (CARRETTE, FRIEDRICH e STIMMING, 2001). 

Independentemente da potência nominal projetada, o princípio de 
funcionamento das PEMFC mantém-se rigorosamente o mesmo, baseado na 

termodinâmica e nos mecanismos envolvidos na reação de oxidação do hidrogênio e 
na reação de redução do oxigênio, mantendo-se também o aspecto morfológico da 

curva característica dos dispositivos. Ocorre, no entanto, que a complexidade de 
projeto, da manutenção e da operação dos sistemas se incrementa 

substancialmente em função da potência gerada (BARBIR, 2005). Esta dependência 
se dá em função de aspectos operacionais como o aumento da demanda de 

transporte de massa no fluxo reagente, da necessidade de gestão da hidratação do 

eletrólito para manter o equilíbrio operacional das células e do necessário 
balanceamento de tensão entre as células que advém do empilhamento dos 

dispositivos, entre outras questões. 
Células a combustível de pequeno porte adotam abordagens de projeto 

simplificadas que incluem eletrólito auto-umidificado, ausência de um sistema ativo 
de gerenciamento térmico, emprego de sistema de refrigeração a ar 

(frequentemente utilizando o mesmo volume de ar para promover o fluxo de 

refrigeração e o fluxo reagente) e ausência de um sistema de condicionamento de 



44 

 

potência (que implica no fornecimento de energia elétrica em corrente contínua, 
frequentemente com tensão não regulada) (SANTA ROSA et al., 2007). 

 
 

2.6.3. Eletrólito 
 

 

Nas células a combustível do tipo PEM o eletrólito é composto por um 
material polimérico capaz de conduzir íons (ionômero).  

De fato, as PEMFC se caracterizam por utilizar como eletrólito uma 
membrana polimérica de relativamente alta capacidade de condução protônica, 

impermeabilidade ao fluxo reagente (de modo a impedir que combustível e oxidante 
cruzem a membrana em um fenômeno conhecido como crossover), baixa 

condutividade eletrônica e alta estabilidade química e mecânica dentro das 
condições de contorno das células a combustível (BARBIR, 2005). 

O material preferencialmente adotado pela indústria de células a combustível 

tipo PEM para a fabricação das membranas tem sido o ionômero ácido 
perfluorossulfônico (Perfluorosulfonic Acid, ou PFSA) que é obtido a partir do 

processo de sulfonação do politetrafluoretileno (PTFE) que resulta no PFSA 
comercialmente conhecido como Nafion® e produzido pela Du Pont (LINARDI, 2010). 

A despeito da ampla predominância do Nafion® na fabricação das células a 
combustível do tipo PEM, outros materiais com propriedades similares vêm sendo 

desenvolvidos pela indústria, como é o caso do Flemion (Asashi Glass), Aciplex 
(Asashi  Chemical)  e  da  “C  membrane”  (Chlorine  Engineers)  (BARBIR, 2005). 

Após décadas de liderança no mercado, o Nafion® começou a enfrentar a 

concorrência desses materiais alternativos que buscam reproduzir com eficiência 
similar ou superior as qualidades desejadas para o eletrólito desse tipo de células a 

combustível. Entre os principais objetivos perseguidos pela indústria de membranas 
para células a combustível estão a redução de custo e o aumento da temperatura de 

operação. 
As membranas utilizadas como eletrólito usualmente são estáveis dentro de 

uma faixa de temperatura relativamente restrita. O fator limitante que impõe a 

temperatura máxima de operação desta família de células a combustível é o 
requisito de umidificação da membrana, uma vez que a presença de água é 
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necessária para a formação do íon hidroxônio e a consequente condução protônica 
(CARRETTE, FRIEDRICH e STIMMING, 2001). 

O desenvolvimento de dispositivos PEM capazes de operar em alta 
temperatura é uma tendência e pode levar à maior tolerância desses conversores às 

impurezas presentes no fluxo reagente e à maior aplicabilidade do fluxo de calor que 
é produzido durante a sua operação. 

 

 
2.6.4. Eletrodos 

 
 

Assim como nos outros tipos de células a combustível, os eletrodos dos 
dispositivos PEM são as estruturas que tem a função primária de fazer o transporte 

eletrônico da corrente elétrica produzida pelas reações de oxirredução.  A interface 
reacional se dá justamente entre o eletrodo, o eletrólito e o fluxo reagente 

(TICIANELLI e GONZALEZ, 2005). 

Os primeiros eletrodos utilizados pelas PEMFC foram fabricados utilizando 
exclusivamente a platina metálica na sua constituição. Esta implementação 

apresentava como principais desvantagens, além do alto custo inerente ao metal 
nobre, a baixa relação entre área e volume, o que provoca baixa atividade eletródica 

e limita a taxa de reação. 
Considerando que as PEMFC de hidrogênio direto tem seu fluxo reagente 

composto por gases (hidrogênio e oxigênio gasosos, respectivamente fluindo para 
anodo e catodo), existe a necessidade de que a morfologia do eletrodo promova 

efetivamente tanto o transporte de massa dos reagentes quanto o transporte de 

cargas (elétrons e íons conduzidos por eletrodos e eletrólito, respectivamente) 
envolvidas pelas semirreações. 

O desenvolvimento de novos eletrodos para as PEMFC, mais adequados 
para atender aos requisitos de produção e operação deste tipo de células a 

combustível, levou à utilização de uma estrutura porosa que é composta por um 
material de suporte (cuja função é mecanicamente estruturante e eletricamente 

condutora) carregado com um material de intensa atividade eletrocatalítica 

(geralmente a platina metálica particulada que cumpre o papel de catalisar a 
semirreação anódica ou catódica). Estes eletrodos avançados são frequentemente 
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denominados eletrodos de difusão gasosa, abreviados por EDG ou GDE (neste caso 
para abreviar a expressão inglesa Gas Diffusion Electrode). 

 
De fato este novo modelo de eletrodo aperfeiçoou a interface trifásica ao 

mesmo tempo em que reduziu drasticamente a quantidade de catalisador 
necessária, reduzindo assim os custos de fabricação.  

Atualmente esta abordagem é implementada por meio de eletrodos 

compostos por um material rico em carbono (negro de fumo) para realizar a função 
de suporte acrescido de partículas de platina metálica que realizam o papel de 

eletrocatalisador. 
Adicionalmente os eletrodos podem receber, ainda, tratamentos físico-

químicos (notadamente a adição do ionômero Nafion® e polímero PTFE à 
composição) que aperfeiçoam os transportes iônico (pela inclusão do ionômero na 

estrutura) e gasoso por difusão (pelo caráter hidrofóbico que o PTFE adiciona aos 
poros) através da sua estrutura. Todas estas melhorias permitem que as reações 

ocorram de forma mais efetiva e, por consequência, levam ao aumento do 

desempenho dos dispositivos enquanto conversores de energia. 
Tipicamente, tanto o anodo quanto o catodo contém platina suportada sobre 

carbono. Atualmente a concentração típica de eletrocatalisador é de 0,4 mg.cm-2 no 
anodo e de 0,6 mg.cm-2 no catodo. Esta assimetria se explica pelo fato de que a 

reação de redução do oxigênio é a etapa mais lenta da reação global e por isso 
exige maior atividade eletrocatalítica para atender a uma determinada taxa de 

reação. 
Para a implementação de um dispositivo prático de células a combustível 

(unitária ou em módulos formados pelo empilhamento de duas ou mais células 

unitárias associadas em série) é comum encontrar o termo MEA (membrane 
electrode assembly) que se refere ao conjunto formado pela membrana (eletrólito) 

associada aos eletrodos (anodo e catodo) já de forma unitizada.  
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2.6.5. Características Típicas 
 

 
Em relação às outras famílias de células a combustível, as PEMFC 

apresentam como principais vantagens (O'HAYRE et al., 2006): 

 A mais alta densidade de potência volumétrica [W.m-3] das famílias de células 

a combustível. 

 A baixa temperatura de operação (tipicamente abaixo de 90 °C).  

 O baixo tempo de inicialização, que torna as células PEM adequadas para 
aplicações que exigem partida rápida. 

 
As principais desvantagens desta implementação são (O'HAYRE et al., 2006): 

 Geralmente necessitam de sistemas eletrocatalíticos caros (metais nobres).  

 O material utilizado como eletrólito tem custo significativo.  

 Requer gerenciamento da hidratação da membrana. 

 Baixa tolerância ao monóxido de carbono e aos compostos de enxofre.  
 

A despeito do fato das células a combustível serem geralmente alimentadas 

por hidrogênio direto (quando o anodo recebe uma corrente de hidrogênio gasoso 
com alto grau de pureza), estes dispositivos podem, no entanto, serem adaptados 

para a alimentação por álcoois orgânicos (como ocorre nas células de metanol, 
DMFC, ou etanol direto, DEFC) ou, ainda, por ácido fórmico (células do tipo DFAFC). 

Estas implementações exigem, no entanto, modificações no sistema 
eletrocatalítico, na morfologia do eletrodo e na espessura da camada de eletrólito 

utilizada. Ademais tais dispositivos apresentam seu desempenho de conversão 

energética inferior ao obtido nas células de hidrogênio direto. 
 

 
2.6.6. Campo de Aplicação 

 
 

Dada a sua característica de elevada densidade de potência volumétrica e 
gravimétrica, os dispositivos PEMFC são adequados às aplicações que têm como 
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principal requisito a necessidade de uma fonte de energia elétrica compacta. 
Frequentemente são escolhidas pelo setor de produção dos dispositivos eletrônicos 

móveis (telefones, computadores, câmeras digitais, etc.) e pelo setor automotivo.  
O campo de aplicação das PEMFC pode ainda ser expandido através do 

desenvolvimento de novos sistemas eletrocatalíticos mais versáteis e baratos (como 
aqueles para a oxidação direta de álcoois e os que utilizam metais não nobres nano-

particulados de alta atividade) ou, ainda, pela utilização dos dispositivos de células a 

combustível reversíveis unitizadas (Unitized Regenerative Fuel Cell) que atuam ora 
como eletrolisadores (operação como célula eletrolítica que decompõe água em 

hidrogênio e oxigênio), ora como células a combustível (operação como célula 
galvânica que sintetiza a água a partir do hidrogênio e do oxigênio). As URFC foram 

utilizadas, por exemplo, no projeto de um veículo aéreo não tripulado denominado 
Helios cujo desenvolvimento foi capitaneado pela agência espacial estadunidense 

(BENNETT, 2002). 
 

 

2.7. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO EM CÉLULAS A COMBUSTÍVEL 
 

 
A compreensão dos princípios básicos que dão suporte às atividades de 

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I) no campo de aplicação das células a 
combustível está diretamente ligada a duas formas de geração de conhecimento 

técnico: a modelagem e a caracterização desses dispositivos eletroquímicos . 
As técnicas de modelagem baseiam-se no uso de ferramentas teóricas que 

buscam descrever quantitativamente os processos físico-químicos de conversão de 

energia envolvidos, geralmente por meio da formulação de um equacionamento 
matemático. A partir desse conhecimento são obtidos modelos que tem a intenção 

de predizer o comportamento de células a combustível (já implementadas ou ainda 
sob projeto) quando submetidas a determinadas condições de contorno.  

Técnicas de caracterização de células a combustível, por sua vez, são 
procedimentos que buscam obter informações sobre o desempenho de um sistema 

de células a combustível (ou de suas partes) quando esta implementação é real e 

efetivamente posta em operação sob determinadas condições de teste.  
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A avaliação do desempenho de células a combustível por meio de técnicas de 
caracterização é o objetivo principal deste trabalho. Particularmente, neste trabalho 

a curva de polarização do dispositivo será empregada como ferramenta de 
diagnóstico para a caracterização do desempenho. 

 
 

2.8. CARACTERIZAÇÃO DE DESEMPENHO EM PEMFC 
 
 

O desempenho de uma célula a combustível depende de dois aspectos 
fundamentais: a termodinâmica da reação química processada e a cinética de 

reação do dispositivo. 
A termodinâmica da reação determina o potencial elétrico teórico que se 

desenvolve no anodo e no catodo, de modo a estabelecer o valor ideal da diferença 
de potencial promovida pela célula (força eletromotriz).  

A cinética do par de reações eletroquímicas desenvolvidas determina as 

perdas que ocorrem quando um dispositivo prático entra em operação, estando o 
mesmo em equilíbrio químico ou sob polarização. 

A caracterização de células a combustível é o processo através do qual se 
avalia parâmetros intrínsecos ao funcionamento do dispositivo de modo a obter um 

diagnóstico. Este diagnóstico permite avaliar comparativamente o desempenho das 
células a combustível e assim obter dois resultados práticos: (i) classificá-las 

conforme seu desempenho seja melhor ou pior que o de um dispositivo considerado 
como padrão e (ii) compreender os mecanismos que interferem no desempenho das 

células a combustível (O'HAYRE et al., 2006). 

As técnicas de caracterização podem ser divididas em dois grupos; as 
técnicas de caracterização in situ e as técnicas de caracterização ex situ, sendo as 

primeiras aplicadas com o equipamento montado e em funcionamento e as 
segundas aplicadas sobre componentes específicos de células a combustível 

desmontadas. As técnicas in situ aplicadas em sistemas eletroquímicos são 
conhecidas  como  “técnicas de caracterização eletroquímica”. 

Neste trabalho serão desenvolvidos procedimentos para a caracterização in 
situ de células a combustível com o objetivo de classificá-las quanto ao seu 
desempenho global. 
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Há quatro métodos que são comumente empregados na eletroquímica para a 
caracterização dos dispositivos (O'HAYRE et al., 2006): 

1. Medidas de tensão-corrente. 
2. Método da corrente interrompida. 

3. Método da espectroscopia de impedância eletroquímica. 
4. Voltametria cíclica. 

 

Os parâmetros avaliados são três variáveis fundamentais para compreender 
os processos eletroquímicos: 

 Tensão elétrica. 

 Corrente elétrica. 

 Tempo. 

 
Os métodos de ensaio para sistemas eletroquímicos devem estabelecer uma 

variável de controle e observar as outras duas através de medições. O tempo é 

utilizado apenas para referenciar as medições. Sabendo que tensão e corrente 
elétricas são fenômenos correlacionados e interdependentes, há apenas duas 

possibilidades de medição tomando como parâmetro de controle a tensão ou a 
corrente elétrica, que são referidos na literatura como técnicas potenciostáticas e 

galvanostáticas, nesta ordem. 
 

 
2.8.1. Técnicas Potenciostáticas 

 

 
As técnicas potenciostáticas realizam uma varredura na curva de polarização 

do dispositivo, utilizando como parâmetro de controle a tensão elétrica. Sendo 
assim, a variável medida é a corrente elétrica e para cada instante de tempo da 

amostragem as coordenadas do ponto da curva são obtidas pelo par tensão e 
corrente instantâneas. 

Podem ser realizadas em condições estáticas (estado estacionário) ou 

dinâmicas (estado transitório). 
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2.8.2. Técnicas Galvanostáticas 
 

 
Similar ao que se dá com as técnicas potenciostáticas, neste método a 

varredura utiliza como parâmetro de controle a corrente elétrica e a variável medida 
é a tensão elétrica. A cada amostra são registradas as coordenadas corrente e 

tensão elétrica instantâneas. Estes ensaios também podem ocorrer em condições 

estáticas (estado estacionário) ou dinâmicas (estado transitório).  
 

 
2.9. CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 

 
 

Cabe observar que as tecnologias do hidrogênio podem (e frequentemente 
devem) ser integradas aos sistemas de energia elétrica em associação com outros 

recursos tecnológicos que potencializam as suas vantagens e ampliam seu espectro 

de aplicação. 
Exemplos dessas associações são as redes inteligentes de energia elétrica 

(smart grid) e os sistemas de geração distribuída (GD). No setor elétrico, a energia 
elétrica excedente que é gerada em processos de geração intermitente (como, por 

exemplo, em usinas eólicas e solar fotovoltaica) ou mesmo em processos de 
geração sujeitos a grandes variações na disponibilidade de energia primária (como 

no caso da energia vertida turbinável das centrais de geração hidroelétrica com 
reservatório   a   fio   d’água) pode ser armazenada na forma de hidrogênio. Neste 

contexto o hidrogênio produzido por meio da eletrólise da água é considerado um 

vetor energético. 
 

 
2.9.1. Tendências 

 
 

Novos métodos de produção de hidrogênio (eletrólise 3D, processos 

microbiológicos, fotólise, etc.) vêm sendo pesquisados com a intenção de baratear o 
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custo do combustível e flexibilizar ainda mais a matriz de produção desse vetor 
energético. 

No desenvolvimento dos dispositivos conversores de energia, sistemas 
eletrocatalíticos baseados em novos materiais (especialmente os que prescindem 

dos metais do grupo da platina) e compostos nanoestruturados (como o grafeno 
dopado com nitrogênio) vêm incentivando a criação de novos eletrodos mais baratos 

ou mais eficientes. 

Sistemas de armazenamento de hidrogênio inovadores e células a 
combustível alimentadas diretamente por combustíveis líquidos apresentam o 

potencial de acelerar a adoção das células a combustível em aplicações reais.  
Há, ainda, um esforço constante na pesquisa e desenvolvimento de novos 

eletrólitos e novas abordagens de projeto integrado do sistema de células a 
combustível com melhor gerenciamento da energia térmica, otimização do balanço 

da planta e novos desenhos para os canais de transporte de hidrogênio dentro do 
módulo. 

É possível imaginar o surgimento de novos arranjos energéticos a partir do 

desenvolvimento das mais recentes tecnologias de geração e distribuição de energia 
elétrica em uma arquitetura distribuída bem como uma forte sinergia com o conceito 

de smart grid. 
Por fim, deve-se considerar que ainda existem importantes barreiras para a 

adoção das células a combustível e de suas tecnologias conexas que estão 
relacionadas com a transição de modelo tecnológico.  

Neste contexto, notam-se grandes barreiras regulatórias como a ausência de 
um arcabouço técnico e legal bem estabelecido para a interconexão das fontes de 

geração distribuída (autoprodutores e produtores independentes de energia) à rede 

de energia elétrica (em nível de distribuição ou subtransmissão) e a falta de normas 
e políticas públicas para o estabelecimento de uma abrangente infraestrutura de 

produção de hidrogênio (definição de setores prioritários, investimentos públicos em 
P&D, etc.). 

Também é notável a necessidade de redução no custo de aquisição (R$/kW) 
e de operação (R$/kWh) das tecnologias do hidrogênio em grande parte dos nichos 

de mercado de energia para que a sua penetração seja mais efetiva. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
 

A pesquisa bibliográfica realizada revelou a existência de diversos protocolos 
que são frequentemente desenvolvidos e adotados pela indústria de células a 

combustível. Um exemplo dessas iniciativas está em um grupo de procedimentos 

elaborado pela CSA Standards (uma empresa especializada na normalização de 
sistemas e produtos movidos a gás) que foi adotado pela ANSI (American National 
Standards Institute) ao estabelecer o American Standard for Stationary Fuel Cell 
Power Systems (ANSI/CSA FC-1). 

O protocolo gerado pela ANSI/CSA estabelece procedimentos que visam, em 
última instância, garantir ao usuário o cumprimento de requisitos de qualidade e de 

segurança do produto. 
Tais protocolos, no entanto, são bastante específicos quanto ao dispositivo 

sob teste e produzem resultados que, de modo geral, são pouco adequados à 

comparação entre dispositivos distintos ou entre duas condições de operação 
distintas para um mesmo dispositivo. Sendo assim, a sua aplicação torna-se 

limitada. 
Em janeiro de 2003 o Institute for Energy do Joint Research Centre (um órgão 

científico da Comissão Europeia) criou uma rede temática de pesquisa denominada 
FCTETNET (Fuel Cells Testing & Standardization Network). Este grupo, formado por 

55 parceiros do mundo todo, elaborou um conjunto de procedimentos que foram 

desenvolvidos com o objetivo de criar protocolos de testes harmonizados e 
detalhados ao nível dos procedimentos operacionais (MALKOW, DE MARCO et al., 
2010). 

O termo harmonizado, neste caso, é utilizado para explicitar que os 

procedimentos adotados foram fruto de consenso técnico e científico entre os 
parceiros da rede temática que deu origem ao programa. 

Procedimentos harmonizados servem para dar coerência e coesão para os 
métodos que geram os dados de desempenho dos dispositivos de modo que dados 

de diferentes dispositivos em diferentes condições possam ser comparados 

(FRIBERG, WINKEL et al., 2005). 
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Tais protocolos foram validados e publicados em maio de 2010 por meio do 
programa FCTESQA (Fuel Cell Testing and Quality Assurance) com o objetivo de 

nortear os procedimentos de Teste e Controle de Qualidade de sistemas de células 
a combustível. A partir de então os protocolos foram submetidos a uma ampla 

campanha de testes em laboratórios de alto nível de 27 participantes europeus além 
de participantes da China, Japão, Coréia e Estados Unidos da América (MALKOW, 

DE MARCO et al., 2010). 

Os Test Modules são um conjunto de documentos, denominados módulos de 
teste, que estabelecem uma metodologia para se realizar ensaios com células a 

combustível (no nível de integração dos componentes, das células unitárias, dos 
módulos ou sistemas de células a combustível) de modo a obter um conjunto de 

dados que permitam obter um diagnóstico sobre seu funcionamento (MALKOW et 
al., 2011). 

Por se tratar da primeira publicação de protocolos harmonizados voltado para 
o campo das células a combustível, os módulos de teste (FRIBERG, WINKEL et al., 
2005) foram adotados como referência para os procedimentos realizados no 

desenvolvimento experimental deste trabalho. 
Os ensaios utilizados para avaliar o desempenho das células a combustível 

visaram à obtenção das curvas de densidade de corrente versus tensão elétrica 
(denominada curva característica do gerador ou, ainda, curva de polarização) e 

densidade de corrente versus potência elétrica. 
 

 
3.1. CURVA DE POLARIZAÇÃO DE CÉLULAS A COMBUSTÍVEL 

 

 
A curva de polarização (ou curva característica) de um dispositivo gerador de 

energia elétrica é dada pela representação gráfica da variação da tensão elétrica em 
função da intensidade de corrente elétrica. Via de regra os geradores operam como 

fontes de tensão constante e a obtenção da curva é realizada conectando-se a fonte 
a uma carga cuja resistência elétrica imposta à fonte é variável e o parâmetro de 

controle pode ser a tensão, a corrente ou a potência elétrica.  

As células a combustível apresentam sua curva de polarização caracterizada 
pela presença de três regiões distintas: a região de perdas por ativação, a região de 
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perdas ôhmicas e a região de perdas por concentração. A morfologia da curva é 
produzida a partir do potencial de célula reversível cujo valor decresce 

progressivamente com o aumento da intensidade da corrente elétrica da polarização 
refletindo as perdas internas que ocorrem nas etapas intermediárias do processo de 

conversão da energia. Uma curva característica hipotética pode ser vista na 
Ilustração . 

 

 
Ilustração  – Curv a de polarização de uma célula a  

combustív el unitária. 

 

 
No caso particular das células a combustível, sabe-se que a corrente máxima 

produzida pelo dispositivo é função da área de troca da reação. Esta área é 
determinada pela superfície ativa do conjunto membrana-eletrodo (MEA), sendo um 

parâmetro geométrico que varia de acordo com as dimensões escolhidas pelo 

fabricante da célula a combustível. 
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A fim de permitir a comparação entre dispositivos com diferentes geometrias 
de área ativa, a literatura científica frequentemente opta por descrever a curva 

característica como a tensão elétrica produzida (ou potencial de célula) em função 
da densidade de corrente elétrica desenvolvida no sistema eletroquímico, uma vez 

que este último parâmetro é independente da geometria da célula e permite realizar 
comparações entre dispositivos em que as configurações geométricas são 

diferentes. 

 
 

3.1.1. Desempenho eletroquímico 
 

 
Em operação, células a combustível convertem energia da forma química 

para as formas elétrica e térmica. Sendo assim, apenas parte da energia química 
que o sistema absorve é recuperável na saída do dispositivo sob a forma de energia 

de interesse (energia elétrica) (O'HAYRE et al., 2006). 

Mesmo na situação em que a célula eletroquímica encontra-se não 
polarizada, desconectada de uma carga e operando em circuito aberto, ocorrem 

perdas. Estas perdas são os fatores que objetivamente contribuem para o 
desempenho eletroquímico do dispositivo, qualificando-os como de melhores ou 

piores uns em relação aos outros. As perdas são, ainda, uma medida de quão longe 
o potencial de eletrodo está do valor do potencial de equilíbrio. Do ponto de vista 

prático isso significa que conforme a célula produz mais corrente elétrica há uma 
redução na tensão elétrica gerada e, consequentemente, a diminuição na potência 

elétrica gerada. 

As perdas de tensão (também denominadas perdas por polarização ou 
sobrepotencial) em células a combustível podem ser causadas pelos seguintes 

fatores (BARBIR, 2005): 

 Cinética das reações eletroquímicas (atividade eletródica). 

 Resistência elétrica interna (fenômenos de transporte de carga elétrica nos 
meios de condução iônica e eletrônica). 

 Dificuldade de suprimento de reagentes nos sítios de reação (fenômenos de 
transporte de massa na tripla interface reacional). 

 Correntes internas (desenvolvidas por limitações dos materiais utilizados). 
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 Fluxo cruzado de reagentes (crossover). 
 

A conjugação desses fatores durante a operação das células a combustível 
origina as perdas que modificam a curva de polarização desses dispositivos.  

 
 

3.1.2. Regiões de Polarização 
 

 
A curva característica das células a combustível pode ser seccionada em três 

regiões distintas de acordo com a faixa de densidade de corrente elétrica em que a 

célula está operando (função direta da corrente de polarização). Estas regiões são 
definidas de acordo com o fator operacional que prevalece dentre as perdas de 

polarização (FURTADO, SERRA e CODECEIRA NETO, 2008). 
Os três fatores que contribuem diretamente para a redução do potencial de 

célula são: 

 Perdas de polarização por ativação. 

 Perdas de polarização ôhmicas. 

 Perdas de polarização por concentração (perdas difusionais).  

 
A Ilustração  mostra a curva de polarização com as perdas indicadas: na 

região indicada por (1) predominam as perdas por ativação, na região (2) 
predominam as perdas ôhmicas e na região (3) predominam as perdas por 

concentração. 
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Ilustração  – Curv a de polarização de uma célula a combustív el unitária 

com indicação das perdas e das regiões em que elas ocorrem. 

 
A região de perdas por ativação é aquela em que há a predominância dos 

sobrepotenciais causados pelos processos cinéticos que ocorrem na superfície dos 
eletrocatalisadores e que são explicados pelos mecanismos de catálise heterogênea 

das reações de oxidação do hidrogênio (ROH) que se dá no anodo e da reação de 
redução do oxigênio (RRO) que ocorre no catodo. 

A região de perdas ôhmicas é definida pela prevalência da limitação imposta 

pelos fenômenos de transporte de cargas elétricas (condução eletrônica nos 
eletrodos e condução iônica no eletrólito). Estas limitações são explicadas pelas 

resistividades elétricas do eletrólito (fator preponderante), dos eletrodos e 
interconectores (placas bipolares, placas terminais e contatos).  

Finalmente, a região de perdas por concentração caracteriza-se pela 
acentuada contribuição da limitação imposta pelos fenômenos de transporte da 

massa de reagentes e produtos (transporte de hidrogênio para os sítios reativos do 
anodo, transporte de oxigênio e remoção da água nos sítios do catodo). Estas 

perdas são explicadas pelo surgimento de um gradiente de concentração de 

reagentes e produtos através dos eletrodos. 
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A partir do estudo da termodinâmica das reações de oxidação do hidrogênio e 
da redução do oxigênio torna-se possível elaborar um equacionamento matemático 

que modele o valor do potencial de célula descontando do potencial reversível da 
célula os sobrepotenciais de ativação, ôhmico e de concentração (BARBIR, 2005). 

De modo geral, a tensão elétrica produzida pela célula a combustível pode ser 
equacionada como o valor potencial de célula reversível (potencial de Nernst) 

descontado das perdas de polarização (4): 

 

concohmactrcel VVVEE      (4) 

 

onde: 

celE  é o potencial de célula [V]. 

rE  é o potencial reversível de célula [V]. 

actV  é a perda de potencial por ativação [V]. 

ohmV  é a perda de potencial por condução (perdas ôhmicas) [V]. 

concV  é a perda de potencial por concentração [V]. 

 

Esta equação pode ser desenvolvida (5) de forma a modelar 

matematicamente cada uma das três parcelas que representam os mecanismos de 
perdas (BARBIR, 2005). 
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onde: 

Ecel é o potencial de célula [V] 
Er é o potencial reversível de célula [V] 

R é a constante universal dos gases (8,314 Jmol-1K-1) 

T é a temperatura termodinâmica do sistema [K] 
 é o coeficiente de transferência 

F é a constante de Faraday (96,485 kCmol-1) 

n é o número de elétrons envolvidos na reação (2) 
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i é a densidade de corrente de polarização da célula [Acm-2] 

iloss é a densidade de corrente de fuga [Acm-2] 

i0 é a densidade de corrente de troca de referência [Acm-2] 

iL é a densidade de corrente limite [Acm-2] 

Ri é a resistência interna da célula [cm-2] 

 

Este modelo matemático foi adotado para a obtenção da curva de polarização 

hipotética da Ilustração , conforme os parâmetros obtidos na literatura (BARBIR, 
2005). 

 
 

3.1.3. Caracterização de Dispositivos Usando a Curva de Polarização 
 

 
A curva de polarização é a técnica de caracterização mais comumente 

aplicada às células a combustível devido a sua fácil implementação e ao fato de 

possibilitar um diagnóstico geral do dispositivo (O'HAYRE et al., 2006). 
A partir da curva de polarização podem ser obtidos parâmetros específicos 

como a taxa de Tafel (constante da equação de Tafel utilizada para modelar as 
perdas por ativação), a resistência interna total (que revela as perdas ôhmicas) e a 

corrente limitante do módulo de células a combustível (que reflete as perdas por 
concentração) (HOY, 2008). 

 

 
3.2. MATERIAIS 

 
 

A configuração experimental adotada nos ensaios foi elaborada a partir das 
recomendações  do  procedimento  de  teste  harmonizado  denominado  “Test module 
PEFC ST 5-3: PEFC Power stack  performance testing procedure – Measuring 
voltage and Power as function of current density. Polarization curve test method.”,  
publicado pelo Joint Research Centre do Institute for Energy da Comissão Europeia 

(MALKOW, DE MARCO et al., 2010). 
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3.2.1. Materiais utilizados 
 

 
Os dispositivos-alvo dos testes realizados no desenvolvimento experimental 

deste trabalho são módulos de células a combustível listados na Tabela . Esta tabela 

sintetiza as principais características dos dispositivos testados de modo a identificá-
los na avaliação dos resultados obtidos. 

 
Tabela  – Identificação das amostras utilizadas no desenv olv imento 

experimental 

Amostra Fabricante Código do produto Número de série 

AM1 Horizon Fuel Cell Technologies FCS-B12 10012-239Z 

AM2 Horizon Fuel Cell Technologies FCS-B12 10012-240Z 

 
Os instrumentos adotados para mensurar a tensão e a intensidade de 

corrente elétrica produzidas pelo módulo de células a combustível foram escolhidos 
de modo a adequar custo e desempenho ao propósito dos experimentos. A 

identificação dos instrumentos utilizados no arranjo experimental encontra-se na 
Tabela . 

 

 
Tabela  – Instrumentos de medida utilizados no desenv olv imento 

experimental 

Instrumento Descrição Fabricante Modelo 

I1 Voltímetro Agilent U1272A 

I2 Amperímetro Minipa ET-2402 

I3 Termômetro Minipa MV-363 

I3 Manômetro Nuova Fima MGS-10 

I4 Manômetro Wika 213.53 

I5 Manômetro Wika 213.53 
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Para estabelecer as condições de contorno necessárias ao teste foram 
utilizados equipamentos auxiliares que se encontram listados na Tabela  que 

especifica a função para a qual foram utilizados. 
 

 
Tabela  – Equipamentos auxiliares utilizados no desenv olv imento 

experimental 

Equipamento Função Fabricante Modelo 

E1 Regulador de pressão (duplo estágio) Beswick Engineering. PRD3 

E2 Filtro de retenção de partículas (5 μm) Beswick Engineering. CF-1010-05 

E3 Válvula de bucha com atuação manual  Beswick Engineering. MSV-10F10M 

E4 Fonte de tensão constante CC Minipa. MPL-3303 

E5 Alarme de concentração de hidrogênio Neodym 
Technologies Inc. 

HydroKnowz 

E6 Sistema de armazenamento de hidrogênio Ovonic Hydrogen 
Systems LLC. 85G555B-NPT 

 
 

3.2.2. Configuração experimental 
 
 

Os experimentos foram conduzidos empregando a configuração de 
montagem indicada na Ilustração . 

Nesta configuração o sistema é formado basicamente por um sistema de 
suprimento de combustível, um sistema de suprimento de oxidante, um módulo de 

células a combustível, instrumentos para a medição da tensão e corrente elétricas 
produzida, uma carga de corrente constante ajustável e um sistema eletrônico para 

o controle de purga. 

 



63 

 

Filtro

P

Manômetro de entrada 
(fonte de hidrogênio)

Regulador de pressão de 
duplo estágio

Manômetro de saída
(circuito anódico)

Módulo de células a combustível

Exaustão do circuito catódico
(ar, calor e umidade)

Entrada do 
circuito anódico

Saída do circuito 
anódico

Entrada do 
circuito catódico

Saída do circuito 
catódico

Válvula de purga do 
circuito anódico

Exaustão da purga 
do circuito anódico

(ar e purga H2)

Carga de corrente constante

+ -

+ -

A

V+

+

Bomba de fluxo 
de ar

Amperímetro

Voltímetro

Circuito de controle de purga

Fusível
5 A

Válvula de saída da
fonte de hidrogênio

Sistema de armazenamento de 
hidrogênio em hidretos metálicos  

Ilustração  – Configuração experimental 

 
A configuração experimental adotada tem por objetivo determinar a curva de 

polarização de módulos de células a combustível PEMFC. 

Para determinar as variáveis a serem controladas, as variáveis monitoradas e 
as variáveis mensuradas foram escolhidos os parâmetros recomendados pelo 

módulo de teste. 
 

 
3.2.3. Módulos de células a combustível 

 

 
Os módulos de células a combustível utilizados como dispositivos -alvo são 

produzidos pela Horizon Fuel Cell Technologies e comercializados pela Brasil H2 
sob o código FCS-B12. Sua potência nominal corresponde a 12 W. 
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Estes módulos operam com o circuito anódico configurado em terminação 
fechada (dead ended) e com o circuito catódico aberto à circulação de ar 

atmosférico (open cathode). 
O suprimento de combustível especificado pelo fabricante é hidrogênio seco e 

as células a combustível operam no modo auto-umidificado, dispensando o uso de 
uma unidade de umidificação como fonte externa de hidratação para a membrana do 

eletrólito. 

A configuração do fluxo reagente destes módulos adota no circuito aberto um 
sistema de fluxo forçado de ar nos catodos (mecanismo de transporte por convecção 

forçada) e um circuito fechado de hidrogênio (pressurizado a baixa pressão) nos 
anodos, conforme representado na Ilustração Ilustração  . 

 

Terminação inicial do 
circuito de Hidrogênio

Terminação final do 
circuito de Hidrogênio

Ar Ar Ar Ar Ar

Ar Ar Ar Ar Ar

Terminal negativo do 
circuito elétrico

Terminal positivo do 
circuito elétrico

 
Ilustração  – Circuitos do fluxo reagente no módulo de células a 

combustív el testado. 

 

As principais especificações técnicas dos módulos utilizados nos ensaios 

estão descritas na Tabela 5. 
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Tabela  – Características das amostras utilizadas no desenv olv imento 
experimental 

Especificação 
Amostra 

AM1 AM2 

Tecnologia de implementação PEFC PEFC 

Gerenciamento de hidratação da membrana Auto-umidif icada Auto-umidif icada 

Potência elétrica nominal [W] 12 12 

Potência elétrica máxima [W] 14 14 

Temperatura de operação máxima [°C] 65 65 

Pressão de fornecimento do hidrogênio [mbar] 450 a 550 450 a 550 

Número de células unitárias no módulo  13 13 

Vazão máxima de hidrogênio [ml.min-1] 180 180 

Ponto de máxima potência 7,8 V @ 1,5 A 7,8 V @ 1,5 A 

Área ativa dos eletrodos [cm²] 7,718 7,718 

Eficiência energética em potência máxima 40% 40% 

Número de série 10012-239Z 10012-240Z 

 

 
O fluxo reagente empregado na alimentação dos módulos de células a 

combustível ensaiados divide-se em dois circuitos estanques: o circuito anódico e o 
circuito catódico. 

Particularmente para os módulos escolhidos para os ensaios realizados em 

laboratório, o fornecimento de hidrogênio se dá através de um circuito fechado que 
percorre os anodos das células unitárias enquanto o suprimento de oxidante é 

implementado por um circuito aberto através do qual há um fluxo forçado de ar 
atmosférico (que neste caso acumula também a função de fluido refrigerante).  

Foi incorporado ao circuito anódico uma válvula solenoide na sua terminação 
e um sistema de acionamento automático. Esta estratégia permite implementar 

ciclos de purga onde uma fração do combustível é ventilada para a atmosfera 
arrastando   consigo  eventuais  acúmulos  de  vapor  d’água  ou  outros  diluentes  que  

dificultam o transporte de massa do combustível para os sítios de reação.  
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3.2.4. Especificações do combustível e do sistema de armazenamento 
de combustível 

 
 

Foi utilizado como combustível hidrogênio de alta pureza comercializado em 
cilindro de gás comprimido. As condições iniciais de armazenamento do combustível 

estão especificadas na Tabela . 

 

Tabela  – Características do combustív el utilizado 

Especificação Valor 

Sistema de armazenamento Cilindro de gás comprimido de alta pressão 

Grade de comercialização Hidrogênio Ultra Puro 

Pressão inicial de armazenamento @21 °C 150 bar 

Grau de pureza 99,999% vol 

Fornecedor Linde Gases Ltda.  

Número do cil indro 39817 

Lote 8193 

 
A composição volumétrica dos contaminantes encontrados no combustível, 

obtida e informada pelo fornecedor do combustível, encontra-se discriminada na 

Tabela . 
 

Tabela  – Contaminantes presentes no combustív el utilizado 

Contaminante Concentração em v olume 

Oxigênio ≤  1,0  ppm 

Vapor  d’água ≤  3,0  ppm 

Monóxido e Dióxido de carbono ≤  1,0  ppm 

THC ≤  1,0  ppm 

Nitrogênio ≤  5,0  ppm 

 

Inicialmente foram testadas duas configurações experimentais para o 

armazenamento do combustível, a primeira utilizando diretamente o hidrogênio 
armazenado em um cilindro de gás comprimido de alta pressão (pressão inicial de 

150 bar ou 15 MPa, a 21 °C) e a segunda utilizando o hidrogênio armazenado em 
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um sistema de hidretos metálicos a baixa pressão (pressão inicial de 17,2 bar ou 
1,72 MPa a 21 °C). 

Considerando que o sistema de armazenamento de hidrogênio em hidretos 
metálicos atendeu aos requisitos dos ensaios, principalmente em relação à 

manutenção da pressão de fornecimento, à capacidade de armazenamento e 
considerando a conveniência de utilizá-lo como fonte móvel (dispensando a 

infraestrutura de uma instalação centralizada de gás), os testes prosseguiram 

adotando este elemento como armazenador de hidrogênio. As suas principais 
características estão relacionadas na Tabela . 

 
Tabela  – Especificações do sistema de armazenamento de hidrogênio 

em hidretos metálicos 

Especificação Valor 

Capacidade de armazenamento nominal 76 g (850 sl) 

Diâmetro total 89 mm 

Comprimento total  384 mm 

Peso total  6,5 kg 

Vazão máxima de descarga 6 slpm 

Faixa de temperatura de operação 0 a 75 °C 

Faixa de temperatura de armazenamento -29 a 54 °C 

 

O sistema de armazenamento de hidrogênio em hidretos metálicos foi 
alimentado com o hidrogênio especificado na Tabela . 

 

 
3.2.5. Circuito de suprimento de combustível 

 
 

Todos os experimentos foram realizados utilizando hidrogênio gasoso com 
pressão positiva, fornecido sem umidificação (seco) em concentração igual ou 

superior a 99,999% (fornecido como gás especial de grau ultrapuro) como fonte de 
combustível. 

Na linha de fornecimento de hidrogênio foi inserido um filtro para retenção de 

partículas maiores que 5 μm com o objetivo de impedir que detritos acidentalmente 
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introduzidos no circuito de fornecimento de hidrogênio atingissem o anodo das 
células a combustível, o que poderia reduzir o desempenho das células por dificultar 

o transporte de massa do combustível. 
A pressão de fornecimento de hidrogênio para o módulo de células a 

combustível foi regulada por meio de um dispositivo regulador de pressão pré-
ajustado para as condições requeridas pelo dispositivo alvo.  

Também foram introduzidas válvulas para a purga da linha, ou seja, para 

remoção do volume de ar que preenche o circuito quando ocorre a troca do módulo 
de células a combustível sob teste. 

 
 

3.2.6. Circuito de suprimento de oxidante 
 

 
Considerando que os módulos de células a combustível submetidos aos 

ensaios foram projetados para operar na configuração de catodo aberto, o oxidante 

adotado nos experimentos foi a fração de oxigênio presente no ar.  
O fluxo de ar é imposto nos canais do circuito do catodo por uma ventoinha 

que promove a circulação do ar. 
O fluxo de ar da exaustão deve apresentar a sua fração de oxigênio 

levemente depletada pela demanda eletroquímica gerada nos catodos e também 
deve   transportar   vapor   d’água   e   calor   resultantes   da   reação   global   que   se  

desenvolve no dispositivo. 
O fluxo de ar admitido na entrada do circuito do catodo possui as condições 

do meio ambiente local no que diz respeito à umidade, temperatura, pressão e 

concentração de oxigênio (variáveis não controladas no experimento).  
 

 
3.2.7. Carga de corrente constante 

 
 

Seguindo a recomendação do protocolo PEFC ST 5-3 (MALKOW, DE 

MARCO et al., 2010) o procedimento para a obtenção da curva de polarização 
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adotou como parâmetro de controle a intensidade da corrente elétrica drenada do 
módulo de células a combustível (polarização galvanostática). 

Durante os testes a corrente de polarização foi ajustada em diversos 
patamares, em degraus, por meio de uma carga de corrente constante projetada 

para esta finalidade. 
De fato a adoção de uma carga eletrônica com fundos de escala de pelo 

menos 30 V e 6 A traria ao experimento uma configuração mais robusta e versátil, 

pois forneceria dados com maior precisão e permitiria a execução de uma varredura 
mais detalhada, variando linearmente ou com degraus menores, além de possibilitar 

a aquisição automática de dados. 
A indisponibilidade do equipamento e seu alto custo, no entanto, estimularam 

a busca pela solução da carga de corrente constante.  
O circuito da carga de corrente constante foi implementado a partir do circuito 

integrado regulador de tensão LM350T. No projeto, o circuito integrado linear atua 
como um gerador de tensão de referência de 1,25 V (JACOB, 1982). Esta tensão de 

referência foi utilizada para polarizar um banco de resistores de modo que para cada 

valor de resistência elétrica imposto à tensão de referência se reflet iu um valor para 
a intensidade de corrente elétrica na entrada do circuito (6). 

 

ajuste

ref
carga R

VI        () 

 
O diagrama esquemático do circuito implementado pode ser visto na 

Ilustração . 

 

 
Ilustração  – Circuito da implementação da carga de corrente 

constante. 
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O circuito proposto permite o controle da intensidade da corrente elétrica de 
modo simples e estável, uma vez que o circuito integrado ajusta-se às variações de 

tensão na entrada para manter a corrente constante. O fundo de escala da carga é 
de 3 A, limitado pela capacidade de condução do circuito integrado regulador de 

tensão. Esta limitação pode ser facilmente superada se módulos idênticos forem 
associados em paralelo ou caso o circuito integrado seja substituído pelo dispositivo 

regulador de tensão LM338T, capaz de operar sob correntes nominais de até 5 A. 

 
 

3.3. MÉTODOS 
 

 
3.3.1. Considerações de segurança 

 
 

Tendo em conta que os experimentos foram conduzidos utilizando hidrogênio 

gasoso como combustível, bem como as suas características físico-químicas, foram 
adotadas medidas de segurança visando à prevenção de condições de trabalho 

inseguras e potenciais acidentes durante o procedimento experimental.  
Os cuidados iniciaram pela escolha do local de trabalho no laboratório, 

optando-se por uma bancada localizada em local dotado de exaustão natural 
adequada. O procedimento experimental incluiu, antes de iniciar qualquer atividade 

do experimento, a verificação dos circuitos de gás comprimido para detectar 
eventuais falhas de conexão e vazamentos. 

Ademais, adotou-se como regra de trabalho a execução de todas as 

atividades sob supervisão de um sistema de monitoramento e alarme da 
concentração de hidrogênio na atmosfera local. Sendo assim, antes de iniciar as 

atividades o sensor de hidrogênio foi acionado. 
O sistema de alarme do dispositivo atua quando a concentração de 

hidrogênio no ar atinge uma concentração igual ou maior que o limite inferior de 
flamabilidade do combustível. Se atuado, o equipamento alerta o usuário por meio 

de sinais sonoros e visuais, acompanhado também de um alerta vibratório.  
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3.3.2. Circuito de alimentação do combustível (circuito anódico) 
 

 
Em todos os experimentos o circuito anódico foi alimentado com hidrogênio 

gasoso sob pressão positiva em relação à atmosférica regulada em 500 mbar 
(50 kPa) e com grau de pureza de 99,999%. 

A pressão de entrada do hidrogênio no módulo de células a combustível 

permaneceu todo o tempo regulada por uma válvula e monitorada por meio de um 
manômetro acoplado à entrada do circuito anódico. 

A terminação final (saída) do circuito do anodo foi controlada por meio de uma 
válvula solenoide, acionada durante um intervalo de 100 ms a cada período de 10 s 

para a realização de purga. Durante o período de abertura da válvula o hidrogênio 
circulou através de toda a extensão do circuito anódico e foi ventilado na atmosfera 

local. 
O objetivo do procedimento de purga é a eliminação de água condensada nos 

canais do circuito do anodo e de contaminantes gasosos (como, por exemplo, o 

volume de ar pré-existente no circuito no momento da partida do sistema e o 
nitrogênio que permeia a membrana através do fenômeno de crossover) que tendem 

a dificultar o transporte de massa do combustível ou diluí-lo nos sítios de reação. 
O   combustível   foi   fornecido   seco   (sem   adição   de   vapor   d’água)   e   em 

temperatura ambiente (sem pré-aquecimento), de acordo com as especificações 
fornecidas pelo fabricante das células, considerando que se trata de dispositivos 

PEFC auto-umidificados. 
 

 

3.3.3. Circuito de alimentação do oxidante (circuito catódico) 
 

 
O arranjo experimental utilizou circuito catódico aberto (os canais 

responsáveis pelo fluxo de ar nos catodos das células a combustível possuem 
ambas as extremidades abertas para a atmosfera) operando em vazão forçada de 

ar. Este fluxo é responsável pelo transporte de massa do oxigênio reagente para os 

sítios de reação. Ao mesmo tempo este fluxo  atua  no  transporte  do  vapor  d’água  
produzido e do calor gerado pelo dispositivo para a atmosfera local.  
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O ar foi bombeado através do circuito por meio de um conjunto de pás 
acopladas ao eixo de um motor elétrico de corrente contínua sem escovas 

(Brushless Direct Current - BLDC), o que configura um soprador de ar simples, 
alimentado pelo próprio módulo de células a combustível por meio de uma conexão 

interna. 
 

 

3.3.4. Condicionamento dos dispositivos-alvo 
 

 
As amostras foram previamente condicionadas antes de serem testadas. Este 

procedimento incluiu a polarização inicial dos módulos para hidratação do eletrólito e 
para a estabilização da temperatura. No intervalo entre os ensaios os módulos foram 

armazenados em condições adequadas, de acordo com as especificações do 
fabricante  e  as  regras  de  “boas  práticas”  que  recomenda  a  literatura.  

Durante o condicionamento o dispositivo foi submetido a dois pontos de 

polarização representados pelas suas densidades de corrente. Os pontos de 
polarização adotados seguiram recomendação do fabricante, conforme anotado na 

Tabela . 
 

Tabela  – Pontos de polarização especificados para o pré-
condicionamento dos módulos de células a combustív el. 

Módulo de célula a 
combustív el Ponto de polarização 

Período de tempo 
[min] 

Densidade de corrente 
[mAcm-2] 

FCS-B12 
𝒋𝟏 15 245 

𝒋𝟐 120 125 

 

 
O processo de pré-condicionamento está representado no fluxograma da 

Ilustração . 
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Início

Verificar condições de 
partida

Condições de 
partida ok?

Medir tensão de circuito 
aberto (Voc)

Voc ok? Verificar conexões 
pneumáticas e elétricas

Corrigir condições de 
partida

Ajustar a carga de 
corrente constante para 

o parâmetro j1

Aguardar 15 minutos

Ajustar a carga de 
corrente constante para 

o parâmetro j2

Aguardar 120 minutos

Ajustar a carga de 
corrente constante para 

circuito aberto

Fim

F

V

V

F

 
Ilustração  – Fluxograma descritiv o do procedimento de 

condicionamento do dispositiv o-alv o. 

 
 

Para iniciar o processo de pré-condicionamento é verificado se as condições 
de partida estão adequadas. Isto significa averiguar se todos os procedimentos de 

segurança estão sendo seguidos e se as conexões elétricas e pneumáticas estão 

corretamente estabelecidas. 
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Caso as condições de partida estejam adequadas, a válvula de saída do 
circuito de hidrogênio é aberta, o módulo de células a combustível inicia operação 

em circuito aberto e logo são impostos dois pontos de polarização distintos.  
No primeiro ponto de polarização o módulo de células a combustível é 

submetido a uma densidade de corrente de 245 mAcm-2 durante um intervalo de 

tempo de 15 minutos. Em seguida o ponto de polarização é reajustado, em degrau, 
para um valor de densidade de corrente de 125 mAcm-2 durante um intervalo de 

tempo de 120 minutos. Os pontos de polarização do condicionamento seguem a 

especificação do fabricante dos módulos de células a combustível.  
Ao final desta etapa de polarização o dispositivo-alvo é considerado em 

condições plenas de operação, com o eletrólito já hidratado pelo mecanismo de 

auto-umidificação e em regime permanente. 
 

 
3.3.5. Procedimento de obtenção da curva de polarização 

 
 

A curva de polarização dos dispositivos foi obtida efetuando-se uma varredura 

progressiva, isto é, impondo sobre o dispositivo-alvo valores crescentes de 
densidade de corrente elétrica. 

A curva foi determinada através de uma sucessão de polarizações em 15 
pontos de amostragem distintos, de acordo com o perfil de corrente apresentado na 

Tabela 10. 
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Tabela  – Perfil de corrente adotado para os ensaios galv anostáticos.  

Ponto de amostragem 
(k) 

Intensidade de corrente elétrica 
[A] 

Densidade de corrente 
[mAcm-2] 

1 0,000 0 

2 0,125 16,2 

3 0,250 32,4 

4 0,375 48,6 

5 0,500 64,8 

6 0,625 81,0 

7 0,750 97,2 

8 0,875 113,4 

9 1,000 129,6 

10 1,125 145,8 

11 1,250 162,0 

12 1,375 178,2 

13 1,500 194,4 

14 1,917 248,3 

15 2,333 302,3 

 

 

O processo estabelecido para a aquisição manual dos dados está detalhado 
no fluxograma da Ilustração  e inicia-se com o pré-condicionamento do dispositivo-

alvo. 
Nos casos onde duas ou mais curvas características de um mesmo 

dispositivo foram obtidas em sequência, sem que fosse necessário armazenar o 
módulo de células a combustível por um período prolongado de tempo, foi 

considerada desnecessária a execução de um novo ciclo de pré-condicionamento. 
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Início

Medir tensão de circuito 
aberto (Voc)

Voc > 9,1 V Verificar conexões 
pneumáticas e elétricas

Ler número de pontos 
de amostragem (n)

Ajustar carga de 
corrente constante para 

o parâmetro jn

Medir corrente elétrica

Medir tensão elétrica

Medir temperatura do 
fluxo de ar de exaustão

Fim

Pré-condicionar 
módulo de células 

a combustível

n ≠  0

Medir temperatura 
ambiente

n = n-1

F

V

V

F

 
Ilustração  – Fluxograma descritiv o do procedimento de aquisição de 

dados da curv a de polarização. 
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Antes de iniciar a amostragem dos pontos foi avaliada a tensão de circuito 
aberto do sistema em teste com o objetivo de verificar a normalidade do seu 

funcionamento por meio de um parâmetro mínimo de consistência, devendo 
apresentar o valor mínimo de 9,1 V, conforme especificação do fabricante. 

Este valor mínimo é uma referência dada pelo fabricante e visa conferir se o 
dispositivo está apresentando tensão elétrica de circuito aberto minimamente 

compatível com o empilhamento de células existentes no módulo.  Considerando que 

os módulos utilizados são uma pilha (associação em série) de 13 células a 
combustível unitárias, o referido teste de consistência pressupõe que a tensão 

elétrica de circuito aberto média para cada célula unitária deverá ser de, pelo menos, 
700 mV. 

Este limiar é considerado baixo frente ao potencial teórico previsto para uma 
célula unitária em circuito aberto (cerca de 1,23 V para uma célula a combustível 

alimentada por hidrogênio e oxigênio gasosos em condições normais de temperatura 
e pressão) e também se mostra inferior aos valores encontrados na literatura para 

dispositivos práticos (situados em torno de 900 mV por célula). 

Nos casos em que a tensão de circuito aberto medida esteja próxima de zero 
volt é provável que haja alguma falha de interconexão elétrica entre o módulo de 

células a combustível e o voltímetro, falha no circuito pneumático de alimentação de 
combustível ou, ainda, o fusível de proteção pode estar ausente ou danificado.  

Se a tensão de circuito aberto estiver adequada, o procedimento segue 
anotando-se a quantidade de pontos de polarização e ajustando-se a carga de 

corrente constante para o valor correspondente ao primeiro ponto de polarização do 
perfil de corrente referenciado na Tabela 10. 

 

A amostragem do par tensão e corrente elétrica produzidos pelo módulo é 
baseada em uma ou em múltiplas leituras para cada ponto de polarização. Depois 

de anotados os valores da temperatura de exaustão e ambiente a carga de corrente 
constante é reajustada para o próximo ponto de polarização. 

 
 

 

 



78 

 

3.3.6. Procedimento de armazenagem dos dispositivos-alvo 
 

 
Após a realização dos ensaios, os dispositivos-alvo foram removidos do 

arranjo experimental e armazenados de acordo com os procedimentos prescritos 
pelo fabricante. 

O procedimento de desconexão dos módulos de células a combustível é 

sempre iniciado pelo fechamento da válvula de saída da fonte de hidrogênio, de 
modo que o fluxo de combustível seja interrompido e o circuito anódico seja 

despressurizado. A despressurização do circuito pode ser realizada pelo 
acionamento da válvula de purga e provocará a queda da tensão de circuito aberto 

para um valor próximo de zero. Este procedimento encontra-se descrito na 
Ilustração . 

 



79 

 

Início

Desconectar os circuitos 
elétricos

Fechar válvula de saída 
do cilindro de 

hidrogênio

Medir pressão do H2 na 
linha de alimentação do 

anodo (Pe)

Fim

Abrir válvula de purga 
do circuito pneumático

Medir tensão de circuito 
aberto (Voc)

Voc →  0

Desconectar os circuitos 
pneumáticos

Pe →  0

Embalar módulo de 
células a combustível

F

F

V

V

 
Ilustração  – Fluxograma descritiv o do procedimento de 

armazenamento dos dispositiv os-alv o. 

 
Quando a pressão do circuito anódico aproxima-se de zero torna-se seguro o 

procedimento de desconexão dos circuitos pneumáticos. O dispositivo deve, então, 
ser acondicionado em embalagem hermética para preservar a umidade do eletrólito, 

conforme indicação do fabricante. 
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3.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS DO CAPÍTULO 
 

 
O objetivo central por parte do programa FCTESQA, quando do 

desenvolvimento de um protocolo harmonizado de testes, foi criar um ambiente e um 
conjunto de procedimentos que permitisse atingir uma ampla gama de dispositivos 

PEFC, cada qual com sua tecnologia de implementação e operando dentro das suas 

condições de contorno, gerando resultados que possam ser comparados (MALKOW 
et al., 2011). 

Os critérios que o protocolo estabelece para a construção da metodologia de 
teste e para a definição dos parâmetros de entrada e saída dos ensaios são 

fundamentais para padronizar os resultados de forma que sejam valores 
efetivamente comparáveis. 

Este trabalho busca aplicar esta proposta dentro do contexto de uso do 
protocolo na obtenção de informações sobre uma variedade de módulos de células a 

combustível comercialmente disponíveis. Espera-se que a partir dos resultados 

gerados seja possível qualificar os dispositivos e determinar uma curva de 
polarização em condições bem determinadas para que seja tomada como referência 

para o usuário final. 
É importante observar que, por este motivo, a aplicação do protocolo foi 

executada a partir de um arranjo experimental não ideal, baseado em instrumentos e 
técnicas de baixo custo. 
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4. TESTES E RESULTADOS 
 
 

4.1. PROTOCOLO DE TESTES OBTIDO 
 

 

A aplicação dos conceitos e da metodologia de testes referidos no protocolo 
TM PEFC ST 5-3 (MALKOW, DE MARCO et al., 2010) sobre a plataforma de 

hardware desenvolvida neste trabalho gerou como resultado um protocolo adaptado 
para as condições e objetivos desta dissertação. Este protocolo é apresentado a 

seguir de forma a detalhar a composição dos testes e os procedimentos adotados.  
 

 
4.1.1. Fases de teste 

 

 
Os testes são realizados em quatro fases: condicionamento do dispositivo-

alvo, ajuste das condições de teste (parâmetros de entrada), medida dos parâmetros 
de saída e processamento dos resultados de teste.  

 
 

4.1.2. Parâmetros de entrada 
 
 

Parâmetro de entrada é uma quantidade física que define as condições de 
teste, refletindo diretamente nas condições de operação do dispositivo-alvo 

(MALKOW et al., 2011). Os parâmetros de entrada do protocolo podem ser mantidos 
em valores fixos ou constantes durante os testes. 

Especificamente neste protocolo adotaram-se como parâmetros de entrada a 
intensidade da corrente elétrica drenada do módulo de células a combustível 

(parâmetro variável através do qual foi feita a varredura sobre a curva de 

polarização) e a pressão de entrada do combustível (parâmetro fixo ajustado através 
de uma válvula reguladora de pressão). 
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4.1.3. Parâmetros de saída 
 

 
Um parâmetro de saída é uma quantidade física resultante da condução do 

procedimento de teste. Sendo assim, parâmetros de saída são as variáveis 
mensuradas e observadas durante o processo. 

Neste protocolo foram adotados parâmetros de saída primários e 

secundários. Os parâmetros primários são a tensão e a corrente elétrica produzidas 
pelo dispositivo-alvo e os parâmetros secundários são a temperatura ambiente e a 

pressão de entrada no anodo. 
 

 
4.1.4. Procedimento de amostragem 

 
 

O procedimento de amostragem considera que o tempo de aquisição de 

dados é formado por três fases distintas: os períodos de equilíbrio, de aquisição das 
amostras e o de ajuste do ponto de operação. 

O período de equilíbrio ocorre imediatamente após a imposição de um novo 
valor na corrente de polarização do dispositivo até que haja estabilização dos 

parâmetros de saída. Após o equilíbrio são feitas uma ou mais medidas dos 
parâmetros de saída para o ponto de polarização ao qual o dispositivo está 

submetido (os pontos de polarização são representados por k , conforme a Tabela 
10), durante o período de aquisição. Finalmente, precedendo o próximo ponto de 

polarização, são feitos os procedimentos necessários para que o dispositivo opere 

sob uma nova condição de polarização, o que se dá durante o período de ajuste.  
 

 
4.1.5. Perfil de corrente 

 
 

O perfil de corrente estabelece quantos pontos de polarização (k) serão 

adotados no teste e quais os respectivos valores da intensidade de corrente elétrica 
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(e consequentemente da densidade de corrente elétrica) que serão solicitados aos 
módulos de células a combustível. 

 
 

4.1.6. Critérios de estabilidade 
 

 

O critério de estabilidade é o parâmetro do ensaio que determina a partir de 
quando a aquisição de dados pode ser realizada. Este critério tem a função de 

reduzir a interferência do comportamento transitório do módulo de células a 
combustível que se desenvolve após a variação em degrau da densidade de 

corrente entre dois pontos de polarização distintos.  
Este estado transitório é inerente ao sistema eletroquímico e não pode ser 

evitado. Sendo assim, estipulou-se como critério de estabilidade um desvio padrão 
inferior a 2,5% para o conjunto de leituras (𝑙). 

Desta forma, após a imposição de um ponto de polarização sobre o 

dispositivo-alvo os parâmetros de saída tiveram seus valores registrados até que o 

desvio padrão do conjunto de leituras (𝑙) se mantivesse abaixo do critério de 

estabilidade. 
 

 
4.2. RESULTADOS OBTIDOS 

 
 

Os módulos de células a combustível foram submetidos a diversos ciclos de 
teste, conforme o protocolo elaborado, até que fosse definida a melhor configuração 

dos parâmetros de entrada para que a metodologia adotada no ensaio estivesse 

completamente adequada para as condições de execução do trabalho.  
Durante os testes todas as amostras foram pré-condicionadas para atingirem 

as condições operacionais plenas, após o que foram submetidas ao procedimento 
de obtenção da curva de polarização. 

Tanto o módulo de células a combustível identificado como amostra AM1 
quanto o da amostra AM2, que são dispositivos de mesmo modelo e mesmas 
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características nominais, foram submetidos aos ciclos de polarização especificados 
sob o perfil de corrente já apresentado na Tabela 10. 

Para cada uma destas amostras os resultados obtidos foram uma série de 
dez leituras para cada um dos 15 pares de pontos (pares de coordenadas corrente, 

tensão) que foram utilizados para o tratamento estatístico e para a confecção dos 
gráficos que representam as curvas de polarização dos dispositivos nas condições 

de teste estabelecidas pelo protocolo. 

Os resultados obtidos são apresentados na Tabela  (amostra AM1) e na 
Tabela  (amostra AM2). 
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] 
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] 
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] 
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1 
0,000 

0,0 
0,0 

0,00 
0,0 

0,0 
9,542 

0,15 
9,701 

9,338 
0,0 

4,25 
0,0 

0,0 

2 
0,125 

16,2 
15,6 

0,07 
15,7 

15,5 
9,172 

0,16 
9,372 

8,964 
1,1 

3,58 
1,1 

1,1 
3 

0,250 
32,4 

31,5 
0,06 

31,5 
31,4 

8,888 
0,15 

9,048 
8,697 

2,2 
2,98 

2,2 
2,1 

4 
0,375 

48,6 
47,3 

0,11 
47,4 

47,2 
8,661 

0,16 
8,824 

8,474 
3,2 

2,42 
3,2 

3,1 
5 

0,500 
64,8 

63,0 
0,00 

63,0 
63,0 

8,476 
0,15 

8,635 
8,287 

4,1 
1,90 

4,2 
4,0 

6 
0,625 

81,0 
78,6 

0,11 
78,8 

78,5 
8,313 

0,15 
8,469 

8,131 
5,0 

1,40 
5,1 

4,9 
7 

0,750 
97,2 

94,4 
0,15 

94,6 
94,2 

8,165 
0,16 

8,325 
7,972 

5,9 
0,93 

6,1 
5,8 

8 
0,875 

113,4 
109,8 

0,17 
110,0 

109,6 
8,031 

0,15 
8,194 

7,840 
6,8 

0,48 
7,0 

6,6 

9 
1,000 

129,6 
125,2 

0,17 
125,4 

125,0 
7,903 

0,16 
8,066 

7,713 
7,6 

0,13 
7,8 

7,5 
10 

1,125 
145,8 

140,5 
0,42 

141,0 
139,9 

7,786 
0,16 

7,961 
7,592 

8,4 
0,43 

8,7 
8,2 

11 
1,250 

162,0 
155,7 

0,88 
156,4 

154,3 
7,680 

0,16 
7,857 

7,496 
9,2 

0,83 
9,5 

9,0 
12 

1,375 
178,2 

170,8 
0,92 

171,7 
169,3 

7,578 
0,16 

7,758 
7,398 

10,0 
1,23 

10,3 
9,8 

13 
1,500 

194,4 
185,6 

0,75 
186,3 

184,4 
7,477 

0,17 
7,665 

7,292 
10,7 

1,60 
11,0 

10,5 
14 

1,917 
248,3 

234,6 
1,61 

236,6 
232,2 

7,200 
0,24 

7,538 
6,965 

13,0 
2,77 

13,6 
12,6 

15 
2,333 

302,3 
282,2 

2,00 
285,6 

280,4 
6,894 

0,27 
7,261 

6,645 
15,0 

3,84 
15,8 

14,5 
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1 
0,000 

0,0 
0,0 

0,00 
0,0 

0,0 
9,628 

0,14 
9,821 

9,495 
0,0 

4,32 
0,0 

0,0 

2 
0,125 

16,2 
15,7 

0,00 
15,7 

15,7 
9,234 

0,12 
9,404 

9,142 
1,1 

3,65 
1,1 

1,1 
3 

0,250 
32,4 

31,5 
0,07 

31,6 
31,5 

8,965 
0,12 

9,153 
8,881 

2,2 
3,05 

2,2 
2,2 

4 
0,375 

48,6 
47,4 

0,06 
47,4 

47,3 
8,743 

0,12 
8,936 

8,652 
3,2 

2,51 
3,3 

3,2 
5 

0,500 
64,8 

63,1 
0,09 

63,2 
63,0 

8,539 
0,13 

8,750 
8,441 

4,2 
1,98 

4,3 
4,1 

6 
0,625 

81,0 
78,9 

0,16 
79,2 

78,8 
8,367 

0,13 
8,587 

8,272 
5,1 

1,49 
5,2 

5,0 
7 

0,750 
97,2 

94,7 
0,17 

95,0 
94,6 

8,211 
0,14 

8,437 
8,116 

6,0 
1,02 

6,2 
5,9 

8 
0,875 

113,4 
110,3 

0,15 
110,5 

110,1 
8,068 

0,14 
8,301 

7,969 
6,9 

0,59 
7,1 

6,8 

9 
1,000 

129,6 
125,9 

0,25 
126,3 

125,7 
7,937 

0,14 
8,159 

7,837 
7,7 

0,19 
7,9 

7,6 
10 

1,125 
145,8 

141,4 
0,31 

141,9 
141,1 

7,813 
0,15 

8,054 
7,706 

8,5 
0,31 

8,8 
8,4 

11 
1,250 

162,0 
156,9 

0,35 
157,4 

156,5 
7,680 

0,14 
7,898 

7,583 
9,3 

0,69 
9,6 

9,2 
12 

1,375 
178,2 

172,3 
0,40 

172,8 
171,8 

7,558 
0,14 

7,783 
7,459 

10,0 
1,07 

10,4 
9,9 

13 
1,500 

194,4 
187,7 

0,27 
188,1 

187,5 
7,443 

0,15 
7,679 

7,331 
10,8 

1,45 
11,1 

10,6 
14 

1,917 
248,3 

237,4 
0,90 

238,5 
236,3 

7,097 
0,17 

7,357 
6,968 

13,0 
2,55 

13,5 
12,8 

15 
2,333 

302,3 
286,2 

1,36 
288,2 

284,8 
6,798 

0,20 
7,028 

6,551 
15,0 

3,45 
15,6 

14,6 
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O gráfico obtido para as curvas de polarização da amostra AM1 encontra-se 
na Ilustração  enquanto as curvas de polarização da amostra AM2 estão na podem 

ser obtidas na Ilustração . 
 

 
Ilustração  – Gráfico contendo as curv as de polarização obtidas para a 

amostra AM1. 

 

 
Ilustração  – Gráfico contendo as curv as de polarização obtidas para a  

amostra AM2. 

A série de dados indicada na legenda dos gráficos por REF corresponde à 

curva obtida pelo fabricante dos módulos de células a combustível e é formada por 

quatro pontos de polarização, sem especificação das condições e do protocolo de 
testes adotado, particularmente para aquele dispositivo. Tais curvas são fornecidas 

juntamente com o dispositivo de modo vinculado ao seu número de série.  
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A partir dos dados obtidos para os pares de tensão e corrente foi calculada a 
potência elétrica desenvolvida pelo módulo de células a combustível, gerando as 

informações necessárias para a construção do gráfico que mostra a potência elétrica 
produzida em função da densidade de corrente imposta ao dispositivo.  

Estes gráficos podem ser observados na Ilustração  e na Ilustração , 
respectivas às amostras AM1 e AM2. Do mesmo modo que para as curvas de 

polarização, as curvas potência versus densidade de corrente elétrica apresentam a 

curva fornecida pelo fabricante que também se encontra indicada por REF.  
 

 
Ilustração  – Gráfico das curv as potência v ersus densidade de corrente 

obtidas para a amostra AM1. 

 
 

A comparação direta das curvas fornecidas pelo fabricante com as curvas 
obtidas por meio do protocolo proposto nesse trabalho não representa um resultado 

importante uma vez que a metodologia adotada pelo fabricante não é revelada e as 

curvas de polarização são bastante sensíveis às condições de teste (p. ex.: 
hidratação do eletrólito). Sendo assim não há consistência na confrontação direta 

desses dois resultados. 
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Ilustração  – Gráfico das curv as potência v ersus densidade de corrente 

obtidas para a amostra AM2. 

 
 

Considerando-se que os procedimentos de montagem do arranjo 
experimental e de pré-condicionamento dos módulos consomem cerca de três 

horas, foi necessário dividir as atividades em vários dias de trabalho para se realizar 

dez ensaios com cada amostra. Sendo assim, os ensaios foram realizados entre os 
dias 10/10/2011 e 26/10/2011 situação na qual as temperaturas ambiente médias 

foram medidas, conforme registrado na Tabela . 
 

Tabela  – Temperatura ambiente média durante os ensaios. 

Ensaio Data de 
execução 

Temperatura ambiente média 
[°C] 

S21, S22, S23 10/10/2011 24,8 

S24, S25, S26 11/10/2011 23,5 

S27, S28, S29, S30, S31, S32 17/10/2011 21,3 

S33, S34, S35 20/10/2011 21,3 

S36, S37, S38, S39 21/10/2011 22,2 

S40 26/10/2011 22,8 

 
 

A densidade de corrente limite para a realização dos ensaios foi estabelecida 
em 300 mAcm-2, uma vez que os testes revelaram que a partir deste valor os 
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dispositivos-alvo tendem a perder estabilidade no ponto de polarização. Este 
fenômeno pode ser explicado pelo fato desses dispositivos não possuírem nenhum 

mecanismo ativo de controle da hidratação do eletrólito e, ainda, operarem na 
configuração de catodo aberto que favorece a perda de água do eletrólito para o 

fluxo de ar atmosférico circulante no circuito. 
A desidratação do eletrólito leva à redução na condutividade do material e, 

consequentemente, à redução na intensidade da corrente elétrica gerada. Como os 

testes foram realizados com corrente constante, a desidratação do eletrólito reflete-
se nas medidas como uma flutuação no valor da tensão elétrica produzida pelo 

dispositivo. A literatura (GERISCHER et al., 1997) revela que dispositivos operando 
com densidades de corrente iguais ou superiores a 600 mAcm-2 requerem injeção 

de água (por meio da umidificação do fluxo reagente) ao menos no circuito anódico 

para compensar o arraste eletro-osmótico do anodo para o catodo que o transporte 
do íon H+ causa. 

De fato, células a combustível nas quais a membrana do eletrólito opera sob 
pressão diferencial apresentam uma sensibilidade maior à hidratação do anodo 

(devido ao gradiente de pressão) e podem ter sua operação dificultada em 

densidades de corrente tão baixas quanto 400 mAcm-2 se não contarem com uma 

fonte externa de água para umidificação do anodo (GERISCHER et al., 1997), 
justamente como é o caso dos dispositivos-alvo deste trabalho que são alimentados 

por hidrogênio seco. 
As curvas de polarização obtidas por meio da aplicação do protocolo proposto 

neste trabalho nos ensaios das amostras AM1 e AM2 podem ser comparadas na 
Ilustração . De modo análogo, as curvas potência versus densidade de corrente 

elétrica podem ser comparadas na Ilustração . 
A Ilustração  apresenta a curva de polarização (tensão elétrica em função da 

densidade de corrente elétrica) gerada em cada ponto de polarização ensaiado. 
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Ilustração  – Gráfico comparativ o das curv as de polarização obtidas 

para as amostras AM1 e AM2 atrav és do protocolo desenv olv ido.  

 
 

O comportamento da curva de potência (potência elétrica em função da 
densidade de corrente elétrica) das amostras AM1 e AM2 está representado na 

Ilustração . Nesta figura observa-se que a potência máxima alcançada pelos 

dispositivos ficou em torno de 15 W. 
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Ilustração  – Gráfico comparativ o das curv as de potência obtidas para 

as amostras AM1 e AM2 atrav és do protocolo desenv olv ido. 

 

 

Para permitir uma observação mais clara e adequada sobre o comportamento 
das variáveis de saída foram criados gráficos do tipo boxplot que demonstram 

simultaneamente as medidas de tendência central e a dispersão dos valores 
amostrados. 

A Ilustração  mostra que os dados experimentais obtidos para a intensidade 
de corrente elétrica na amostra AM1 se consolidaram de forma agrupada, com baixa 

dispersão em torno da média. Também é possível observar que há uma maior 
dispersão nos pontos de polarização que correspondem às maiores densidades de 

corrente elétrica. 
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Ilustração  – Boxplot dos dados da intensidade de corrente elétrica 

obtidos na amostra AM1. 

 
 

De modo similar ao que se apresentou na amostra AM1, a Ilustração  

apresenta dados para a amostra AM2 agrupados com baixas dispersões, próximos 
ao valor da densidade de corrente elétrica média, com tendência a aumento na 

dispersão em densidades de correntes mais altas. 
 

 

 
Ilustração  – Boxplot dos dados da intensidade de corrente elétrica 

obtidos na amostra AM2. 

 
 

A Ilustração  e a Ilustração  mostram que os valores de tensão observados 
nos experimentos apresentam maior dispersão em relação aos valores da densidade 

de corrente. Os dados representados na Ilustração  apresentam comportamento 
similar ao analisado para a Ilustração . 
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Ilustração  – Boxplot dos dados da tensão elétrica obtidos na amostra 

AM1. 

 
 

 
Ilustração  – Boxplot dos dados da tensão elétrica obtidos na amostra 

AM2. 

 

 
Considerando que o experimento tem como parâmetro de controle a 

intensidade de corrente drenada do dispositivo-alvo (amostras AM1 e AM2) a menor 
dispersão nos dados da densidade de corrente é uma observação esperada e que 

converge com a premissa de condução do experimento (a variável de controle 

comportou-se conforme o esperado). 
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5. CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 
 
 

Células a combustível auto-umidificadas operando em catodo aberto e sob 
convecção forçada são dispositivos mais sujeitos às variações de temperatura e 

umidade relativa do ar utilizado como fluxo reagente. Isto ocorre uma vez que o 

eletrólito troca calor e vapor d´água diretamente com o ambiente sem nenhum 
mecanismo ativo de controle ou moderação do processo de troca (SASMITO e 

MUJUMDAR, 2011). 
Tendo em conta que os ensaios foram realizados em diferentes condições de 

ambiente onde a temperatura e a umidade relativa do ar não foram parâmetros 
controlados, as amostras ensaiadas poderiam estar mais sujeitas a variações de 

desempenho por causas externas. 
No entanto, a utilização de um protocolo harmonizado que estabelece um 

procedimento de pré-condicionamento para os dispositivos-alvo bem como medidas 

normalizadas e critérios de estabilização para os testes permitem a realização de 
testes coerentes que produzem resultados repetitivos com medidas de valores 

convergentes. 
Ao adotar critérios de estabilização nos testes e parâmetros de execução dos 

procedimentos suficientemente detalhados, o protocolo aproxima-se dos resultados 
objetivados na harmonização do procedimento alcançando resultados que, conforme 

os dados sumarizados na Tabela  e na Tabela , se mostraram coerentes. 

A avaliação dos valores de desvio padrão para as medidas de densidade de 
corrente, tensão e potência elétrica sumarizadas nas Tabela  e Tabela  mostram que 

dispositivos distintos, operando em condições de ambiente distintas, porém 
submetidos ao mesmo protocolo de teste, produziram resultados convergentes e 

coerentes. 
De fato, os gráficos das curvas de polarização e de potência versus 

densidade de corrente sugerem que os dispositivos apresentam desempenho 
semelhante no que se refere ao lugar geométrico das curvas de polarização e aos 

valores de potência nominal e potência máxima verificados.  

Ao observar a pequena dispersão e o agrupamento dos dados obtidos junto 
ao valor médio em todas as variáveis de saída, nota-se que houve os pontos de 



96 
 

 

polarização exercitados em condições diferentes produziram resultados muito 
semelhantes com relação às características terminais do dispositivo.  

Também é possível observar através das representações da Ilustração  e da 
Ilustração  que a dispersão das medidas aumenta de modo diretamente proporcional 

à corrente elétrica. Esta tendência se justifica pelo fato de que em altas densidades 
de corrente o dispositivo eletroquímico entra em uma região de operação pouco 

estável, principalmente devido às perdas por concentração que resultam das 

elevadas taxas de reação. Adicionalmente, o próprio sistema eletrônico que provê o 
controle da carga de corrente constante se torna menos estável por conta da 

diminuição da tensão de polarização do circuito, da alta intensidade de corrente 
elétrica que se aproxima da especificação limite que o fabricante indica e devido ao 

grande aumento na temperatura que o circuito integrado é submetido causado pelo 
efeito Joule. 

A análise dos dados permite observar que as especificações técnicas de 
potência fornecidas pelo fabricante são cumpridas, ainda que não coincidam as 

coordenadas correspondentes ao ponto de polarização que corresponde à máxima 

potência. 
Cabe observar que as medições feitas durante os experimentos revelaram 

tensões de circuito aberto com valor médio ao redor de 740 mV por célula, 
mostrando que os dispositivos de fato apresentam tensão de circuito aberto baixas. 

Este fato provavelmente está associado a uma estratégia de implementação dos 
dispositivos na qual ocorrem grandes perdas na região de ativação.  

Ainda que os procedimentos experimentais não tenham sido exaustivos de 
modo a gerar uma grande base de dados para a comparação dos resultados e a 

consequente validação do protocolo, é possível observar que há dados que 

permitem entender o protocolo como uma ferramenta eficaz por produzir resultados 
semelhantes em dispositivos distintos. 

Este trabalho pode ser explorado de modo mais extenso ao realizar um 
conjunto maior de leituras para cada ponto de polarização amostrado (o que exige 

testes com duração mais longa) e ampliando-se a quantidade e a especificação dos 
dispositivos-alvo (o que melhora a validação da eficácia do protocolo).  

Uma abordagem futura pode considerar a inclusão de novos parâmetros de 

entrada no arranjo experimental proposto de modo a aumentar a capacidade de 
diagnóstico do protocolo. A mensuração da temperatura interna do módulo de 
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células a combustível e da vazão do fluxo de combustível, por exemplo, são 
necessárias para avaliar a eficiência energética do dispositivo-alvo e a sua 

estabilidade (CARRETTE, FRIEDRICH e STIMMING, 2001). 
Trabalhos futuros incluem também a possibilidade de implementação dos 

testes em uma nova plataforma na qual a instrumentação seja baseada em um 
sistema de aquisição controlado digitalmente por um computador pessoal (através 

de técnicas de instrumentação virtual) de modo a permitir a automação das tarefas 

de ajuste do ponto de operação e aquisição de dados. Esta abordagem pode 
contribuir diretamente para a obtenção de testes mais rápidos, abrangentes e 

flexíveis bem como deve contribuir para a maior confiabilidade nos dados obtidos, 
uma vez que se elimina o registro manual dos dados experimentais.  

A adoção de um novo procedimento de varredura no processo de obtenção 
das curvas de polarização, explorando a possibilidade de comparar resultados com 

varredura progressiva, regressiva ou uma combinação de ambas as técnicas pode 
contribuir para a avaliação de problemas de gerenciamento da hidratação da 

membrana (HOY, 2008). 

Outra abordagem que pode ser desenvolvida é a adoção de outros métodos 
de caracterização, como a espectroscopia de impedância elétrica e o método da 

corrente interrompida, com o objetivo de ampliar a capacidade de diagnóstico do 
protocolo, permitindo, por exemplo, identificar a contribuição individual das 

estruturas do dispositivo (eletrodos e eletrólito) à limitação do seu desempenho. 
Resultados mais amplos podem ser obtidos introduzindo um sistema de 

controle atuando sobre os módulos de células a combustível permitindo-se, então, 
estudar os efeitos das diversas estratégias de controle sobre o desempenho dos 

dispositivos. Neste caso pode ser benéfica a estratégia de controle em malha 

fechada para alguns parâmetros de entrada, como é sugerido pelo protocolo 
harmonizado adotado (MALKOW, DE MARCO et al., 2010). 

Particularmente, a estratégia de purga do circuito anódico pode ser mais bem 
investigada variando-se o período de acionamento em função da tensão produzida 

pelo módulo ou através do monitoramento das tensões individuais das células que 
compõem o módulo. 
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