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RESUMO 
 

Esse trabalho apresenta um estudo das condições operacionais (térmicas e da pressão) 

na célula a combustível unitária do tipo PEM operando com hidrogênio e oxigênio, a fim de, 

observar condições favoráveis para o seu desempenho. Foram feitas variações destes dois 

parâmetros (temperatura e pressão) ao longo deste trabalho sendo verificado que estes 

influenciam no desempenho do MEA: a temperatura foi variada para o umidificador de H2, 

para a célula e para o umidificador do O2 em 85:70:75, 80:80:80, 85:85:85, 90:90:90 e 

95:80:85 respectivamente e a pressão nos gases reagentes, hidrogênio e oxigênio,  nas 

respectivas proporções 1:1, 2:2, 2:3, 2:4 e 2:5 . Em relação à temperatura, foi observado que 

existe uma temperatura ideal para o desempenho da célula, e com relação à pressão o 

desempenho da célula também é influenciado por esse fator. Portanto, a temperatura e a 

pressão podem influenciar no desempenho da célula durante a operação desta. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Para suprir a necessidade do consumo energético mundial e superar os desafios que 

são oriundos da atual produção de energia (poluição ambiental, esgotamento das fontes, 

destruição da natureza e etc), outros métodos de produção de energia estão sendo estudados, 

dentre eles está a célula a combustível que vem se destacando por sua eficiência e baixa 

poluição ambiental. 

As células a combustível são sistemas eletroquímicos capazes de converter a energia 

química diretamente em energia elétrica. Estas geralmente são classificadas segundo o tipo de 

eletrólito utilizado. Atualmente, existem cinco tipos dessas células, que são: as células de 

ácido fosfórico (PAFC), as células de carbonato fundido (MCFC), as células alcalinas (AFC), 

as células de óxidos sólidos (SOFC), e as células de eletrólito polimérico (PEMFC). 

A célula a combustível de eletrólito polimérico apresenta-se dentre as demais com 

certas vantagens devido a baixas temperaturas de operação e diversidade de aplicação desta. 

Nela, o eletrólito é uma membrana de Nafion® desenvolvida pela DuPont possuindo 

estabilidade química e alta condutividade de prótons. 

Neste trabalho, será analisado o desenvolvimento de uma célula unitária do tipo 

PEMFC usando como eletrólito a membrana de Nafion 115 de espessura de 125 µm e tendo 

hidrogênio e oxigênio como gases reagentes. Para isso, primeiro será preparado os eletrodos e 

em seguida serão realizados os testes eletroquímicos na célula considerando os efeitos de 

pressões e temperaturas no desempenho de operação da célula.   
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA   

 
As células a combustível são conversores de energia química em energia elétrica, 

como são as pilhas e baterias em geral. Na célula, o combustível é continuamente oxidado em 

um dos eletrodos, o ânodo, enquanto o oxigênio é reduzido no outro eletrodo, o cátodo. A 

reação se completa com a circulação dos elétrons no circuito externo, que realizam o trabalho 

elétrico (KORDESH e SIMADER, 1996) 

Estas células apresentam-se como uma tecnologia alternativa de conversão de energia 

química diretamente em energia elétrica com grande eficiência. Estes sistemas têm atraído 

viva atenção, estando entre aqueles mais promissores para a redução do consumo de energia 

gerada a partir de combustíveis fósseis, a diminuição do efeito estufa e de outros fatores 

negativos, ao mesmo tempo em que oferecem oportunidades para o desenvolvimento e o 

crescimento econômico. Além disso, a limitação dos recursos energéticos na natureza, o 

aumento do consumo de energia e o aumento da conscientização para a conservação do meio 

ambiente favorecem a pesquisa e o desenvolvimento em sistemas de células a combustível, 

especialmente em regiões como a Amazônia (TIACINELLI e GONZALEZ, 1989). 

As células a combustível são classificadas de acordo com o tipo de eletrólito utilizado 

(TICIANELLI e GONZALEZ, 2005), as quais são: 

• Ácido fosfórico (PAFC): utiliza ácido fosfórico (98%) como eletrólito e operam em 

temperaturas até 200°C;  

• Alcalinas (AFC): utiliza KOH como eletrólito e operam em temperaturas de até 

120°C;  

• Eletrólito polimérico (PEMFC): usa uma membrana de troca protônica como 

eletrólito e operam em temperaturas por volta de 80°C;  

• Carbonato fundido (MCFC): usam como eletrólito uma mistura de carbonato de lítio 

e potássio fundidos, operando em temperaturas da ordem de 600°C; 
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 • Óxidos sólidos (SOFC): nestas células, o eletrólito é uma cerâmica de zircônio 

estabilizada com ítria e operam em temperaturas por volta de 1000°C. 

Passos (2001) nos leva compreender que, dentre os tipos de células, as PEMFC 

(Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cell) apresentam-se como as mais promissoras. Estas 

células operam em baixas temperaturas (<120°C) e está prevista a sua utilização em 

aplicações estacionárias, veiculares e em equipamentos portáteis.  

Os eletrodos utilizados nessas células geralmente são denominados de eletrodos de 

difusão de gás, estes são posicionados nas células a combustível separando o eletrólito dos 

reagentes gasosos. Os eletrodos são usualmente construídos contendo duas camadas porosas, 

a camada difusora colocada em contato com o gás reagente e a camada catalisadora colocada 

em contato com o eletrólito (ANTOLINI et alli, 1999).  

O bom funcionamento dos eletrodos de difusão de gás (distribuição dos gases 

reagentes e a distribuição e retirada de água) utilizados é determinante no desempenho e na 

eficiência da célula, portanto é de interesse fundamental caracterizar o desempenho dos 

eletrodos na célula. Este desempenho está intimamente relacionado com as características 

físicas (como, por exemplo, a espessura) adquiridas no processo de fabricação do MEA. Deste 

modo, a pressão exercida para a formação deste conjunto é importante, principalmente 

quando relacionada à temperatura de aquecimento da prensa hidráulica. 
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3. MÉTODOS UTILIZADOS  

3.1. Preparação dos eletrodos de difusão de gás: 

Em princípio os eletrodos foram preparados usando-se um método de filtração/pintura 

e que fornece resultados bastante reprodutíveis. Os materiais usados foram pó de carbono 

catalisado com platina (Pt/C), pó de carbono (Vulcan - XC 72R, Cabot), tecido de carbono 

(PWB-3, Stackpole), suspensão de politetrafluoretileno (PTFE - Teflon T-30, DuPont) e 

solução de Nafion (Aldrich, 5 wt.%). Uma suspensão homogênea composta da quantidade 

desejada de PTFE e pó de carbono foi aplicado em ambas as faces do tecido de carbono para 

formar a camada difusora dos eletrodos. Este compósito foi secado sob vácuo e sinterisado 

330 oC por 30 min. Para preparar a camada catalisadora, uma suspensão formada com as 

quantidades desejadas de Pt/C e de solução de Nafion (forma H+)  depositou-se em uma das 

faces da camada difusora. 

 

3.2. Preparação do conjunto membrana-eletrodos (MEA): 

Os empacotamentos membrana-eletrodos foram preparados por prensagem a quente de 

um par de eletrodos em ambos os lados de uma membrana de Nafion.  

 

3.3. Testes eletroquímicos em células a combustível unitárias: 

Estes testes eletroquímicos foram efetuados utilizando-se célula a combustível 

unitária. As características operacionais de células alimentadas com H2 no ânodo e O2/ar no 

cátodo foram obtidas através do levantamento sistemático de curvas de polarização de estado 

estacionário e utilizando-se uma estação de testes. As variáveis operacionais serão as 

temperaturas da célula e dos umidificadores e a pressão e o fluxo do ar suprido ao cátodo. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados apresentados neste trabalho são referidos à célula a combustível usando 

a membrana de Nafion® 115 como eletrólito polimérico e com Hidrogênio e Oxigênio como 

reagentes como já foi especificado anteriormente. Na célula ocorre a reação de oxidação do 

hidrogênio, no ânodo, e a redução de oxigênio, no cátodo, os elétrons provenientes do ânodo 

são conduzidos até ao cátodo onde ocorre a produção de água.  

Quando a célula a combustível, sistema eletroquímico, está em equilíbrio termodinâmico, 

seu potencial é dito como potencial reversível ou potencial de equilíbrio (em circuito aberto). 

No entanto, quando a célula está operando, seu comportamento é de um sistema irreversível 

devido às perdas que ocorrem durante o processo, como é mostrado na Figura 1. As perdas 

são caracterizadas segundo os efeitos predominante em cada região da curva de polarização 

ou polarização eletródica, os quais são: energia de ativação, resistência ôhmica e concentração 

dos gases reagentes. Essas regiões chamadas de sobrepotenciais (PASSOS, 2001). 

 Como pode ser visto, na figura 1, em densidades de correntes, observa-se a polarização 

por ativação caracterizando a parte superior da curva de polarização (sobrepotencial de 

energia de ativação) que ocorre quando a corrente é pequena e / ou a concentração dos 

reagentes é elevada, dessa forma, o processo da célula passa a ser controlado pela barreira de 

energia de ativação da reação química. Em médias densidades de corrente observa-se a 

polarização ôhmica, resultado de correntes mais elevadas e / ou diminuição da concentração 

dos reagentes ou ainda da baixa condutividade do eletrólito, o processo passa a ser governado 

pelas leis de condutância eletrolítica, pois a resistência da célula torna-se o fator fundamental 

nessa etapa do desempenho do sistema. E, em elevadas densidades de correntes e / ou baixas 

concentrações dos reagentes, o processo é governado pela velocidade de chegada dos 

reagentes no sítio catalítico, onde ocorre a reação, podendo o potencial cair para zero, o 

caracteriza a polarização por transporte de massa, correspondendo à parte inferior da curva 
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(sobrepotencial por transporte de massa). O desempenho da célula está representado na curva 

de polarização, pois ela mostra como o potencial vai caindo mediante as condições de 

operação do sistema (TIACINELLI& GONZALEZ, 2005).  

 

 

Figura 1. Curva de polarização de E vs. i numa célula a combustível, com suas 
principais perdas de voltagem 

Como pode ser visto, na figura 1, em densidades de correntes, observa-se a polarização 

por ativação caracterizando a parte superior da curva de polarização (sobrepotencial de 

energia de ativação) que ocorre quando a corrente é pequena e / ou a concentração dos 

reagentes é elevada, dessa forma, o processo da célula passa a ser controlado pela barreira de 

energia de ativação da reação química. Em médias densidades de corrente observa-se a 

polarização ôhmica, resultado de correntes mais elevadas e / ou diminuição da concentração 

dos reagentes ou ainda da baixa condutividade do eletrólito, o processo passa a ser governado 

pelas leis de condutância eletrolítica, pois a resistência da célula torna-se o fator fundamental 

Sobrepotencial na região de equilíbrio a circuito aberto 

Eca < Eeq 

Sobrepotencial de ativação 

Sobrepotencial devido a resistência ôhmica 

Sobrepotencial devido a limitações por 
transporte de massa 
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nessa etapa do desempenho do sistema. E, em elevadas densidades de correntes e / ou baixas 

concentrações dos reagentes, o processo é governado pela velocidade de chegada dos 

reagentes no sítio catalítico, onde ocorre a reação, podendo o potencial cair para zero, o 

caracteriza a polarização por transporte de massa, correspondendo à parte inferior da curva 

(sobrepotencial por transporte de massa). O desempenho da célula está representado na curva 

de polarização, pois ela mostra como o potencial vai caindo mediante as condições de 

operação do sistema.  

As diferentes polarizações eletródicas em resposta a variação de temperatura no sistema, 

estão apresentadas na figura 2 e foram obtidas através dos testes eletroquímicos na estação da 

célula que consistia em simular a passagem de corrente e medir o potencial equivalente àquela 

densidade de corrente.  

Figura 2. Curva de E versus i para célula operando com H2/O2 tendo como catalisador 
20% Pt/C, 0,4 mgPt/cm2 e 1,1 mgNafion/cm2 em diferentes temperatura. 
Eletrólito: Nafion 115; camada difusora com 15% de Teflon. 

 

  Existe uma temperatura ideal tanto para a célula quanto para os umidificadores dos 

gases reagentes que proporciona a eficiência máxima da célula conforme foi observado na 

Figura 2. Os resultados experimentais confirmam a afirmação acima e estes, por sua vez, 
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concordam com os estudos feitos por Paganin et al (1996), onde definem que sob pressão 

atmosférica a temperatura ideal é: 80°C para a célula, 85°C para o umidificador de oxigênio e 

95°C para o umidificador de hidrogênio. 

Observa-se ainda, na mesma figura, que aumento a temperatura produz um maior 

rendimento da célula, no entanto, para temperaturas superiores à temperatura limite ou ideal 

ocorre rendimento menor da célula.  

Esse comportamento pode ser entendido levando em conta outra condição que é 

fundamental para o bom desempenho do sistema: a hidratação da membrana de condutividade 

protônica. 

  Esta célula a combustível (Figura 3) utiliza como eletrólito a membrana de Nafion que 

tem como função conduzir os prótons do ânodo até o cátodo. E para que a condutividade da 

membrana seja eficaz, segundo estudos prévios, é necessário que esta encontre bem hidratada 

(ZAWODZINSKI Jr et al, 1993). Este é o motivo da existência dos umidificadores dos gases 

reagentes, eles são responsáveis pela hidratação da membrana, pois ao transportar os prótons 

do ânodo em direção ao cátodo, os íons H+ arrastam consigo moléculas de água (efeito 

eletrosmótico) e como no cátodo ocorre a reação de produção de água, logo a região catódica 

concentra mais água que a anódica. Parte dessa água sai da célula e a outra volta para o ânodo 

por meio de difusão. Mas, nas condições térmicas definidas anteriormente, essa quantidade de 

água não é suficiente para manter a membrana hidratada, exigindo assim, os umidificadores.  
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Figura 3. Estação de testes eletroquímicos para a célula unitária. 1) fonte estabilizada, 
2) umidificadores e 3) célula unitária. 

O transporte de água no interior da membrana é explicado por modelos complexos, 

devido a vários parâmetros físicos envolvidos e que não vão ser enfatizados neste trabalho, se 

destacando aqui apenas a polarização de temperatura e pressão do sistema. 

A justificativa para o comportamento da célula quando é variada a temperatura pode 

ser dada pelo fato de que a membrana foi sendo hidratada até obter a condição térmica ideal 

(80°C para a célula, 85°C para o umidificador de oxigênio e 95°C para o umidificador de 

hidrogênio), onde a hidratação da membrana foi a melhor possível e, por isso, o desempenho 

aumentou, também pode ser justificado de acordo com a equação de Nernst (eq. 1), a qual 

mostra que a temperatura influencia no potencial do eletrodo. 

 

Em temperaturas como 90°C para todo o sistema, a queda do potencial ocorre devido à 

proximidade do ponto de ebulição da água, e nesse caso a membrana perde água por 

evaporação aumentando a resistência membrana de Nafion. 
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 Dessa forma, quando a célula opera a 80°C, o umidificador de oxigênio 85°C e o 

umidificador de hidrogênio a 95°C a região de sobrepotencial de ativação é melhorada, pois a 

temperatura influencia na cinética da reação, a hidratação da membrana de Nafion permite 

condutividade eficiente dos prótons e em conseqüência disso há um melhor rendimento da 

célula. 

A Figura2, no entanto, não permite uma visão clara do decaimento do potencial, visto 

que, todas as medidas chegam cerca de 600 mV devido às limitações da fonte utilizada para 

fazer as variações de correntes, mas mesmo assim nota - se as diferenças na polarização 

obtidas. 

Os testes referentes às variações de pressão no sistema são mostrados na Figura 4. 

Nela tem-se o gráfico das medidas realizadas em diferentes pressões nos gases que alimentam 

a célula e, como pode ser visto, o aumento de pressão favorece um aumento no desempenho 

da mesma. Em condições ambientes, o desempenho da célula mostra-se inferior em relação às 

variações 2:2, 2:3, 2:4 e 2:5, sendo que nestas a diferença de uma para a outra não é tão 

pronunciada. 
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Figura 4. Curva de E versus i para célula operando com H2/O2 tendo como catalisador 20% 

Pt/C, 0,4 mgPt/cm2 e 1,1 mgNafion/cm2 em diferentes temperatura. Eletrólito: 
Nafion 115; camada difusora com 15% de Teflon. 
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Uma possível explicação pode ser dada considerando que o aumento do desempenho 

nas condições ambientes para 2:2 ocorre devido a facilidade da chegada forçada dos gases 

reagentess na zona tri-fásica, local do MEA composto pelos gases reagentes, pelo catalisador 

e pelo eletrólito e onde a reação eletroquímica acontece, ou seja, a maior concentração dos 

gases reagentes nessa região garante o processamento das reações redox e assim um maior 

fluxo de elétrons pelo circuito externo. Porém, a menor diferença observada entre o 

desempenho das proporções 2:2, 2:3, 2:4 e 2:5 pode estar associada à taxa de transferência 

eletrônica, uma limitação intrínseca da própria cinética da reação redox. 

Esse maior desempenho alcançado com o aumento da pressão no sistema é também 

evidenciado na Figura 6 com o gráfico de potência, onde se ver claramente que a maior 

potência da célula é obtida com a elevação da pressão. 

 

 
Figura 5. Curva de E versus i para célula operando com H2/O2 tendo como catalisador 20% 

Pt/C, 0,4 mgPt/cm2 e 1,1 mgNafion/cm2 em diferentes temperatura. Eletrólito: 
Nafion 115; camada difusora com 15% de Teflon. 
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5. CONCLUSÃO 
 

O desempenho das células a combustível depende da temperatura em que a mesma 

está operando conforme foi verificado na figura 2. A temperatura ideal para a eficiência 

máxima da célula é de: 80°C para a célula, 85°C para o umidificador de oxigênio e 95°C para 

o umidificador de hidrogênio. É visível também a necessidade da hidratação da membrana de 

Nafion que faz a condução iônica na célula. Portanto, a eficiência da célula depende da 

temperatura e esta influencia na quantidade de água na membrana. 

O desempenho da célula também depende da pressão nos gases reagentes, visto que, o 

aumento do desempenho aumenta bastante com a pressão até certo ponto e que a partir daí o 

aumento da pressão não é tão vantajoso devido a limitação cinética da reação. 

Assim, a célula a combustível é uma tecnologia que tem grande chance de alcançar o 

seu aperfeiçoamento graças aos estudos realizados em busca do desenvolvimento dos 

parâmetros que compõe sua estrutura e eficiência e podendo ocupar um maior espaço no 

mercado. Para isso, deve-se continuar investindo em estudo das condições necessárias para 

que as células a combustível possam se desenvolver mais ainda. 
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7. CRONOGRAMA EXECUTADO 
 
Item Meta/Atividade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Levantamento bibliográfico     X X X X X    
2 Treinamento nas técnicas de 

preparação de eletrodos e MEA 
     X X X     

3 Preparação dos eletrodos de 
difusão de gás 

      X X X X   

4 Preparação do conjunto 
membrana-eletrodos (MEA) 

      X X X X   

5 Testes eletroquímicos em mini-
células a combustível e células 
unitárias: 

      X X X X X  

5 Discussão dos resultados e 
elaboração do Relatório Final 

         X X X 

6 Elaboração do Relatório Parcial      X       
7 Defesa final            X 
 
 
 
 


