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Pilhas de combustível de hidrogénio
Se dizemos brevemente, as pilhas de combustível

é a pilha de Volta, onde, em vez dos dois metais
(como Zn e Cu) utilizam-se os elementos
gasosos (por exemplo, hidrogénio e oxigénio).

A pilha de combustível de hidrogénio funciona
segundo o princípio da  eletrólise inversa: 
durante o eletrólise fornecemos a corrente e 
geramos dois gases, na pilha de combustível o 
oxigénio e o hidrogénio combinam-se e geram
a corrente elétrica.  

A ventagem principal das pilhas de combustível é o 
seu alto rendimento: se a queima direta do 
hidrogénio (no oxigénio) ofereceria o 
rendimento de 30%, as pilhas de combustível
podem chegar até os 80%.

Finalmente, o processo é limpo e tranquilo: a 
água é o único produto secundário.
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Pilha de combustível de hidrogénio - definição
e princípios de funcionamento

J. Larminie, A . Dicks, Fuel Cell Systems Explained, John Wiley & Sons (2000)

A pilha de combustível segundo a definição é pilha
elétrica que - contrariamente às pilhas - pode ser
alimentada permanentemente com o combustível,
graças ao qual a potência de saída da energia
elétrica é mantida para o tempo indefinido.
A pilha de combustível converte o hidrogénio ou as
pilhas que contêm o hidrogénio direitamente na
energia elétrica e o calor por meio da reação
eletroquímica do hidrogénio e do oxigénio em água.
O processo consta na eletrólise na ordem contrária:

2 H2(gas) + O2(gas)  2 H2O + ciepło

Como o hidrogénio e os gases de oxigénio são
electroquimicamente convertidas em água, as pilhas
de combustível têm muitas ventagens em relação
aos motores térmicos. Pertencem: alto rendimento,
trabalho tranquilo, não existem emissões de
contaminação. Se o hidrogénio é gerado das fontes
de energia renováveis, então a energia elétrica
gerada pode ser realmente sustentável.

B. Cook, An Introduction to Fuel Cells and Hydrogen Technology, Engineering Science and Education Journal 11 (6): 205 - 216 · (2003)
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"Pilha a gás" – primeira pilha de combustível

B. Cook, An Introduction to Fuel Cells and Hydrogen Technology, Engineering Science and Education Journal 11 (6): 205 - 216 · (2003)

Grove’s ‘gas battery’ (1839) produced a voltage of about 1 volt, 
shown left. Grove’s ‘gas chain’ powering an electrolyzer (1842), 
shown right. 

Sir William Grove (1811–96), foi advogado britânico (e
investigador amador) elaborou a primeira pilha de
combustível no ano 1839. O princípio foi descoberto
casualmente durante o experimento do eletrólise. Quando
Grove desligou a bateria da pilha do eletrólise e combinou
os dois elétrodos juntos, observou que a corrente que fluía
no sentido contrário e utilizava os gases: o hidrogénio e o
oxigénio. A sua pilha gasosa foi composta dos elétrodos de
platino colocados nos tubos de hidrogénio e do oxigénio
imersos no banho do ácido sulfúrico diluído. Gerou as
tensões do valor de um volt.
No ano 1842 combinou umas pilhas gasosas em série e
criou a "cadeia gasosa". Utilizou a energia elétrica gerada
da cadeia gasosa para alimentar o eletrólise, a partilhar a
água em H e O. Todavia, por causa dos problemas relativos
à corrosão dos elétrodos e instabilidade dos materiais, a
pilha de Grove não foi prática. Como consequência,
durante muitos anos houve poucas investigações relativas
ao desenvolvimento das pilhas de combustível, até a
metade do século XX.

Sir William Grove

https://pl.wikipedia.org/wiki/William_Grove#/media/Plik:William_Robert_Grove.jpg
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Pilha de combustível de hidrogénio - esquema

Igual como a aplicação prática das pilhas PV, também a 
estrutura da pilha de combustível de hidrogénio tem 
muitas camadas e é complexa.

Uns processos devem ser mantidos:
1. O hidrogénio e o oxigénio têm de difundir no sentido 

dos elétrodos (tem de ser intercetados por uma 
camada porosa)

2. O hidrogénio e o oxigénio tem de dissociar nos 
átomos, é processo que requer na etapa gasosa 
muita energia; na pilha de combustível esse processo 
tem de ser catalisado

3. Os protónes (H+) do hidrogénio tem de ser 
intercetados pela membrana (nafion) e transportados 
no sentido do cátodo; tal ionização H → H+ + e- na 
etapa gasosa requereria de novo a energia

4. Os elétrones que ficam após a ionização H têm de 
ser transportados (na camada metálica) para o 
circuito elétrico externo.

5. Ao lado do oxigénio tem de existir os processos 
parecidos.

By bleached symbols we show „ghosts” of H2 molecules:
H2 disappeared, disintegrating into protons and electrons
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Pilha de combustível de oxigénio: energética

Geração de H2O do H2 e do O2 na
etapa gasosa é endotérmica,
quer dizer, o calor é gerado.
Tal como na pilha de
combustível, se o rendimento
geral é superior (80%), quer
dizer, a quantidade do calor
gerado é menor.

O esquema ensina a chave do
processo FC: energia química
concerte-se na corrente
elétrica (fluxo da carga
elétrica) e a descarga do calor.

Hans U. Fuchs, FCHGo Didactical Materials, 2019
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Pilha de combustível de hidrogénio em detalhes

J. Larminie, A . Dicks, Fuel Cell Systems Explained, John Wiley & Sons (2000)

Que é o que significa a corrente?
No ânodo o hidrogénio reage e emite a energia. Todavia, isso
acontece porque a energia é emitida, não quer dizer que a reação
acontece no ritmo não limitado. Para iniciar as reações é
necessário fornecer a "energia da ativação" para vencer a "colina
da energia". Se a probabilidade que a partícula vai ter a energia
suficiente é baixa, então a reação vai ser devagar. Com exceção
das temperaturas muito altas é assim em realidade no caso da
reação às pilhas de combustível.

Há três formas principais de enfrentar as reações devagar:

• aplicar catalisadores,
• subir temperaturas,
• aumentar a área de elétrodo.

As duas primeiras podem ser aplicadas para a reação química
livre. Todavia, a terceira é especial para as pilhas de combustível
e é muito importante.

A diferencia entre o pico de energia da ativação e o 
ponto final da reação esclarece também o calor 
gerado nas pilhas de combustível: o potencial 
elétrico procede das diferencias entre os níveis da 
entrada e da saída e o excedente emite o calor.
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Pilha de combustível de hidrogénio em detalhes
Que é o que limita a tensão?

Courtesy: Dr Johannes Töpler, Deutscher Wasserstoff-und Brennstoffzellenverband/ https://www.fuelcellstore.com/blog-section/polarization-curves

A energia elétrica de FC é limitada não somente pela estrutura mas também pelas bases dos processos físicos
e químicos. Igual como no eletrólise o potencial teórico necessário são 1,23 V, mas na prática o requerido é o
potencial maior de uma fração de volt [ver o experimento], igual nas pilhas de combustível: as tensões obtidas
nunca são maiores que 1,0 V [ver o experimento]. É uma analogia à tensão da polarização nas pilhas PV.
Logo, como em cada circuito elétrico, a carga externa reduz o potencial fornecido.
Nas pilhas "normais" chamaríamos isto a resistência interna, ver o painel direito.
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Pilha de combustível de hidrogénio em detalhes

J. Larminie, A . Dicks, Fuel Cell Systems Explained, John Wiley & Sons (2000)

Elétrodos porosos

T. Wejrzanowski et al., Journal of Power Technologies 96 (3) (2016) 178–182 

(a): SEM image of the anode.
b SEM image of the cathode.
c 3D micro-computer tomography (CT) image of the cathode.
d 3D vector-like model of the cathode microstructure based on micro-CT image

A baixa "zona de contacto" entre o gás, o elétrodo e o
eletrólise é a razão principal da baixa corrente. Para
solucionar esse problema, a estrutura do elétrodo é
porosa assim que o eletrólise por um lado e o gás por
outro podem penetrá-lo. Isto tem como objetivo garantir o
contato maior possível.

Os elétrodos modernos para as pilhas de combustível tem
uma estrutura micro que lhes oferece os campos da
superfície que podem ser centenas e até milhares de
vezes maiores que a sua superfície "comprimento ×
largura". A estrutura micro e a produção dos elétrodos
para as pilhas de combustível é um conceito muito
importante para as pilhas de combustível práticas. Salvo
as questões relativas à superfície, os elétrodos podem
requerer a ativação do catalisador e resistir as altas
temperaturas no ambiente corrosivo.
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Pilha de combustível de hidrogénio em detalhes
Catalisadores

Nos elétrodos têm de existir uns processos:

No ânodo (quer dizer, polo negativo da bateria):
1. Dissociação das partículas H2 nos átomos H2→ H + H
2. Ionização dos átomos de hidrogénio H → H+ (protón) + e+

No cátodo:
1. Interceção do protón e do elétron pelos átomos de oxigénio

O + H+ + e- → OH
2. Anexo da segunda par do H+ e e- para criar H2O

Como as reações no cátodo são exotérmicas (emitem a
energia), a reação no ânodo requer a energia. Na etapa
gasosa a energia requerida seria bastante grande - uns eV.

Na etapa fluída ou nas reações iónicas as energias são
inferiores tal como na pilha de Volta. Agora o catalisador
pode funcionar.

A platina com a nano estrutura (perta) é o catalisador mais
universal. Infelizmente, também bastante cara.

Transversal section of the FC central assembly (i.e. membrane)
in false colours. Source: Wikipedia
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Pilha de combustível de hidrogénio em detalhes
Membrana da troca dos protón

Desde que o catalisador coloidal de platina é caro, o elemento chave da
pilha de hidrogénio é a membrana especial que evita a mistura dos
gases e não conduz elétron mas transporta protón.

Aqui vemos a estrutura química: é um tipo do polímero fluorado tal
como o "teflon" (TM DuPont), mas contém um grupo adicional do
ácido sulfónico. Esse grupo permite "saltos" H+ de uma cadeia de
polímero para a outra?

Os saltos de protón é muito universal na química. Na partícula seguinte
o ambiente externo (dissolvente) pode induzir a transferência entre
os grupos de funções vizinhos e assim trocar de carácter químico (e
cor) da partícula.

Finalmente, os tubarões utilizam um "radar" frontal para detetar
as sinais elétricas muito baixas do peixe assustada e escondida na
areia. O radar é extraordinariamente eficaz porque os próton no gelo
especial são portadores de carga. Vamos a utilizar o gelo nas pilhas
de combustível?

Source: Wikipedia    /    A. Matwijczuk, …, G. Karwasz, M. Gagoś, J. Fluorescence (2017)

http://physicsworld.com/cws/article/news/2016/may/23/protons-swim-with-ease-through-shark-jelly
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Produção e armazenamento do hidrogénio

Um dos problemas principais na implementação
prática da mobilidade baseada no hidrogénio é 
a armazenamento do gás.

A forma mais simples seria um depósito a pressão
mas como podemos ver na figura, ocupa muito
espaço.

H2 também pode ser liquefeito: isto ocasiona
problemas adicionais com o isolamento
criogénico etc.

H2 pode ser intercetado por um tipo de esponjas
químicas: metais da estrutura nano (Mg, LaNi); 
o problema é a emissão no caso necessário
(por exemplo, quando o carro está a acelerar).

Os trabalhos de investigação e técnicos estão em
curso.
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A partir do protótipo…

Os maiores produtores dos carros 
começaram a implementação prática das 
pilhas de combustível de hidrogénio.

Os problemas técnicos são numerosos: a 
partir da armazenagem do hidrogénio, 
fornecimento livre do hidrogénio até a 
pilha de combustível, durabilidade da pilha 
mesma, sistema inteiro de controlo e 
segurança, motores elétricos e baterias 
"amortecedoras" tais como as baterias de 
Volta.

Mercedes-Benz elaborou já o prototipo no 
ano 2017 mas ainda não está disponível 
no mercado.

Courtesy: Dr Johannes Töpler, Deutscher Wasserstoff-und Brennstoffzellenverband
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Carro propulsado com o hidrogénio

https://ssl.toyota.com/mirai/fcv.html

Toyota Mirai

Pilha de hidrogénio do polímero sólido, 
motor elétrico 150 KM.

Tanque de hidrogénio 37 l, @ pressão de 70 
atm., tempo de enchimento 5 minutos. 

Autonomia - 300 milhas
Aceleração 0–60 km/h - 9 segundos

Pode ser de você a 389 $ / mês durante 36 
meses [leasing] ou 58.500 USD (somente).  
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Rede da "boa vontade”
Os motores Diesel nos autocarros produzem 
não somente o CO2, mas também umas 
grandes quantidades das partículas nano 
semelhantes ao carbono, que são 
cancerígenos. São geralmente classificados 
como PM10, mas são muito mais perigosas do 
que a poeira ordinária (semelhante a sílica).

O autocarro de hidrogénio em Colónia é ahora 
2-3 vezes mais caro do que os autocarros 
tradicionais mas agora isto acontece no caso 
das tecnologias novas.

Courtesy: Dr Johannes Töpler, Deutscher Wasserstoff-und Brennstoffzellenverband
G. Karwasz worked as expert for Provincia Autonoma of Trento, in subject of air pollution.

Photo GK, this time not in Poland
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Rede da "boa vontade”

O problema da contaminação das cidades é 
urgente em toda a Europa (veja o seguinte 
diapositivo para Polónia).

Uma urbanização densa, a especificidade 
da paisagem, as condições técnicas dos 
automóveis, etc. fazem que em muitas 
aglomerações europeias a qualidade de ar é 
por debaixo do limites admissíveis.

Nessa etapa todos os intentos de eliminar a 
combustão da gasolina são bem-vindas e os 
custos não são prioritários.

A rede inteira de países decidiu testar os 
autocarros propulsados com o hidrogénio, 
de Noruega para Itália. Agora também 
Polonia.

Courtesy: Dr Johannes Töpler, Deutscher Wasserstoff-und Brennstoffzellenverband
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Exportação do smog urbano
"Polónia está na frente dos países 
que contaminam o ar em Europa"

A mapa ensina a concentração do 
benzopireno (cancerígeno) que 
procede da queima do carbono.

Polónia não somente produz uma 
grande quantidade de 
benzopireno (a concentração meia 
é dez vezes acima do limite 
admissível), mas também o 
"exporta" livremente para os 
vizinhos.
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Nos navios…
Os navios utilizam os motores Diesel muito
fortes que contaminam de forma especial. A 
contaminação não pode-se sentir na água. 
Todavia, as fotos de satélites ensinam os
vestígios dos itinerários pelos quais
passaram os navios em forma das nuvens
acima do oceano aberto.

Os motores Diesel também produzem umas
enormes quantidades de gases que são
poliatómicos, ocasionam um aquecimento
global duradouro (270 anos no caso de N2O). 
Por sua vez o NO2 contribui para a formação
do ozono troposférico que é cancerígeno.

SO2 és altamente caustico: a sua emissão no
hemisfério norte "minorou o efeito do 
aquecimento global na metade do século XX.

Courtesy: Dr Johannes Töpler, Deutscher Wasserstoff-und Brennstoffzellenverband
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Antes nos aviões…

A number of applications are under study: 
an airplane can be a very far future vision, 
but compared to the cost of detailed
projecting, a vision is low-cost research.

Os aviões, sobretudo os militares, 
provavelmente como últimos vão deixar a 
gasolina mas a grande quantidade do 
trânsito de passageiros obriga aos
fabricantes dos aviões a considerar o 
hidrogénio como combustível sério.

É muito provável a aplicação das pilhas
de combustível como geradores da 
corrente elétrica nos aviões (aqui Airbus 
A30X).

Por outra parte, as tecnologias FC 
começaram quando foram utilizadas nos 
voos Apollo.

Courtesy: Dr Johannes Töpler, Deutscher Wasserstoff-und Brennstoffzellenverband
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Carro propulsado com água: didática
Todos (menos os políticos mas também somente quando
levam gravata), somos capazes do aquecimento global,
contaminação local de ar e problemas económicos (os
políticos inclusive) relativos à utilização da gasolina.

No sentido didático esse modelo que procede de "Espaço e
Tamisa" impressiona: durante a conferência o relator diz
"agora o enchemos com água limpa". Enchemos da garrafa
de água (lembre que deve ser a água destilada).

Não lembre também a lâmpada na mesa, sobretudos para
ler. E mantenha o carro por debaixo dessa lâmpada. Se
olhar que é gerada suficiente quantidade de hidrogénio e
oxigénio, faça a ligação necessária e sai da sala no carro.

O resultado é impressionante.

É experiência do autor da leitura pública de Trento, Itália, 2003
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Em suma…

Existem pelo menos três argumentos a favor da tecnologia das pilhas de combustível e das tecnologias de 
hidrogénio (FCH-T):

As pilhas utilizadas atualmente na maioria não são renováveis. O carbono, o petróleo e o gás natural já foram
colocados na crosta terrestre e não vão voltar após serem utilizados.

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

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 formas melhores, pelo menos teoricamente, se olhamos da perspectiva
científica e de engenharia, de utilizar os combustíveis.

Prof. Hans U. Fuchs, FCHGo Didactical Materials, 2019
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Debate para alunos

Encontre as aplicações mais práticas (ou protótipos de aplicações) das 
pilhas de combustível de hidrogénio.

Traze para a seguinte lição os diferentes pedaços de folha de polímeros: 
verifique a sua espessura e porosidade da superfície. Compare com a folha 
nafion (obtida do professor).

Olha a apresentação separada com experimentos com as pilhas de 
combustível.


