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Estimado leito, 

 
É antes um texto não técnico para todos nos que não somos engenheiros nem 
científicos. Apresenta um esboço do tema da tecnologia do hidrogénio e das 
pilhas de combustível. Embora, temos em conta uns temas técnicos que foram 
transferidos para os campos sinalados com o símbolo 

 T
 

Por tanto, seja durante a primeira leitura, segue os fios principais e aclarações e 
evite os esses campos e, depois, volta mais tarde ou nunca…  

 
 
 
 
 
 
 

O hidrogénio como combustível e as pilhar de combustível um dia podem 
substituir as nossas fontes de obtenção de energia atuais. A perspetiva faz surgir 
pelo menos três perguntas: Como funciona tal aparelho, para que exatamente 
vamos utilizar o hidrogénio e as pilhar de combustível e por que temos de querar 
uma tecnologia nova se a antiga serve bem e nos pode servir durante muito 
tempo?  

 
 
 

Argumentos para a tecnologia FCH  
 

1. O hidrogénio é combustível renovável.  
2. A combustão do hidrogénio ou a sua utilização nas pilhas de 

combustível cria somente a água como produto secundário.  
3. O hidrogénio é utilizado nas pilhas como potencialmente eficaz. 
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Existem pelo menos três argumentos a favor da tecnologia das pilhas de 
combustível e de hidrogénio (FCH-T): 

 
1. As pilhas utilizadas atualmente na maioria não são renováveis. O carbono, 

o petróleo e o gás natural há muito tempo foram conservados na crosta 
terrestre e depois de ser utilizados já não vão voltar lá.  

2. A combustão dos combustíveis ordinários cria a substâncias que são 
nocivas de muitos modos. Por exemplo, contaminam o ar com o qual 
respiramos e a água que bebemos. O que é importante, o dióxido de 
carbono criado pela combustão do carbono, petróleo e do gás natural faz 
que o nosso planeta aquenta-se no ritmo que não será aceitável pelas 
gerações futuras e já não deve ser aceitável por nós.  

3. Desde o ponto de vista físico e técnico a combustão dos combustíveis é 
desperdício - a geração do calor não é o que devemos fazer. Existem, pelo 
menos teoricamente, umas maneiras melhores para a utilização dos 
combustíveis desde o ponto de vista de ciência e engenharia.  

 

 

Hidrogénio  
 
 

Fisicamente o hidrogénio é substância simples tal como a água ou o ar mas 
não é cheio na Terra; todavia é o "material" principal do qual são construído 
o Sol e as estrelas. Na Terra, nas condições normais, existe como gás, mesmo 
como as outras substâncias como nitrogénio, óxido e dióxido de carbono que 
são os componentes do ar. 

 
Quimicamente o hidrogénio é o elemento como óxido, hélio ou ferro. Na 
realidade, como gás na Terra, o hidrogénio é composição química: as suas 
partículas são compostas dos dois átomos de hidrogénio. Na química 
utilizamos o símbolo H para o elemento que chamamos hidrogénio; por 
tanto, o símbolo do hidrogénio é H2 (dois átomos H unidos). 

 
Pode server como combustível quer dizer que reage quimicamente com o óxido, 
por tanto, influi noutros processos, tal como o calor, eletricidade ou movimento. 
Em outras palavras, fornece energia para controlar esses processos. Por outras 
palavras, o hidrogénio pode ser a fonte de energia e é meio para o seu 
armazenamento. 

 
Também podemos chamar o hidrogénio o portador de energia: quando 
obtemos o hidrogénio, pode potencialmente fornecer a energia. 
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A tecnologia FCH tem potencialidade para satisfazer as nossas necessidades 
energéticas. O hidrogénio pode ser obtido de maneira continua com a utilização 
da energia solar. A combustão do hidrogénio e o mesmo melhor a sua utilização 
nas pilhas de combustível, gera a água como "produto secundário"; não tem 
participação do carbono o qual ocasionaria a fabricação do dióxido de carbono. 

 
Demais, a utilização do combustível na pilha de combustível não quer dizer que é 
queimado: aqui não temos fogo; não serve para gerar o calor - a energia 
fornecida pelo combustível é utilizada para suportar os processos elétricos da 
pilha (a pilha de combustível em princípio funciona como uma bateria).  

 
 
 

Pilhas de combustível  
 
 

A pilha de combustível é tipo de máquina. Como tal, não é nada mais que 
uma bomba de água, dínamo ou motor de combustão do carro. Tal como 
todos os motores, utiliza os dois processos e o primeiro deles propulsa o 
segundo processo desejado. Por exemplo, na bomba elétrica de água 
utilizamos a energia elétrica para propulsar o fluxo de água do lugar inferior 
para o lugar superior. Na pilha de combustível o processo químico propulsa o 
processo elétrico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A pilha de combustível utiliza o combustível tal como o hidrogénio ou 
metano, lhe permite reagir em uma reação química e assim propulsa o 
processo elétrico. No tipo mais básico a pilha de combustível utiliza o 
hidrogénio que reage com o óxido, gera a água e a tensão elétrica que por 
sua vez permite "bombear" a energia elétrica pelos cabos e aparelhos. É 
muito semelhante à funcionamento da bateria e a diferencia está em que na 
pilha de combustível são fornecidas as substâncias de reação e os produtos 
de reação são eliminados de maneira continua. 
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Obviamente, a tecnologia FCH como tal pode ainda conduzir à produção de 
algumas substâncias nocivas e a geração do hidrogénio e a sua utilização nas 
pilhas de combustíveis nunca vai ser em 100% eficaz apesar das aparentes 
promessas teóricas. Todavia, a consequência da ineficiência FCH é, em princípio 
o calor adicional que não gera um risco excessivo para o nosso planeta. 

 
Abaixo queremos responder as perguntas feitas no título e descrever os aspetos 
relativos a elas de maneira mais detalhada. A segunda deles (FCH-T: para que?) é 
muito simples: a tecnologia FCH vai ser utilizada nos sobretudo nos casos nos 
quais hoje utilizamos combustíveis para obter energia. A resposta à terça 
pergunta (FCH-T: por que?) vai levar mais do nosso tempo. No momento de 
responder essa resposta vamos enriquecer-nos com o conhecimento sobre os 
processos físicos e químicos e, o que é mais importante, o melhor compreensão 
da potencialidade da FCH-T para o futuro energético equilibrado. Antes de 
começar responder as perguntas, vamos começar desde a primeira. 

 

 

Tecnologia FCH: Como? 
 

É problema que utiliza o hidrogénio para um objetivo e pode ter o seguinte 
aspeto (ver a figura 1). Primeiro deve fornecer o hidrogénio. Direitamente a sua 
fonte é água. Como resultado da reação química, a água transforma-se em dois 
gases: hidrogénio e óxido; pode-se fazer com a utilização da eletricidade.  

 
 
 

Utilizamos a luz solar…  

 

1. para produzir a geração da energia elétrica nos paneis;  
2. como fonte do vento que propulsa as turbinas eólicas;  
3. como base dos processos hidrológicos nas centrais hidrelétricas. 

 
 

 

Se queremos que o sol nos ajude nos processos da geração de energia elétrica, 
podemos construir centra solar fotovoltaica. Também podemos usar o vento ou 
a água que flui por o nosso planeta para propulsar as turbinas eólicas o 
hidrológicas e, depois, para propulsar os geradores elétricos. Como na Terra os 
fluxos eólicos e aquáticos são ocasionados pela luz solar, a energia eólica e 
hidrológica também tem origem solar. 
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Quando permitamos o fluxo da corrente pela agua salgada, vai sofrer uma reação 
química que gera o hidrogénio e o óxido. Esse processo chama-se eletrólise. O 
oxigénio pode ser introduzido de novo na atmosfera; o hidrogénio pode ser 
aglomerado e armazenado durante o período desejado. 

 
O hidrogénio pode ser introduzido em momento adequado na pilha de 
combustível, onde a reação química que a criou é reversível - agora a água é 
obtida do hidrogénio e oxigénio que pode ser obtido do ar. Como consequência a 
pilha de combustível pode alimentar alguns aparelhos como no caso do motor 
elétrico e bateria. 

 
O aparelho alimentado pela pilha pode ser a bomba de calor de casa. O 
funcionamento da bomba baseia-se no fato que o calor é transportado do lugar 
que é relativamente freio - como o solo por debaixo da casa para o lugar mais 
quente - como a água no reservatório da água quente ou o ar em casa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1: Hidrogénio alimentado pelo Sol e utilizado para aquecer a casa.  
Deve ter em conta os reservatórios de hidrogénio no centro da cadeia de processos. 

 
Fig. 1 amostra o caso concreto do sistema energético, no início do qual temos o 
Sol e no final do certo fenómeno no qual utilizamos a energia. A energia elétrica 
é fornecida pelo hidrogénio utilizado nas pilhas de combustível pode propulsar 
os motores de camiões, carros, comboios e até navios, iluminar as cidades e 
arrancar os frigoríficos. 

 
Podemos gerar o hidrogénio tanto tempo quanto existe o Sol, armazenar o 
combustível, mover as pilhar onde seja necessário e introduzir o hidrogénio nas 
pilhas de combustível que ofereçam o equivalente do gerador elétrico. Em outras 
palavras, indiretamente o Sol e o hidrogénio pode-se utilizar para alimentar a se 
não todos os aparelhos e máquinas que utilizamos na vida quotidiana. 
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Tecnologia FCH: Para que? 
 

A tecnologia das pilhas de combustível e do hidrogénio (FCH-T) combina os dois 
elementos que não necessariamente devem ser examinados juntamente com: a 
utilização do hidrogénio como combustível e a utilização dos combustíveis nas pilhas 
de combustível para alimentar o processo elétrico. Todavia, a combinação dos 
aspetos de hidrogénio e das pilhas de combustível tem umas ventagens muito 
importantes. 

 

Hidrogénio 
 

O hidrogénio não é somente o combustível; desenvolve um papel muito 
importante como substância para produzir outros produtos químicos e 
farmacêuticos. Aqui é interessante o seu papel como combustível. Lá, onde hoje 
utilizamos os combustíveis tradicionais, tais como o carbono, o petróleo ou o gás 
natural, no futuro podemos utilizar o hidrogénio.  

 
 
 

Usos importante dos combustíveis em larga escala  

 

4. Aquecimento de edifícios e calor tecnológico.  
5. Energia elétrica das centrais elétricas grandes.  
6. Transporte (rodoviário, marítimo e aéreo). 

 
 

 

Os combustíveis são utilizados para muitos usos. Conhecemos três deles: 
combustão dos combustíveis para aquecer e obter o calor tecnológico para a 
indústria; combustão das pilhas nas centrais elétricas; combustão das pilhas nos 
motores para o transporte (motores para automóveis ou motores diesel e 
turbinas a gás utilizados nos comboios e nos navios). No primeiro caso vamos a 
utilizar o calor e no segundo vamos precisar a eletricidade, no terceiro caso 
vamos suscitar os objetos. 

 
Em todos os casos os combustíveis são combustidos. Geralmente, a primeira 
coisa que acontece é produzir o calor. Para os objetivos de aquecimento pode-se 
considerá-lo uma coisa boa, mas até nessa aplicação existem formas melhores da 
utilização do combustíveis. No segundo e terceiro caso merece apena considerar 
por que temos de conseguir o calor na etapa provisional para chegar à 
eletricidade ou movimento. 
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Pilhas de combustível 
 

Nesse lugar encontramo-nos com as pilhas de combustível. Em vez de queimar, a 
pilha utiliza o combustível para alimentar direitamente o processo elétrico como 
a bateria. Lá, onde a energia elétrica pode ser utilizada para alimentar outros 
processos - sobretudo para suscitar - as pilhas de combustível podem substituir a 
tecnologia existente. As pilhas de combustível podem ser utilizados para 
transportar e podem substituir de forma essencial as centrais elétricas - porque 
elas mesmas são centrais elétricas. Também podemos utilizá-las para aquecer e 
gerar o calor eletricamente. Os nossos métodos de hoje não somente parecem 
desperdício mas é desperdício - podemos utilizar a energia elétrica para 
propulsar as bombas de calor e conseguir mais calor para uma unidade de 
energia que no momento de queimar o combustível tal como o hidrogénio ou no 
momento de gerar o calor no radiador elétrico (a passar a corrente pelos fios 
finos que aquecem-se). 

 
A tecnologia FCH poderia potencialmente substituir a nossa atual utilização dos 
combustíveis para aquecer, energia elétrica e transportar pelos processos 
renováveis, mais limpos e mais eficientes. Agora vamos verificar, por que a 
tecnologia conduz para os processos mais limpos e mais eficientes. 

 

 

Tecnologia FCH: Por que? 
 

No início indicamos as três razões principais para as quais poderíamos querer 
trocar a nossa utilização dos combustíveis para a tecnologia FCH: o hidrogénio 
pode ser gerado nos processos renováveis; utilizado como combustível somente 
gera a água como produto secundário; utilizado nas pilhas de combustível, pode 
potencialmente criar a infraestrutura mais eficiente energeticamente. 

 
Temos uma pergunta muito importante: em que forma a tecnologia FCH vai 
conseguir todos esses objetivos? Podemos perceber por que o hidrogénio seria o 
combustível renovável, por que é potencialmente limpo e por que pode ser 
utilizado de forma potencialmente eficaz? 

 
Para responder essas perguntas temos de aprofundar-nos na ciência e 
engenharia. É importante que conhecer esses aspetos não deve ser difícil - 
existem forma de criar descrições e aclarações que referem-se à nossa 
experiência quotidiana e compreensão do mundo em que vivemos. Essa 
narração utiliza a língua natural e as imagens que não devem ser formais ou de 
outra forma inacessíveis para a maioria de nós. 
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Química da combustão dos combustíveis 
 

Começamos pelos aspetos químicos da utilização dos combustíveis. Para 
simplificar vamos considerar somente dois combustíveis: hidrogénio e metano. O 
hidrogénio é normalmente o gás cujas partículas são compostas de dois átomos 
de hidrogénio. O metano é composto dos átomos de carbono e hidrogénio. É 
componente básico do gás natural e é gerado em muitos processos biológicos (o 
pum de vaca é de metano!). O metano é também um gás forte de efeito de 
estufa; demasiado conteúdo desse gás na atmosfera tem influência forte no 
aquecimento do planeta. 

 
Quando é queimado o gás como o hidrogénio ou como o metano, é combinado 
com oxigénio normalmente obtido do ar. A combustão do hidrogénio em forma 
de gás origina a criação da água. Durante a combustão do metano nasce a água e 
o dióxido de carbono. Portanto, pelo menos potencialmente, a combustão do 
hidrogénio é "limpa" mas a combustão do metano não. (Deve lembrar que se 
obtemos o metano da produção do biogás, a sua combustão e a geração do 
dióxido de carbono não é problema nenhum: o dióxido de carbono 
originalmente vem do ar descarregado pelas plantas. Portanto, o biometano é 
essencialmente neutral se falamos sobre o dióxido de carbono.)  

 

 T  Combustão de hidrogénio e de metano


 

 

Uma partícula do hidrogénio é composta de dois átomos de hidrogénio. O símbolo 
H é utilizado para o átomo, portanto, o hidrogénio em forma de gás é marcado na 
química como H2.   
O oxigénio é composto de dois átomos de oxigénio (O), portanto tem o símbolo O2. 

 
A combustão do hidrogénio gasoso significa a reação química com o oxigénio 
gasoso que gera a água. Como a água é composta de duas partes de hidrogénio e 
de uma parte do oxigénio (H2O), temos de garantir que as duas unidades do 
hidrogénio gasoso reajam com uma unidade do oxigénio gasoso e criam duas 
unidadesde água:   

2H2+1O2—>2H2O 
 

Por outra parte, a combustão do metano (CH4, onde o símbolo C significa o carbono) 
cria a água e o dióxido de carbono (CO2):   

1CH4+2O2—>2H2O+1CO2 
 

Aqui vemos a fonte do nosso problema da produção do dióxido de carbono dos 
gases com efeito de estufa: é produto inevitável e secundário da combustão do 
combustíveis hidrocarboneto como o petróleo e o gás natural. É também criado 
durante a combustão de carbono.  
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Não obstante, a coisa não é simples. Quando queimamos o hidrogénio no ar, 
obtemos outros produtos secundários porque o ar contem não somente o 
oxigénio (que juntamente com o hidrogénio gera a água). Em particular nas altas 
temperaturas o nitrogénio gasoso no ar combina-se com o oxigénio e cria os 
óxidos de nitrogénio (tais como NO2 e N2O), que contaminam o ar com o qual 
respiramos. Em reação como a luz solar NO2 (bióxido de nitrogénio) cria o ozono 
(O3) que é irritante para os nossos pulmões e para animais e plantas. O óxido 
nitroso (N2O) e o ozono também são gases com efeito de estufa. 

 
Aqui são algumas das razões para as quais não devemos simplesmente queimar o 
hidrogénio; vamos chamá-las as razões químicas. Depois vamos saber que existe a 
razão física muito importante para a qual o hidrogénio não queima-se: a combustão 
dos combustíveis cria o calor, e a geração do calor nunca e um desafio bom para a 
energética. Devemos antes utilizar o combustível nas pilhas de combustível, 
sobretudo, quando precisamos energia elétrica para as aplicações futuras. 

 

Portadores de energia e de corrente 
 

Uma condição importante de perceber os aspetos da engenharia energética na 
nossa via de perceber a tecnologia FCH é notar-se que luz, calor, eletricidade e 
que o movimento não são energia; são antes portadores de energia. 

 
Razoável é utilizar tais ideias como luz, calor, eletricidade ou movimento para 
descrever os fenómenos que incluem muitos aspetos - a energia é somente um 
deles. Em combinação com os fluidos (tais como a água e o ar) e numerosas 
substâncias químicas que utilizamos, a luz, o calor, a eletricidade ou o 
movimento pode-se perceber como a força da natureza - os fenómenos com 
força (veja o documento Forças da natureza e energia). 

 
Para além da ligação com a energia - por meio do aspeto da potência - as forças 
da natureza tem, sobretudo, dois outras propriedades: os fenómenos podem ser 
mais ou menos intensos, também podem ser maiores ou menores — podem ser 
menos ou mais (veja a Fig.2). Existe o fenómeno da tensão da luz, calor, corrente 
elétrica e movimento; as tensões apresentadas tem nível alto ou baixo. Deve 
notar que as diferencias dos níveis da intensidade é o que nos determinamos 
como tensões. Também são quantidades da luz, calor, corrente elétrica e 
movimento. 
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Fig. 2: A apresentação quantitativa dos valores físicos que podem  
“fluir” - fluidos, eletricidade, calor, luz, movimento, etc. - encontram-se apresentadas 

como "substâncias" vermelhas nos reservatórios. A sua intensidade indicam os níveis de 
enchimento dos reservatórios. A mesma quantidade pode ser laçada com diferentes 
níveis (na esquerda); o aumento dobro da quantidade pode corresponder ao mesmo 

nível (na direita). 

 

O facto que os fenómenos físicos e químicos descrevemos em quantidades - com 
quantidades do fluido, calor ou eletricidade, movimento ou substância - pode-se 
apresentar por meio de amostrar as quantidades semelhantes ao fluido que 
podem fluir (fig. 2). A energia elétrica, a luz, os fluidos, o calor, o movimento ou 
as substâncias determinadas encontram-se nos "reservatórios" que os acumulam 
(calor na pedra quente, movimento na pedra móvel, energia elétrica no 
condensador, água no frasco etc.) e podem fluir de um recipiente para o outro e 
de um reservatório para o outro (fig. 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3: Os valores físicos descritos em quantidades - eletricidade, calor, luz, movimento, 

etc. - podem ser acumulador, pode chegar a e sair dos recipientes ou fluir  
de um reservatório para o outro. 

 
Quando falamos de água tudo fica claro. Pode houver mais ou menos água, a 
água pode estar a pressão alta ou baixa (e as diferencias das pressões resultam 
da tensão relacionada com a armazenagem e fluxo de água). A água pode ter a 
potência maior ou menor: podemos dizer que a água tem maior ou menor 
energia. Essencialmente, se falamos de energia, é importante ver a água como 
portador de energia; mas isso, seguramente não é a energia mesma. 
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É importante olhar a luz, o calor, a eletricidade e o movimento de forma igual. 
Esse valores tem a intensidade: claridade, temperatura, potencial elétrico e 
velocidade; também são ligadas às tensões: respetivamente diferencias de 
claridade, diferencias de temperaturas, tensão elétrica e diferencias de 
velocidades. Por outro lado a quantidade da luz, a quantidade do calor (valor 
calórico), a quantidade de energia elétrica (carga) e a quantidade de movimento 
devem ser imaginadas como portadores de energia (veja a fig. 4). 

 
Obviamente, as substâncias também são portadores de energia; portanto o 
hidrogénio é também portador de energia!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4: Aquecimento elétrico: A energia elétrica (carga) flui em círculos  
(circuito vermelho fechado). Transfere a energia obtida do gerador (G) para o aquecedor 

elétrico (EH) que é simplesmente um fio longo e fino. Lá "descarrega" a energia 
recebida. A energia é simbolizada como "substância" verde. Quando a carga elétrica 

recebe a energia do gerador, nasce a tensão. 
 

Energia: disponibilização e utilização 
 

Quando a água escorre da montanha pode ser utilizada para alimentar outros 
processos (veja a fig. 5). Normalmente utilizamos a água para propulsar a turbina 
hidráulica que alimenta o gerador elétrico que, por sua vez propulsa um aparelho 
elétrico (motor elétrico) etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 5: A queda de água pode propulsar as rodas hidráulicas. Então dizemos que assim a 
água faz gerar o movimento giratório (spin é nome técnico da quantidade do 

movimento giratório). A água flui do nível alto para o nível baixo. O que não vemos é 
que o spin em realidade passa do estado baixo para a intensidade alta (centrifugação 

rápida). 
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Note-se o que esta a acontecer aqui: existem cadeias de processos laçados com 
as forças da natureza. A água em queda afeita o movimento giratório da turbina 
(veja a fig. 6), a velocidade do movimento giratório afeita a potencia da 
eletricidade que a sua vez controla o movimento giratório do motor elétrico. A 
primeira interação acontece na turbina, a segunda no gerador e a terceira no 
motor elétrico. Esses elementos - a turbina, o gerador e o motor - chamam-se as 
ligações. Ligam as forças da natureza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 6: A imagem esquemática da interação da água (por forças da natureza) com o 
movimento giratório (outra força de natureza). Certa quantidade do fluido entra no 

reservatório (que é simbolizada pela ligação) no nível alto e sai no nível baixo. O 
movimento giratório é "bombeado" desde o nível baixo (aposentação) para o nível alto 

(alta velocidade do movimento giratório). A imagem é semelhante ao esquema de 
funcionamento da pilha de combustível na página 3. 

 

 

Na ligação dos dois processos a primeira força é fator causal, a razão do segundo é o 
primeiro. Um bom exemplo é o que acontece na bomba hidráulica alimentada 
eletricamente. Se utilizamos a bomba manual, na qual movemos a manivela, a 
imagem abstrata da ligação seria simplesmente a o inverso do que temos na fig. 

 
6: o movimento giratório passaria do nível alto para o nível baixo da 
centrifugação, então “propulsaria” a água para acima (a água passaria do nível 
baixo para o nível superior). 

 
Em conclusão, o fenómeno que suscita tem certa quantidade da "força" que cai 
do nível superior e que aceita o nível inferior (em turbina é a quantidade da água 
que flui; na bomba hidráulica elétrica a quantidade da energia elétrica, quer 
dizer, da carga que cai do nível superior elétrico para o inferior). Por outro lado, 
o fenómeno suscitado ou forçado tem certa quantidade da “força” bombeada do 
nível inferior para o superior (em turbina é a velocidade do movimento giratório 
- desde a baixa até a alta; na bomba elétrica - a água, a água é bombeada). 
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 T Influencia das forças da natureza nas ligações: diagramas de processos


 

 

Na bomba hidráulica alimentada idealmente afeitam duas forças de 
natureza: a água e a eletricidade. A energia elétrica é motor de propulsão, a 
água propulsada („submete-se”). A bomba é a ligação. 

 
Quando a eletricidade propulsa outro fator do processo da ligação, faz isso 
porque flui desde o nível elétrico alto para o nível elétrico inferior. Por outro 
lado, a água é propulsada, quer dizer, bombeada, do nível inferior (pressão) 
para o superior. Podemos apresentar essa história curta de interação no 
seguinte diagrama de processo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Os diagramas de processo é uma apresentação abstrata dos nosso ponto de 
vista de como funcionam as forças da natureza. Temos caixas para ligações, 
(vermelhas) setas entrantes e salientes para os fluxos do tamanho e as setas 
(azuis) verticais que significam os níveis ou intensidades. 

 

Se queremos descrever a interação por meio das quantidades (ligação) de duas 
forças de natureza, temos de considerar o novo valor. É energia. Diz-se que o 
processo de conduzir ou o processo de causa faz que a energia seja 
disponibilizada; o efeito ou o processo propulsado consome a energia. A 
potência da ligação é descrita pela quantidade da energia referida do fator de 
causa na força causada na unidade de tempo. Esse valor chama-se potência de 
processo. 

 
Até o momento, na figura 2 e 6, utilizamos o símbolo, semelhante ao utilizado 
nas bandas desenhadas quando o artista quer indicar que acontece "alguma 
coisa forte": estrela de cores como metáfora da "explosão". Na fig. 7 vamos 
utilizar um pouco mais "científico" símbolo - de setas verdes, dirigidas para 
abaixo ou para acima para disponibilizar adequadamente a energia (com a 
velocidade determinada) ou utilizá-la. 
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Fig. 7: A apresentação abstrata da interação da água (como a força da natureza) com o 
movimento giratório (como outra força de natureza), como na fig. 5. Substituímos a 

estrela de cor no centro com as setas verdes que significam a velocidade com a qual a 
energia é disponibilizada e utilizada. Nessa forma chamamos isto o esquema do 

processo da interação das forças da natureza. Tais diagramas podem ser combinados 
para apresentar as cadeias dos processos. 

 
Existem uns aspetos notáveis da apresentação da interação das forças da natureza 
assim. Primeiro, supõe-se que o exemplo que aplicamos aqui - a interação da água e 
do movimento giratório - existe idealmente. Isso significa que toda a energia 
disponibilizada pela água que cai foi utilizada para a volta que passa do nível baixo 
até o nível alto da rotação. Sabemos que na natureza isto não funciona assim. 
Voltamos ao esse ponto muito importante - até a deficiência da interação - mais 
tarde. 

 
Segundo, poderíamos apresentar o sistema que está composto da água que cai, da 
turbina que gira e do gerador elétrico que gira, "embalado" em uma caixa ou em 
uma ligação, como na fig. 6. Nesse caso ja não veriamos a turbina. Cairia a água que 
diretamente alimenta a corrente. Temos o direito a isto absolutamente - a ciência é 
muitas vezes a arte de escolher a forma de ver a realidade. Se isto é necessário para 
diminuir as aclarações, vamos fazer esse tipo de "embalagem".  

 T Disponibilização de energia e utilização da energia: Potência de processo


 
 
 

As atividades relacionadas com a disponibilização da energia ou com a 
sua utilização podem ser apresentadas nos esquemas dos processos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

As setas espessas verticais significam a velocidade com a energia é 
disponibilizada ou utilizada.IQ e IV são símbolos dos fluxos da quantidade da 
energia elétrica e da água; I i p é intensidade e pressão adequadas. 
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Portadores de energia e cadeias de processos 
 

Não somos capazes de criar as descrições de todas as cadeias de processos que 
acontecem na natureza e no sistema projetado - portanto vamos analisar o papel 
da energia e dos portadores de energia desde outro ponto de vista. Vamos voltar 
ao tema do "embalagem" do sistema que está composto da cadeia da água que 
cai, da turbina giratória e do gerador elétrico giratório. Depois de "embalar" na 
ligação separada tem aspeto de como a água diretamente alimentasse a 
corrente. Agora podemos "desembalar" esse sistema para amostrar o que 
acontece dentro. 

 
Agora temos duas ligações: turbina hidráulica e gerador. A turbina combina o 
fluxo de água com o transporte da volta e o gerador combina o fluxo da volta 
com o fluxo da carga elétrica. 

 
A descrição da turbina tem a forma apresentada na fig. 6. A água passa do nível 
alto para o nível baixo e disponibiliza a sua energia para propulsar a roda 
(quantidade do movimento giratório) desde a baixa velocidade giratória (em 
realidade desde o zero, desde o solo, até o qual a turbina é montada) até a alta 
velocidade giratória (do eixo de turbinas). Obviamente a energia disponibilizada 
teve de ser conduzida à turbina pela água: assim é o papel de água como 
portador de energia. 

 
A volta "recebeu" a energia na ligação. Tem sentido a hipótese que transfere a 
energia da turbina hidráulica para o gerador elétrico ligado a ela por meio do 
eixo. Isto quer dizer que vemos a volta como portador de energia. A volta e a 
energia vão entrar no gerador onde a energia é "descarregada" quer dizer 
disponibilizar a ligação da rotação com a eletricidade. 

 
No gerador a carga elétrica passa do nível baixo para o nível alto. Utiliza a 
energia disponibilizada no processo de rotação e a transporta até o lugar onde 
vai conduzir o aparelho, por exemplo, o motor, a iluminação ou o aquecedor 
elétrico. Em outras palavras, como a água ou o spin, a carga elétrica é portador 
de energia. Podemos apresentar essa ideia como na figura 4.  

 T  Portadores de energia e o seu fluxo nos diagramas de processo


 

 

Quando permitimos que muitos aparelhos - naturais ou técnicos - trabalhem 
na cadeia de processos, a energia é transportada do aparelho para o 
aparelho. Isto é um exemplo da cadeia que passa desde a turbina para o 
gerador e para uma máquina elétrica. 
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A energia mesma não flui - deve ser transferida. Os portadores podem ser a 
quantidade do fluido (água), a quantidade do movimento giratório (volta), a 
quantidade da eletricidade (carga elétrica) etc. A maioria dos portadores é 
invisível (quantidade da eletricidade, quantidade do calor (calórica), volta, 
quantidade do movimento…). 

 
Os portadores de energia fluem desde os níveis superiores para os níveis 
inferiores ou são bombeados desde os níveis inferiores para os níveis 
superiores dos aparelhos e, logo, fluem pelos níveis permanentes para o 
desde os aparelhos. Todo isto é visível nos esquemas dos processos tais como 
o de acima. 

 

De tudo o que dizemos até o momento sobre os portadores de energia e da 
energia mesma, tem sentido a alegação que quanto mais energia transfere o 
portador, é superior o seu nível ou a intensidade. Se a água chega ao nível 
superior no sentido do lagar hidráulico vai transferir mais energia. Se a carga 
elétrica flui para o aparelho elétrico para o nível superior (com a tensão 
superior), vai fornecer mais energia. 

 

O hidrogénio como portador de energia quando participa nas reações 
químicas 

 

Como dizemos antes, o hidrogénio é também o portador de energia. Também é 
sustância química. Pode transferir energia para e desde os lugares, pode 
disponibilizar a energia quando reage com o oxigénio e pode utilizar o receber a 
energia quando é gerada por meio da eletricidade no processo nomeado 
eletrólise (veja a página 26). 

 
Em conjuntamente com o oxigénio o hidrogénio cria a água – sendo essa a 
potência potencial de hidrogénio e portanto a água é criada quando reage o 
hidrogénio e o oxigénio. Nessa reação a energia é disponibilizada. A energia 
disponibilizada pode ser utilizada para a produção das calorias (quantidade de 
calor) durante a combustão ou bombeado do portador de energia elétrica (carga 
elétrica) - isso acontece no caso das pilhas de combustível. 
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 T  Uso do hidrogénio na pilha de combustível


 

 

A reação do hidrogénio com o oxigénio que cria a água, garante a energia. Na 
pilha de combustível a energia disponibilizada é utilizada para bombear a 
carga elétrica desde o nível elétrico inferior para o nível elétrico superior, e 
assim cria a tensão elétrica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quando o hidrogénio reage com o oxigénio gasoso, desaparecem os dois 
gases. No lugar deles aparece a água. Como consequência da reação a carga 
é bombeada. 

 

Note-se que existe a diferencia entre os processos que incluem a água, a 
eletricidade e a volta e os processos que incluem os produtos químicos que 
reagem. No primeiro caso o portador de energia (na mesma quantidade) entram 
nas ligações e saem das conexões. Pois, no segundo caso no centro entram e 
saem diferentes substâncias. Entra o hidrogénio e o oxigénio (fig. na página 3) e 
sai a água. Em outras palavras, na reação participa o hidrogénio e o oxigénio e a 
água. O hidrogénio e o oxigénio são destruídos e a água é produzida. 

 
A tensão entre a ligação do hidrogénio e do oxigénio por um lado e entre a água 
por outro lado é tão alta que a reação inversa não acontece de forma 
espontánea - a água não sofre a descomposição espontânea em hidrogénio e 
oxigénio. Para fazê-lo temos de garantir que a força elétrica nos ajude e forneça 
a energia. 

 

Caloricidade (quantidade de calor) como portador de energia e fator 
térmico 

 

O calor - ou antes a quantidade de calor que anteriormente, quando a ciência 
relativa ao calor foi desenvolvida pela primeira vez (há 200 anos) foi nomeado a 
caloricidade, - é portador de energia. Quando o calor fluir de um objeto para o 
outro, transporta a energia. 
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 T  Caloricidade como portador de energia


 

 

A caloricidade (quantidade de calor, portador de energia nos fenómenos 
térmicos) criada por meio da queima do combustível para aquecer o local, fluir 
desde o queimador para o local e é armazenada no local. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A caloricidade transporta a energia que foi utilizada para a criar juntamente 
com ela para o local; também lá a energia é armazenada. 

 
 

 

Temos de diferenciar a quantidade de calor e a sua intensidade. A intensidade ou 
o nível do portador é temperatura; a diferencia das temperaturas é tensão 
térmica. Na fig. acima calórico seria o "material vermeho" dentro dos recipientes 
e a temperatura, como intensidade do calor, seria o nível da caloricidade dentro 
do corpo no qual é armazenada. 

 
Outro aspeto muito importante dos processos térmicos é a importância da 
diferencia das temperaturas. Estamos prontos para ligar as experiências físicas 
com as diferencias de temperaturas: são as nomeadoas tensões térmicas. As 
tensões térmicas desempenham o papel análogo às tensões hidráulicas 
(diferencias de pressões), tensões elétricas (diferencias dos potenciais elétricos), 
diferencias da claridade da luz ou diferencias dos objetos móveis.  

 

Temperatura  
 
 

A temperatura mede, simplesmente, como de calorosa é a coisa. Para dizer 
por imagens, a temperatura é nível térmico - é alta ou baixa - e as diferencias 
das temperaturas são diferencias dos níveis ou as tensões. As tensões 
térmicas suscitam os processos térmicos ou nascem como resultado dos 
processos térmicos. 
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De forma semelhante como todos os portadores de energia, a caloricidade pode 
fluir e ser armazenada. Quando encontra-se nos materiais, aquece-os o lhes 
permite expandir (por exemplo, o ar) ou funde-os ou evapora (quando o gelo 
converte-se em água e a água em vapor). 

 
Como todos os portadores de energia, a caloricidade pode voltar a energia 
quando troca o seu estado do alto para o baixo, do estado quente até o frio. 
Como todos os portadores de energia, pode-se bombeá-la desde o estado baixo 
até o alto (desde o frio até o quente) quando está disponível a energia - acontece 
assim no caso das bombas de calor. 

 
O primeiro fenómeno esclarece como funcionam os motores térmicos. Sadi 
Carnot comparou o funcionamento do motor a vapor com a catarata que 
propulsa o roda hidráulica (1824; veja a fig. 7). Essa analogia é exata e útil. Como 
comentou isto Carnot: 

 
De conformidade com os princípios acordados agora podemos comparar a força  

de propulsão do calor com a potência das quedas da água…. Força de propulsão da queda 
 

depende da sua altura e da quantidade do fluido; também a força térmica 
depende da quantidade das calorias usadas e do que podemos chamar a altura 

da queda, ou seja, as diferencias das temperaturas dos corpos entre os quais 
acontece o intercâmbio das calorias. Durante a queda da água, a força de 

propulsão é exatamente proporcional à diferencia do nível entre o recipiente 
superior e inferior. A potencia de propulsão sem dúvida aumenta com a 

diferencia das temperaturas entre os corpos frios e quentes; mas não sabemos 
que isto é proporcional a essa diferencia.  

 
 

 

Energy made 
available   

Caloric 
 
 
 

T1 
 

T2  
 
 
 

 

Fig. 7: A catarata Sadi Carnota que apresenta o funcionamento do motor térmico. A caloricidade  
é produzida no forno, em temperaturas altas. Por meio do vapor é transportada para o 
lugar frio - o radiador - onde está emitida para o meio ambiente. Por meio da queda da 

caloricidade, por meio da tensão térmica, a energia faz-se disponível. 
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 T  A caloricidade propulsa os motores e pode ser bombeada


 

 

Quando a caloricidade cai desde o lugar quente para o lugar frio, disponibiliza a 
energia que é utilizada para propulsar ou alimentar outro processo. Esse é o 
princípio de funcionamento dos motores térmicos. Receberíamos um motor 
térmico ideal quando toda a energia fosse utilizada para realizar o processo 
desejado (normalmente mecânico ou elétrico). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alternativamente, se a energia fosse fornecida, a caloricidade poderá ser 
bombeada. Isto acontece assim nas bombas de calor e nos frigoríficos: a 
caloricidade transfere-se do lugar frio para o lugar quente. As bombas de 
calor servem para aquecedor os materiais, os frigoríficos são construídos 
para criar o espaço frio no ambiente quente.  

 

 

 T  Temperatura e a temperatura absoluta


 

 

Se queremos perceber o funcionamento dos motores térmicos (a vapor, turbinas 
a gás, motores de combustão das viaturas) ou bombas de calor, temos de 
certifica-nos como determinar as temperaturas; sempre é necessário ter em 
conta a escala absoluta de Kelvin. Há um ponto cuja temperatura não pode cair: 
corresponde à temperatura dos - 273°C e tem o valor de 0 K (zero Kelvin). 

 
A temperatura da congelação de água é de 273 K, a temperatura de 
ambiente são 300 K, a água ferver a 370 K, o cobre funde a 1360 K, o aço a 
1780 K, a temperatura da superfície do Sol são 6000 K. Na central elétrica 
nuclear a instalação funciona entre as temperaturas de 600 K no reator e de 
300 K no ambiente. 

 
A relação de calor com a energia depende da temperatura absoluta na qual 
acontece o fenómeno. Portanto, temos de conhecer a escala de Kelvin se 
consideramos os processos térmicos na energética. 
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Por que não podemos utilizar toda a energia quando queimamos o 
combustível 

 

Contrariamente à maioria dos portadores de energia, mas de forma semelhante 
como os produtos químicos, podemos relativamente facilmente gerar as calorias. 
Quando esfregamos as mãos, quando a corrente flui pelo condutor, quando a 
água ou o óleo flui pelo tubo, quando os pneus esfregam o asfalto, quando 
queima o combustível e quando a luz solar é absorbida por diferentes 
substâncias, nasce o calor. 

 
É muito importante que a criação das calorias sempre requer energia: o processo 
anterior teve de disponibilizar a energia. É a resposta à pergunta, por que não 
podemos utilizar toda a energia para propulsar os motores quando queimamos o 
combustível. Vamos analisa então o que quer quando produzimos o calor. 

 
Dizemos já sobre o caso no qual é produzida a caloricidade a queimar o 
hidrogénio. Para perceber melhor o que quer dizer isso, considere o radiador 
elétrico. É um aparelho simples onde a carga elétrica flui pelos arames que 
aquecem-se e emitem o calor para o espaço ou para a água aquecida. 

 
Quando a carga elétrica flui pelo tubo, passa do nível elétrico superior para o 
nível inferior. Antes de que seja possível, deve ser bombeada para o nível 
superior pelo gerador, pilhas solares, bateria ou pilhas de combustível as quais 
todas geram a tensão elétrica. Como resultado do "bombeado" a carga elétrica 
recebe a energia. Essa energia vai ser disponibilizada de novo quando a carga 
fluir pelo arame, propulsada pela tensão elétrica ao longo do conduto (veja a fig. 
4).  

 

Processos que geram o calor  

 

1. Queima dos combustíveis.  
2. Transmissão da carga elétrica pelos condutos.  
3. Fricção; todos os processos mecânicos nos quais existe a fricção.  
4. Absorção da luz solar.  
5. Fluxo dos fluidos pelos tubos.  
6. Mistura dos materiais; mistura dos fluidos em diferentes temperaturas.  
7. Transporte do calor pelos materiais na condução térmica. 

 
 

A energia disponibilizada pode ser utilizada muitas vezes para objetivos úteis tais 
como o arranque. Quando a carga flui pelo arame, a energia disponível propulsa 
o processo da produção do calor. 

 
O calor produzido no arame faz que o arame seja quente o qual conduz à 
emissão das calorias para o ambiente. Transferimos a energia utilizada para a sua 
produção para o ambiente. Isto quer dizer que se produzimos o calor, o processo 
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deve finalizar no ambiente externo e tomar certa quantidade de energia. Diz-se 
que essa quantidade de energia foi perdida.  

 T  Produção do calor


 

 

Pode-se obter o calor quando a energia foi disponibilizada. Muitas vezes 
acontece que isto é o produto secundário não desejado dos processos (como na 
bomba verdadeira). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Que é o que passa quando queimamos o combustível? Em princípio, desde o 
ponto de vista de caloricidade, todo parece igual como durante o fluxo da 
corrente pelo condutor. A energia disponibilizada pela reação é utilizada quase 
somente para produzir o calor (uma parte será utilizada para estender o ar na 
chama). Se isto é desejado e projetado assim, pode arrancar o motor térmico. 

 
Ainda se utilizamos o calor que foi criado para aquecer o local, a sua parte deve 
fugir ao ambiente e tomar a energia, que já parece impossível para a sua futura 
utilização. Lembre que tivemos de pagar pela produção de calor da energia que 
poderia ser utilizada mais razoavelmente. 

 
A importância da perda faz-se mais clara quando consideramos o caso no qual 
queimamos o combustível para propulsar o motor térmico. Produzimos as 
calorias na alta temperatura. Logo, o calor é utilizado para alimentar o 
movimento ou a eletricidade. Isto quer dizer que o calor que vem da fonte da 
alta temperatura chega pelo motor à temperatura mais baixa sobre a qual 
podemos supor que é a temperatura de ambiente. Logo, o calor é emitido para o 
ambiente nessa temperatura inferior. 

 
O calor que vem do queimador vai levar uma parte de energia. Quando chega à 
temperatura inferior, somente uma parte de energia é disponibilizada para 
propulsar o motor. Logo, a energia disponibilizada é utilizada pelo processo 
desejado propulsado pelo motor. 
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 T  A combustão do hidrogénio para produzir a água e a energia térmica 
(quantidade de calor)


 

 

A reação do hidrogénio com o oxigénio que produz a água pode acontecer 
por meio da combustão. Nesse caso o calor é gerado pela energia emitida na 
reação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quando o hidrogénio reage com o oxigénio gasoso, desaparecem os dois gases. 
No lugar deles aparece a água. Demais, aparece a quantidade de calor (nomeada 
caloricidade) - é produzida igual como a água. Logo, abandona o queimador 
conjuntamente com a energia. 

 

É do nosso interesse saber o por que isto é somente uma "parte" de energia que 
vem do queimador. Lembre que a caloricidade deve abandonar o motor e influir no 
ambiente pelo radiador. Como a temperaturas de ambiente não é o zero absoluto – 
na realidade são umas 300 unidades estândar (300 Kelvin) da temperatura acima do 
zero absoluto - é caloricidade que influi no ambiente e toma a energia que podemos 
considerar como perdida para u seu uso em futuro. O fluxo da caloricidade no certo 
nível - na temperatura determinada - sempre toma a energia; quanto a temperatura 
é superior, mais energia vai ser transferida. 

 
A resposta para essa pergunta por que não podemos utilizar toda a energia que 
procede da queima do combustível é relacionada como o facto que existe o nível 
de temperatura absolutamente inferior - nomeado como temperatura zero - e o 
nosso ambiente é muito mais acima desse nível. Isto quer dizer que cada vez que 
nós ou os nossos motores geram certa quantidade de calor, toma também certa 
quantidade de energia do ambiente após realizar todas as atividades. 

 
Essa perda não tem nada em comum com o facto que o motor não é ideal. Na 
realidade, resumimos na descrição que o motor mesmo funciona idealmente: a 
energia disponibilizada pela queda da caloricidade no motor é utilizada pelo 
processo propulsado pelo motor. 
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 T  Potência e fluxos de energia para o motor térmico ideal


 

 

A caloricidade do queimador entra no motor térmico na alta temperatura T1 
que reduz até T2, e depois abandona o motor. Nessa queda a energia aparece 
em ritmo determinado Pth. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A energia disponibilizada é utilizada, portanto temos Pel = Pth. Não obstante, 
como temos a caloricidade que deixa o motor e toma energia, a energia 
evacuada pelo portador propulsado pela caloricidade é somente a diferencia 
da energia fornecida para e que sai do motor pelo calor: IE3 = IE1 – IE2. 

 

A situação é semelhante a essa com a qual temos na central elétrica hidráulica na 
montanha (fig. 5). Imagine a água que chega às turbinas desde a montanha na 
altura dos 1500 metros acima do nível do mar. A central elétrica hidráulica 
encontra-se na altura dos 750 metros acima do nível do mar, portanto a energia 
disponibilizada pela água que cai dos 1500 m para os 750 m é proporcional à 
diferencia da altura, quer dizer, nesse caso 750 m.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5: Se contamos as alturas na montanha e nos vales com referência ao nível do mar, 
então somente uma parte de energia que pode ser transferida pela água que cai da 

montanha para o mar, é utilizada na central elétrica na metade do caminho para o mar. 
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A água que abandona a central elétrica finalmente chega ao mar. Pelo menos 
teoricamente poderíamos utilizar a queda da água dos 750 metros até o nível do 
mar o qual, de novo, garantiria a mesma quantidade de energia que 
anteriormente. Se não podemos utilizar essa circunstância, perdemos cinquenta 
por cento da energia da água. De novo, essa perda não tem nada em comum 
com o que a central elétrica é ideal. Finalmente à central elétrica chega cem por 
cento da energia que aparece como resultado da queda de água da montanha. 

 
Finalmente podemos descrever a diferencia entre a utilização do hidrogénio na 
pilha de combustível ideal e a sua queima, e logo, a utilização do motor térmico 
ideal. Para simplificar, suponhamos que o motor térmico ideal propulsa o 
gerador elétrico ideal, portanto, a quantidade de saída é energia elétrica, igual 
como no caso da pilha de combustível ideal. 

 
Se consideramos a quantidade do hidrogénio que fornece uma unidade de energia 
durante a reação com a água - não importa que isto acontece assim na pilha de 
combustível o por meio da queima direta. Nos dois casos é criada uma unidade de 
energia. 

 
Se o hidrogénio é utilizado na pilha de combustível ideal, cem por cento da 
energia fornecida será utilizada para bombear a eletricidade - portanto a livre 
quantidade de corrente vai levar consigo os cem por cento da energia do 
combustível. 

 
Se, não obstante, primeiro queimamos essa quantidade de hidrogénio que nos 
oferece uma unidade de energia e se a queima acontece na quantidade dobra da 
temperatura absoluta do ambiente (600 Kelvin aproximadamente), vai criar-se 
somente uma metade da energia disponível; a segunda metade vai chegar para o 
ambiente conjuntamente com o calor gerado. Em outras palavras, a energia 
elétrica propulsada pelo motor térmico ideal mais o gerador ideal vai gerar 
somente cinquenta por cento da energia fornecida pelo hidrogénio. 

 

Pilhas de combustível de hidrogénio nos sistemas 
 

Agora vamos considerar com mais detalhes o possível sistema com a pilha de 
combustível de hidrogénio (FCH), igual como, por exemplo, na fig. 1. Já 
conhecemos os portadores da energia, níveis (intensidades) e tensões e os 
conceitos da energia fornecida, utilizada e transportada pelos portadores de 
energia. Para a nossa discussão, os portadores importantes são a luz, a água, a 
eletricidade, o calor e o hidrogénio e o movimento. 

 
Central elétrica solar. O sistema da utilização de energia para a tecnologia FCH 
normalmente começa pelo nosso Sol. Precisamos da energia eléctrica para 
produzir o hidrogénio e a solução direita são pilhas fotovoltáicas - as pilhas 
solares expostas à luz geram tensão elétrica que propulsa os seguintes 
processos. 
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 T  Pilhas solares


 

 

A luz solar porta a energia que é fornecida para alimentar o processo elétrico 
e criar calor nas pilhas solares (pilhas PV). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O mecanismo das pilhas solares que usam a luz, a eletricidade e o calor como 
portadores e fatores funciona na seguinte forma. A luz solar porta muita energia 
que afeita as pilhas solares e é absorbida por elas (pilhas fotovoltaicas, PV). A luz 
efetivamente desaparece como substância química mas deixa a sua energia. A 
energia fornecida serve para separar a energia positiva e negativa nas pilhas e 
assim para criar a tensão elétrica. Se queremos, a carga flui pelo circuito igual 
como o que liga a pilha eletrolítica - onde o hidrogénio é produzido da água - 
juntamente com a nossa pilha fotovoltaica. 

 
Nessa historia omitimos um aspeto importante: as pilhas solares não são 
aparelhos perfeitos. Utilizam somente uma parte da energia fornecida pela luz 
absorbida. A parte que é utilizada para produzir a eletricidade é vinte por cento 
aproximadamente. O resto da energia propulsa o processo que preferiríamos 
não ter mas não podemos atuar contra esse processo: produção de calor. 
Normalmente emitimos o calor direitamente desde o ambiente e nos privamos 
dessa energia. 

 
Hidrogénio de água. Quando já temos uma central elétrica solar, podemos 
considerar o seguinte passo na via para alimentar o processo útil em nossas 
casas, industria ou transporte. Precisamos de hidrogénio que pode ser produzido 
de água. 

 
Para obter o hidrogénio de água, temos de reproduzir, mas no sentido contrário, a 
reação espontânea que cria a água do hidrogénio e do oxigénio - para isso 
precisamos da energia fornecida pela eletricidade. Esse processo chama-se 
eletrólise. 

 
A eletrólise pode ser realiza facilmente nas condições de casa. Precisamos a 
bateria, arames, dois elétrodos (é suficiente o grafite de um lápis), um copo de 
água, sal e ferramentas para fixar arames e elétrodos. Se colocamos os elétrodos 
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na água salgada e as ligamos com os dois bornes da bateria, breve vamos ver as 
borbulhas que saem dos dois elétrodos (fig. 6). Resulta que um dos gases que 
aparece é o hidrogénio e o segundo é o oxigénio. Podemos recolher o hidrogénio e 
armazená-lo para u seu futuro uso. Naturalmente, para os usos reais precisamos da 
eletrólise grande onde o processo é realizado de forma profissional e garantimos os 
meios de transporte que levam o hidrogénio para os clientes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 6: O hidrogénio pode ser gerado nas condições de casa por meio de bateria, 
dois grafites de lápis como elétrodos e um pouco da água salgada. 

 

Hidrogénio nas pilhas de combustível - energia elétrica de água. Lá, onde é 
necessária a energia, quer para aquecer quer para o transporte ou outros 
objetivos, podemos utilizar a potência de hidrogénio. Agora já sabemos que a 
queima do combustível não e uma solução boa, mesmo quando queremos 
produzir o calor para aquecer.  

 T  Pilhas de combustível reais


 
 
 

 

As pilhas de combustível reais (de hidrogénio) são alimentadas com o 
hidrogénio e com o oxigénio.  
A sua reação propulsa paralelamente o processo elétrico e térmico. 
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Na pilha de combustível real, de forma parecida como nos todos os processos 
reais é produzido o calor mesmo quando não sempre queremos que assim seja. 
Se introduzimos o hidrogénio e o oxigénio no recipiente, essas substâncias 
reagem e fornecem a energia. Na pilha de combustível a energia fornecida é 
separada e alimenta os dois processos: bombear a carga elétrica (geração da 
tensão) e geração do calor. Em casa poderíamos utilizar a energia elétrica e o 
calor para alimentar os aparelhos típicos como a iluminação e o aquecimento. 

 
Alimentação elétrica da bomba para aquecer a casa. Suponhamos que em casa 
todo o que queremos no momento dado é o aquecimento. Das coisas que dizemos 
até o momento fica claro que não devemos queimar o hidrogénio - devemos utilizá-
lo na pilha e permitir que a energia elétrica propulse a bomba de calor. 

 
A bomba de calor real funciona como a bomba hidráulica. A eletricidade garante 
a energia. Uma parte dela vai ser utilizada para descarregar o calor do lugar 
aquecido fora da casa, normalmente do ar para fora ou da terra e aquece (como 
o compressor) até a temperatura desejada que pode ser a temperatura da água 
utilizada para aquecer os locais. 

 
Em função da qualidade da bomba de calor e da temperatura externa podemos 
conseguir de três a cinco vezes mais calor que conseguiríamos elétricamente. Se 
adiamos a isto o calor gerado pela pilha de combustível, podemos conseguir de 
dois até três vezes mais calorias que quando somente queimariamos o 
hidrogénio no forno.  

 T  Bomba de calor


 
 
 

A bomba de calor utiliza o processo elétrico para bombear calorias do lugar 
frio para o lugar quente. No mesmo momento é gerado o calor adicional. Da 
mesma forma conseguimos umas vezes mais calorias do que quando 
produziríamos o calor elétrico ou somente queimaríamos o combustível. 
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Para que as pilhas de combustível? Por que não utilizar a energia direita do 
Sol? 

 

O sistema descrito aqui com a pilha de combustível FCH é talvez interessante mas, 
essencialmente, funciona. É o melhor caminho? A primeira parte da cadeia dos 
processos apresentados na fig. 1 - o sistema fotovoltaico solar para produzir o 
hidrogénio - não é muito eficiente. Se consideramos o 15 por cento do desempenho 
do sistema fotovoltaico e para o eletrólise de água um pouco mais do 60 por cento, 
o desempenho geral dessa parte seria de um 10 por cento. Se adicionamos o 
segundo passo e utilizamos o hidrogénio para os objetivos elétricos, podemos obter 
o desempenho de 5 por cento somente da energia elétrica na tomada em relação à 
solar. 

 
Se utilizamos o sistema fotovoltaico direitamente para os objetivos elétricos em 
cada, devemos conseguir o desempenho de 10 a 20 % - muito melhor do que o 
sistema com a pilha FCH. No caso de aquecimento é pior. Se precisamos água 
quente para a casa, o desempenho térmico do sistema solar com a água quente 
facilmente vais ultrapassar o 40%! 

 
Mas, o desempenho não é tudo. Devemos ser capazes de garantir a energia para 
fazer o que devemos, na velocidade adequada o qual pode significar uma alta 
potência e no tempo adequado, por exemplo, de noite ou durante o inverno nos 
países colocados longe da linha equatoriana. Os combustíveis todo o tempo não 
tem alternativa no fornecimento de energia com alta velocidade quando há sol 
de baixa intensidade. 

 
Portanto, num pais onde durante o inverno não faz calor, não precisamos da 
tecnologia das pilhas de combustível para obter a água quente durante o verão para 
a casa e podemos não precisar a água para produzir a eletricidade. Se consideramos 
outros usos como o transporte ou outra estação do ano quando a necessidade de 
aquecimento é muito alta, há pouco sol, a tecnologia FCH pode ser uma das 
melhores soluções disponíveis para nós no futuro. 
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