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RESUMO 

CASSANELLI, L. G. T. Desenvolvimento de um reator de hidrogênio, por meio da 

reação entre alumínio e água, para alimentação de uma célula combustível. 2016. 

55 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) – Escola de Engenharia de São 

Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2016. 

 

Com a crescente busca por energia sustentável os países do mundo lutam para 

dominar tecnologias cada vez mais novas nesse mercado competitivo. Nesse âmbito a 

geração distribuída tem alavancado a maioria das novas pesquisas para geração ou 

cogeração de energia elétrica. Neste trabalho são propostos dois reatores de hidrogênio 

para operação de células combustíveis. A geração de hidrogênio de ambos os reatores 

ocorrerá por meio da reação entre água e alumínio assistido por hidróxido de sódio. 

Estudaram-se diversas variáveis acerca desta reação, sobretudo, a influência da 

temperatura e a concentração de hidróxido de sódio. Houve uma investigação dos 

aspectos sustentáveis do reator, evidenciando a importância industrial do resíduo do 

reator e a sua não degradação ambiental, bem como a possibilidade do uso de latas de 

alumínio vazias para a produção de hidrogênio para utilização em um PEMFC. 

 

 

Palavras-chave: Células reator de hidrogênio. Cogeração de energia elétrica. 

Combustíveis. Energia elétrica. Energia sustentável. Geração de hidrogênio. Geração 

distribuída.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

CASSANELLI, L. G. T. Developing a reactor hydrogen, through the reaction 

between aluminium and water, for feeding a fuel cell. 2016. 55 f. Dissertação 

(Mestrado em Engenharia Elétrica) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade 

de São Paulo, São Carlos, 2016. 

 

With the growing search for sustainable energy countries around the world 

struggle to dominate more and more new technologies in this competitive market. In 

this context distributed generation has leveraged most new research to generation or 

cogeneration of electricity. This paper proposes two reactors hydrogen fuel cell 

operation. The hydrogen generation from both reactors occurs by reaction between 

water and aluminium assisted by sodium hydroxide. They were studied on different 

variables of this reaction mainly the influence of the temperature and the concentration 

of sodium hydroxide. There was an investigation of sustainable aspects of the reactor, 

indicating the importance of the industrial reactor and its non-residue environmental 

degradation, as well as the possible use of empty aluminium cans for producing 

hydrogen for use in a PEMFC. 

 

 

Keywords: Cogeneration of electricity. Distributed generation. Electricity. Fuel cells. 

Hydrogen generation. Hydrogen reactor. Sustainable Energy. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A geração de energia elétrica de forma distribuída vem ganhando força a cada 

ano. Indústrias, estabelecimentos comerciais e residências estão investindo em novas 

fontes de energia. 

Essas novas fontes concentram-se principalmente naquelas de origem solar e 

eólica, por serem hoje as mais bem desenvolvidas e, consequentemente, aquelas com os 

melhores custo/benefício para os investidores. Dados do Relatório do Balanço 

Energético Nacional de 2015 (EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA, 2015) 

mostram uma evolução exponencial da geração de energia eólica por exemplo. No ano 

de 2008 a geração eólica era de 1.183 GWh passando para 2.705 GWh em três anos. Em 

2014 nota-se que a geração mais que quadruplicou, em relação a 2011, chegando a 

12.210 GWh de energia eólica gerada. 

“A partir da primeira crise petrolífera, na década de 70, passou-se a considerar o 

hidrogênio como uma possível fonte de energia (...)” (SANTOS; SANTOS, 2005). 

Segundo Jeremy Rifkin (2003) o alto preço do petróleo naquele momento se daria em 

virtude de uma escassez real do combustível. Revela ainda que o investimento no 

hidrogênio representa para o mundo ocidental o caminho para libertação frente às 

reservas do Oriente Médio. 

Hoje não se pode deixar de observar que as células combustíveis, em particular 

aquelas que empregam hidrogênio como combustível, já apresentam um grau 

tecnológico para almejar espaço no cenário de fontes renováveis, em especial, 

aplicações móveis e que envolvam dispositivos de pequeno porte. No Brasil, segundo 

dados do Ministério de Minas e Energia publicado no International Partnership for 

Hydrogen and Fuel Cells in the Economy (IPHE) (MINISTÉRIO DE MINAS E 

ENERGIA, 2013), o programa proH2 em mais de 10 anos já investiu um total de 56 

milhões de dólares nesse período, propiciando mais de 512 artigos publicados sobre 

células combustíveis, criação de 7 companhias do ramo e 80 projetos de pesquisas 

distribuídos em universidades públicas, privadas e companhias privadas. 

As células combustíveis ficam alocadas perto dos equipamentos consumidores, 

podendo assim ser considerada uma tecnologia de geração dita distribuída. Apostando 

na produção local (descentralizada) poupa-se investimento na construção e operação de 
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grandes linhas de transporte de energia, na proteção destas e outros equipamentos 

auxiliares, bem como, na manutenção dessas infraestruturas. (SANTOS; SANTOS, 

2004) 

O hidrogênio é o elemento mais abundante do universo e também encontra-se 

presente em muitas substâncias hidrocarbônicas. Adiciona-se a estas características ser 

renovável e não poluente, podendo alterar todos os padrões humanos através de uma 

nova infraestrutura energética. 

 

1.1 Objetivos  

 

O objetivo principal deste trabalho concentrou-se em construir um reator de 

hidrogênio baseado na reação química entre água e alumínio assistido por hidróxido de 

sódio. Tal reator será controlado e deverá produzir hidrogênio de acordo com a 

necessidade da aplicação, possuindo o menor custo possível. A produção de hidrogênio 

se dará utilizando alumínio de reciclagem, água e hidróxido de sódio (soda cáustica). 

Então os combustíveis do reator serão um combustível líquido (solução aquosa de 

hidróxido de sódio) e o alumínio sólido móvel, que poderá ou não estar mergulhado na 

solução. A reação química será controlada por temperatura ou por fluxo de hidrogênio, 

ou seja, o referido reator tem a função de limitar a quantidade de hidrogênio produzido, 

por meio do acompanhamento das variáveis monitoradas na reação química. Este 

hidrogênio se destina a uma célula combustível tipo PEM. Já o oxigênio também 

necessário ao funcionamento da célula combustível será obtido diretamente do ar 

umedecido. 

Em decorrência deste objetivo principal, este trabalho permite aplicações portáteis 

com células combustíveis, dispensando assim a presença de cilindros de hidrogênio e 

oxigênio. Isto impulsionaria a utilização de células combustíveis em sistemas 

embarcados. 

 

1.2 Justificativa 

 

Este projeto é parte integrante do projeto desenvolvimento de sistemas para 

produção de hidrogênio para geração e utilização de energia eletroquímica FAPESP-
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MCT/CNPq-PRONEX 2011 que visa criar uma inter-relação entre os grupos: Instituto 

de Química de São Carlos (IQSC), Escola de engenharia de São Carlos (EESC) e a 

Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR), para aprimorar o desenvolvimento 

tecnológico do Brasil na área de células combustíveis. Este consiste no primeiro projeto 

de caráter integrador, por contemplar todos os temas multidisciplinares envolvidos, ou 

seja, a geração de hidrogênio, a célula combustível desenvolvida no IQSC e os sistemas 

de controle primários ao funcionamento da célula. Com este projeto, propicia-se a 

retirada da célula combustível dos laboratórios com maior segurança, onde o hidrogênio 

é obtido por meio de grandes cilindros com grau de pureza elevado. 

 

1.3 Organização do trabalho 

 

O presente trabalho está dividido em seis capítulos: 

 O primeiro apresenta uma visão geral das fontes renováveis de energia, os 

objetivos e as justificativas do projeto.  

 O segundo capítulo apresenta a revisão bibliográfica referente às células 

combustíveis e as reações químicas de geração de hidrogênio utilizando 

alumínio e água.  

 No terceiro capítulo são abordados reatores propostos em artigos e 

patentes da literatura até o presente momento, incluindo caminhos e 

vertentes nas quais se podem melhorar o projeto. 

 O capítulo quatro exibe o reator de hidrogênio proposto como tema do 

trabalho, a metodologia escolhida, os equipamentos pneumáticos e 

elétricos escolhidos. 

 O capítulo cinco apresenta os resultados experimentais obtidos com os 

reatores propostos pelo trabalho. Bem como as curvas características, a 

ação de controle dos reatores e a utilização do referido reator com uma 

célula. 

 O sexto capítulo expõem as conclusões ao que foi estudado e também com 

relação aos experimentos realizados. 

 Ao final dos seis capítulos, são apresentadas as referências bibliográficas 

utilizadas e os apêndices. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo será apresentada uma revisão da literatura técnica e o estado da 

arte, procurando apresentar uma visão geral sobre as células combustíveis e a geração 

de hidrogênio por meio da reação água-alumínio e suas principais considerações. 

2.1 Célula combustível 

A célula combustível é um dispositivo eletroquímico de conversão de energia, que 

gera eletricidade e calor através da combinação eletroquímica de um combustível 

gasoso (hidrogênio) e um gás oxidante (oxigênio) através da condução de íons do 

eletrólito.  Durante este processo, a água é formada na descarga. (STAMBOULI; 

TRAVERSA, 2002) 

Outra definição similar segundo Wendt, Götz e Linardi (1999) explica que as 

células combustíveis são “baterias de funcionamento contínuo, que produzem corrente 

contínua pela combustão eletroquímica a frio de um combustível gasoso, geralmente 

hidrogênio”. 

Assim podemos equacionar duas reações químicas simples que ocorrem uma no 

ânodo e outra no cátodo respectivamente. 

Ânodo:      ⇒         
(1) 

Cátodo:             ⇒       
(2) 

Resultando na seguinte reação global: 

Reação Global:         ⇒      
(3) 

Na figura 1 a seguir pode-se visualizar de forma esquemática como é o 

funcionamento de uma célula combustível segundo diversos autores. (ALDABÓ 2004; 

O’HAYRE et al., 2006; LARMINIE; DICKS; MCDONALD, 2003;). 
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Figura 1: Esquema de funcionamento de uma célula combustível.  

Fonte: Wendt, Götz e Linardi (1999) 

 

Nota-se na figura 2 que, embora os elétrons negativos fluam do ânodo para o 

catodo, a "corrente convencional" flui do cátodo ao ânodo. Como mostrado na figura 2, 

pelo sentido das setas dos elétrons e da corrente (i). (LARMINIE; DICKS; 

MCDONALD, 2003) 

 

 

Figura 2: Reações nos eletrodos de uma célula combustível.  

Fonte: Adaptado de Larminie, Dicks e Mcdonald (2003) 
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Segundo os autores Wendt, Götz e Linardi (1999) obtêm-se potenciais de 

trabalho de célula para o sistema hidrogênio / oxigênio entre 0,5 e 0,7 V. Já os 

potenciais de circuito aberto variam perto de 1,1 e 1,2 V. Um gráfico que comprova tais 

valores de operação de células combustíveis à baixa temperatura e pressão atmosférica e 

visualizado a seguir na figura 3. 

 

 

Figura 3: Gráfico tensão x densidade de corrente de operação de uma célula combustível que 

trabalha a baixas temperaturas e pressão atmosférica. 

 Fonte: Adaptado de Larminie, Dicks e Mcdonald (2003). 

 

Existem diversas famílias de curvas semelhantes à curva da figura 3 apresentada, 

tais curvas podem variar devido a perdas por ativação. Diversos fatores podem influir 

nas curvas de uma célula combustível. Segundo Larminie, Dicks e Mcdonald (2003) os 

principais fatores que podem diminuir a energia de ativação por sobretenção seriam: 

elevação da temperatura de operação da célula combustível, o uso de catalisadores mais 

eficientes, aumentar a rugosidade dos eletrodos, aumentar a concentração de gases 

reagentes e aumento da pressão dos gases. 

A comprovação da familiaridade desta curva de operação teórica com um 

resultado experimental pode ser observado no capítulo 6, no qual o reator de hidrogênio 

proposto é acoplado a uma célula combustível do tipo membrana polimérica também 

conhecida como PEMFC (Proton exchange membrane fuel cell). 
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No ânodo, o hidrogênio reage, liberando energia. Entretanto, apenas porque a 

energia é liberada, isso não significa que a reação prossiga a uma taxa ilimitada. Embora 

a energia seja liberada, uma "energia de ativação” deverá ser fornecida para superar a 

colina de energia conforme a figura 4 apresenta (LARMINIE; DICKS; MCDONALD, 

2003). Para Larminie, Dicks e Mcdonald (2003) as reações em uma célula combustível 

possuem a forma “clássica” de energia como mostrado na figura 4, ou seja, são reações 

favoráveis do ponto de vista da termodinâmica: 

 

 

Figura 4: Forma clássica de energia em uma célula combustível. 

Fonte: Adaptado de Larminie, Dicks e Mcdonald (2003). 

 

A energia de ativação, portanto altera a cinética da reação, alterando assim a 

diferença de potencial da célula, e consequentemente sua corrente.  

Para que a reação prossiga sem as lentas taxas de reação, ou para que ela 

prossiga de fato, a energia de ativação deve ser fornecida a uma célula combustível. 

Três importantes formas de lidar com as lentas taxas de reação são: 

 Utilização de catalisadores 

 Aumento de temperatura 

 Aumento da área do eletrodo 

De acordo com Larminie, Dicks e McDonald (2003) a proposição conjunta 

dessas três coisas é uma questão muito importante no projeto de uma célula 
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combustível. Na próxima subseção (2.2) serão descritos quais os tipos de células 

existentes e a técnica utilizada pela mesma para combater as lentas taxas de reação.  

Diversos autores como Aldabó (2004), Capaz e Marvulle (2006), Tolmasquim 

(2003), Reis (2003) e Linardi (2010) afirmam que a utilização do hidrogênio como 

vetor energético, alteraria beneficamente toda a estrutura energética conhecida. Os 

pontos fortes que sustentariam esse conceito seriam: 

 Baixo impacto ambiental (dependendo do método de obtenção do 

hidrogênio) 

 Alta densidade e eficiência energética 

 Redução da dependência externa de combustíveis fósseis. 

 Diversificação da matriz energética brasileira com crescente participação 

de combustíveis renováveis. 

Além disso, a conversão direta de energia (sem combustão) e sem partes móveis 

gera um processo sem ruídos e com bom desempenho de operação. 

As desvantagens no atual desenvolvimento são notórias:  

 Custo inicial elevado 

 Dificuldade de produção em escala de células combustíveis 

 Falta de infraestrutura e suporte para hidrogênio.  

Com relação à eficiência de células combustíveis operadas com hidrogênio, uma 

análise do Departamento de Energia dos Estados Unidos (2005) aponta que, células 

combustíveis funcionando com hidrogênio possuem de 2 a 3 vezes a eficiência de 

sistemas tradicionais de combustão interna. Revela ainda que, usinas de energia a base 

de combustão convencional gera eletricidade com eficiência de 33 a 35% enquanto 

sistemas com células combustíveis podem gerar eletricidade com eficiências de 60% 

(ou até maior, se o calor liberado for empregado em cogeração). (U.S. DEPARTMENT 

OF ENERGY 2005) 

 

2.2 Tipos de células combustíveis 

 

Segundo Aldabó (2004) os tipos de células variam principalmente devido ao tipo 

de eletrólito da célula, e também quanto à temperatura de operação da mesma. Para 
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Bard e Faulkner (1980) o eletrólito é uma substância ou solução que permite a 

movimentação de íons para a formação de água e energia elétrica. No caso de PEMFCs 

este consiste de um material polimérico capaz de conduzir íons H
+
 e de separar os gases 

H2 e O2 um de cada lado do eletrólito. A tabela 1 faz o paralelo entre os tipos de célula 

(de eletrólito) e suas características básicas. 

Tabela 1: Tipos de células a combustíveis 

                        
Fonte: Wendt, Götz e Linardi (1999). 
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Villullas, Ticianelli e Gonzalez (2011), apresentam um quadro semelhante de 

tipos de células combustíveis na tabela 2, incluindo as reações envolvidas com seus 

combustíveis reagentes. 

 

Tabela 2: Característica dos diferentes tipos de célula combustível 

Tipo de Célula 
Eletrólito e espécie 

que transporta a carga 
Temperatura de 

operação [°C] 
Reações 

Ácido fosfórico 
(PAFC) 

H3PO4 (90-100%)                
(H+) 

160 -220 

 

Alcalina (AFC) 
KOH (30-50%)                

(OH-) 
<100 

 

Eletrólito 
polimérico (PEFC) 

membrana de Nafion 
(H+) 

60-120 

 

Metanol direto 
(DMFC) 

membrana de Nafion 
(H+) 

60-120 

 

Óxido sólido 
(SOFC) 

ZrO2                                
(O2-) 

800-1000 

 

Carbonato 
fundido (MCFC) 

Li2CO3 / K2CO3        
(CO3

2-) 
600-800 

 

Fonte: Villullas, Ticianelli e Gonzalez (2011). 

 

Muitos autores citados revelam em seus artigos, que o hidrogênio ou outro 

combustível qualquer trabalhando juntamente com células combustíveis (independente 

do tipo de célula) terão um grande potencial para ser a energia do futuro, principalmente 

em geração de energia de forma distribuída. 

A célula combustível utilizada neste trabalho é do tipo PEMFC. O íon móvel 

nos polímeros utilizados neste tipo de célula é o H
+
 de forma que o funcionamento e 

modelagem da célula são como demostrado na subseção anterior (por meio das 

equações 1, 2 e 3). O eletrólito polimérico trabalha a baixas temperaturas, o que tem a 

vantagem de uma PEMFC começar a operar rapidamente. A baixa espessura do 

conjunto ânodo-eletrólito-cátodo permite que tais células a combustíveis possam ser 

feitas de maneira compactas. (LARMINIE; DICKS; MCDONALD, 2003). 

Como já citado, tais células a combustível operam a baixas temperaturas, e o 

problema da taxa de reação lenta (energia de ativação) é contornado utilizando 
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sofisticados catalisadores e eletrodos. A platina é o catalisador mais bem pesquisado e 

desenvolvido. Segundo Santos e Santos (2004), as vantagens de células de baixa e 

média temperatura seria seu arranque rápido (especialmente as PEMFC) e seu 

significativo potencial de redução de custo resultante de produção em larga escala. 

Através desses avanços as densidades de correntes para este tipo de célula ultrapassaram 

um Ampère por centímetro quadrado de eletrodo. 

  

2.3 Célula combustível no Brasil 

 

Existe atualmente um programa de pesquisa dedicado ao estudo e pesquisa de 

células combustíveis, o Programa Brasileiro de Sistemas de Células a Combustível, 

lançado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia. Incluem-se neste programa os 

primeiros subsídios para questões referentes a normas sobre propriedade intelectual, 

ética e de segurança dos experimentos a serem realizados nessa área. Além disso, existe 

o Centro de Pesquisa de Engenharia Elétrica (CEPEL), que pesquisa e desenvolve 

células a combustível e equipamentos para a obtenção de hidrogênio. Hoje em dia, as 

tecnologias que estão sendo pesquisadas mais profundamente no país são a PEMFC e 

SOFC (Solide Oxide Fuel Cell). 

Segundo Wendt, Götz e Linardi (1999) o enfoque inicial do grupo de estudos na 

qual estão inseridos, são para que as células a membrana (PEMFC) utilizem, além de 

hidrogênio, outro álcool além do metanol, como por exemplo o etanol, que também é 

um combustível líquido de fácil obtenção e baixo custo relativo. Etanol torna-se 

particularmente atrativo como combustível alternativo para um país como o Brasil, já 

que o mesmo possui infraestrutura e tecnologia bem desenvolvidas para sua produção. 

Uma cidade estratégica a esse respeito é campinas, local onde existe o Centro 

Nacional de Referencia em Energia do Hidrogênio (CENEH) na UNICAMP – onde 

também se encontra o Laboratório de Hidrogênio (LH2), um dos maiores laboratórios 

do assunto, há mais de 30 anos. São Paulo por sua vez conta com o Instituto de 

Pesquisas Energéticas e Nucleares, uma autarquia associada à USP e a própria 

universidade estatual a respeito de células combustíveis. 

No ano de 1973, o grupo de eletroquímica começou a ser implantado em São 

Carlos, e a partir deste, começou-se o estudo das células combustível. Desde sua 
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implantação, o grupo tem feito grandes avanços no desenvolvimento tecnológico do 

país seja através de pesquisa, ou de formação profissional. O grupo de eletroquímica 

tem diversas linhas de pesquisa, dentre delas se destaca a pesquisa de células 

combustível e a pesquisa de baterias do tipo níquel-hidreto. Um dos resultados mais 

significativos desenvolvidos por esse grupo foi o desenvolvimento da tecnologia de 

fabricação de eletrodos de difusão de gás para células de ácido fosfórico e de eletrólito 

polimérico sólido (PEFC), o que possibilitou que o estudo destas células avançasse. 

Como já citado no capítulo 1, um dos objetivos desse trabalho é a remoção do 

funcionamento de uma célula combustível dos laboratórios de química para seu 

funcionamento em outros lugares que não possuem uma infraestrutura de gases 

hidrogênio e oxigênio encanados.  O IQSC-USP então forneceu uma célula 

combustível, apresentada na figura 5, que funciona com hidrogênio e ar, dispensando o 

uso de oxigênio puro. 

Segundo Fernandes et al. (2012) em condições otimizadas, aproximadamente 60 

ºC, e em 0,7 V o desempenho de uma PEMFC operando com hidrogênio e ar seria 

apenas 20% menor do que a célula combustível utilizando oxigênio puro como 

oxidante. Ainda segundo os autores este resultado obtido e bastante promissor, já que 

favorece a utilização de um gás mais abundante, seguro e de baixo custo. 

 

 
          Figura 5: Célula combustível utilizada no projeto. 

 

A construção do reator proposto será a única condição necessária para o 

funcionamento desta célula, uma vez que, o outro reagente da célula é a própria 

ventilação do ar. O comportamento e o desempenho da célula deverão ser estudados de 

acordo com o comportamento de geração de gás do reator. Conforme será apresentado a 
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diante, existem algumas variáveis que poderão influenciar consideravelmente nesta 

produção de hidrogênio. 

2.4 Aplicações com células combustíveis 

 

Algumas das principais aplicações de células combustíveis são: 

 Estações elétricas estacionárias: Uma das características das células de 

combustível é o fato do tamanho da mesma não exercer praticamente 

nenhuma influência sobre a eficiência. Isto significa que podem ser 

desenvolvidas centrais de produção elétricas pequenas, com elevadas 

eficiências, evitando os custos excessivos envolvidos no desenvolvimento 

das centrais elétricas convencionais (HIRSCHENHOFER et al., 1998). 

Um exemplo prático seria as centrais de energia elétrica suplementar 

chamadas GENCORE
®

5 FUEL CELL SYSTEM vendidas pela 

PlugPower
®
 para sistemas elétricos que necessitem alta confiabilidade. O 

sistema de controle deste equipamento monitora a rede elétrica e, caso 

alguma falta no fornecimento de energia seja sensibilizada, aciona-se o 

conjunto de baterias (previamente carregadas) e imediatamente liga-se 

também o conjunto de células combustíveis para manter a tensão das 

baterias estáveis. Pode-se chamar esse sistema de uma configuração UPS 

(Uninterruptible Power Suly). A figura 6 apresenta a referida estação 

elétrica operada por um módulo de células combustíveis e um banco de 

baterias contidas no módulo menor. É vendido separadamente um módulo 

auxiliar (módulo maior da figura 6) para alimentação da célula 

combustível com cilindros de hidrogênio. 
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         Figura 6: Estação elétrica a célula combustível. 

         Fonte: Adaptado de PLUG POWER (2004). 

 

 Veículos espaciais: local onde os tripulantes possuem pequeno espaço e 

necessitam de energia elétrica e não pode haver poluição. A água 

produzida pela célula também é utilizada para consumo dos tripulantes. A 

quantidade de água produzida, conforme apresentado por Tibaquirá et al. 

(2009) no Second Forum on Energy & Water Sustainability, seria de 

aproximadamente de 0,4 a 0,5 l/kWh e ainda segundo os mesmos a água 

de uma PEMFC é de alta qualidade e excederia largamente os padrões 

estabelecidos pelos Estados Unidos da América para água potável. 

 Em hospitais: Como uma fonte secundária de energia elétrica, cuja falta 

causaria sérios problemas. Além disso, a água e o calor produzidos pela 

célula podem ser utilizados em suas lavanderias. 

 Em residências: como uma forma alternativa de produção de energia 

elétrica, independentemente se acoplada à rede elétrica e comercializada 

com as concessionárias de distribuição. O calor produzido também poderia 

ser utilizado no aquecimento de água (chuveiro, cozinha e lavanderia). 

Além da geração portátil como potência extra para celulares e notebooks. 

Para Hirschenhofer et al. (1998) as células de combustível irão possibilitar 

aos consumidores a utilização de celulares durante um mês sem a 

necessidade de recarga elétrica. As células de combustível poderão 
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revolucionar o mundo da energia portátil, fornecendo energia durante 

períodos maiores a computadores portáteis e equipamentos eletrônicos. 

A Horizon (2010) lançou no mercado seu “Horizon MiniPak”, a primeira 

célula combustível compacta (tamanho de bolso) para uso pessoal, 

conforme pode-se observar na figura 7 a seguir: 

 

 

Figura 7: Célula combustível compacta para recarga de bateria. 

Fonte: Adaptado de Horizon (2010). 

Internamente, uma vez conectado um cartucho de hidrogênio sólido 

(conhecido também como hidretos metálicos, ou seja, são compostos de 

ligas metálicas que podem absorver ou desorver facilmente hidrogênio) à 

célula combustível, o dispositivo já começa a gerar eletricidade com 

intensidade de 2,5 W. A saída é disponibilizada por meio de uma porta 

USB padrão. Então, você pode conectar qualquer dispositivo ao sistema, 

utilizando-o como forma de alimentação (HORIZON FUEL CELLS 

TECHNOLOGIES 2010). 

 Em veículos: que seriam movidos a motores elétricos, contribuindo de 

maneira significativa na redução do consumo e da poluição. A Hyundai-

Kia Motors tem o maior centro de pesquisa de célula de combustível na 

Coreia do Sul e tem desenvolvido vários tipos diferentes de veículos a 

células combustíveis desde seu primeiro lançamento do modelo Santa Fé 

FCV em 2000 (AHN; LIM, 2006). Em relação à quantidade de água 

produzida em um veículo, Tibaquirá (2009) relata que: o Audi A2H2 de 

2004 possuía um consumo de 76 milhas por kg de hidrogênio consumido, 

produzindo 117 ml de água por milha percorrida. E o Honda FCX de 2006 
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possuía o consumo de 56 milhas por kg de hidrogênio consumido, 

produzindo 162 ml de água por milha percorrida. Simplificando as contas 

em uma viajem de 560 km seria produzido de 41 a 57 litros de água 

respectivamente. 

 

 

2.5 Geração de hidrogênio 

 

Apesar de ser considerado como uma fonte de energia limpa do futuro, “95%” do 

hidrogênio produzido hoje provém de combustíveis fósseis, tais como o gás natural, 

óleo e carvão (DAS; VEZIROǦLU, 2001). Uma das desvantagens da produção do 

hidrogênio é a sua indisponibilidade na atmosfera da Terra (1 PPM em volume), isso 

dificulta sua produção e tecnologia de obtenção. 

A eletrólise é um processo para quebrar a água (H2O) em seus elementos 

constituintes (hidrogênio e oxigênio) através do fornecimento de energia elétrica. A 

vantagem deste processo é que ele fornece o combustível hidrogênio limpo e livre de 

impurezas como carbono e enxofre. A desvantagem é que o processo possui altos custos 

em relação ao vapor de reforma do gás natural, por causa do consumo de energia 

elétrica necessária para conduzir o processo (U. S. DEPARTMENT OF ENERGY 

2004). 

Os processos de produção de hidrogênio são vastos, podendo-se utilizar processos 

biológicos, elétricos e termoquímicos, como Larminie, Dicks e Mcdonald (2003) 

analisaram em seu cap. 8. Entre esses processos um dos mais recentes e promissores é a 

produção de hidrogênio a partir da reação química do metal alumínio, água e uma base 

forte. O hidrogênio produzido por esse processo pode ser usado para abastecer células 

combustíveis e motores. 

Uma investigação detalhada dos aspectos econômicos do alumínio como fonte de 

hidrogênio foi realizada por HIRAKI e AKIYAMA (2007 e 2009). É possível perceber 

que neste processo de produção de hidrogênio, a facilidade de obtenção dos reagentes 

(água e alumínio) incide positivamente nos custos de produção a partir deste modo. 

Primeiro porque a água é bastante abundante diminuindo bastante o custo desse insumo, 

e segundo porque o a alumínio poderia vir a ser reutilizado a partir de outras aplicações. 
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Conforme poderá ser observado na próxima subseção (2.6) esta reação produz o 

hidróxido de alumínio (       ) que tem importante uso industrial podendo diminuir 

ainda mais os custos do processo. 

 

Segundo Olivares-Ramírez et al.  (2012) este é um dos principais métodos de 

geração de hidrogênio. O fenômeno acontece por meio do deslocamento de hidrogênio a 

partir da água. Trata-se de um estudo já conhecido através da reação de alumínio e água 

assistido por hidróxido de sódio. 

Geralmente, o hidrogênio é gerado através da reação de oxidação do alumínio, 

que pode ser expressa por: 

                      (4) 

Embora esta reação seja termodinamicamente favorável, os autores Olivares-

Ramírez et al.  (2012) afirmam que, devido à presença de uma camada aderente de 

óxido de alumínio, que se forma sobre a superfície de alumínio, a água é impedida de 

entrar em contato direto com o metal. Então a chave para a indução e manutenção da 

reação do alumínio com água (próximo da temperatura ambiente) é a remoção contínua 

e / ou ruptura desta camada de óxido de alumínio aderente. 

Segundo Hsieh, Her e Chen (2012) um dos reagentes que se utiliza para a 

remoção da camada de óxido de alumínio é o hidróxido de sódio, ou seja, o hidróxido 

de sódio atuará como um catalisador. Como mostrado nas reações a seguir: 

                               (5) 

  

Uma vez que está esgotada a reação de geração de hidrogênio (5) a reação pode 

ser regenerada (6): 

                       (6) 

  

Somando-se as equações (5) e (6) teremos a reação global do processo (7). 

                                      (7) 

 

As equações citadas acima, para produção de hidrogênio, usando hidróxido de 

sódio, são sustentadas por diversos pesquisadores: Hsieh, Her e Chen (2012); Ma et al. 
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(2012); Olivares-Ramírez et al.  (2012); U.S. Department of Energy (2008); H.Z. Wang 

et al. (2009) e por Lluís Soler et al. (2007). 

Devido a regeneração de tetra-hidroxi-aluminato de sódio em hidróxido de sódio, 

equação 6, muitos autores afirmam que hidróxido de sódio presente na reação é de fato 

um catalisador do processo. Entre eles destacam-se os trabalhos de Jung et al. (2008) e 

Lluís Soler et. al. (2007). No trabalho de Lluís Soler et. al. (2009), o pH da solução foi 

acompanhado durante a reação química. A baixa variação comprova também a 

regeneração do hidróxido de sódio. Ao início de uma reação entre água, alumínio e 

NaOH com concentração de 0,01 molar, o pH inicial era de 12,0 e caiu para 11,2 ao 

final da reação, atingindo um rendimento de geração de hidrogênio de 22%. Em outro 

experimento de 0,1 molar de NaOH o pH inicial era de 13,0 e caiu para 12,6 ao final da 

reação, gerando 100% do hidrogênio possível na reação. 

Já se pesquisa a taxa de produção de hidrogênio obtido de acordo com diversas 

ligas metálicas. Kravchenko et al. (2005) estudou compósitos de metal à base de 

alumínio, dopados com gálio, índio, zinco, como materiais geradores de hidrogênio nas 

reações com água. Parmuzina e Kravchenko (2008) pulverizaram distintas ligas de 

alumínio para reagir apenas com água. O rendimento do hidrogênio foi avaliado para 

diferentes temperaturas de reação e diferentes proporções dos metais gálio, índio, 

estanho e zinco contidos nas ligas.  

Outras linhas de pesquisa e artigos revelam necessidades de estudos mais 

profundos sobre as proporções de hidróxido de sódio na água, assim como quanto à área 

de contato de alumínio influencia na agilidade da reação e consequentemente na 

produção de hidrogênio. Segundo Ma et al. (2012) uma proposição interessante seria 

que, a água do mar (rica em NaCl) seria melhor do que a água deionizada para aumentar 

o fluxo/produção de hidrogênio esgotando a reação em um tempo menor. Qualquer 

reação que esgote os reagentes mais rapidamente deverá liberar toda a energia da reação 

em um tempo menor, promovendo assim um maior aumento de temperatura no reator. 

Conforme pode-se observar na equação global número 7, a reação para produção 

de hidrogênio é fortemente exotérmica. Segundo Ma et al. (2012) a proporção de 

energia liberada nessa reação é de 853 kJ de calor para cada 2 mols de alumínio reagido. 

Ainda segundo Ma et al. (2012), quando a geração de hidrogênio é cessada, a 

temperatura do recipiente vai diminuindo de forma mais lenta até ser igual à 
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temperatura ambiente. A figura 8 a seguir, extraída do artigo dos referidos autores, 

apresenta esse efeito. Apesar de descreverem precisamente as quantidades de alumínio e 

as porcentagens de hidróxido de sódio necessárias para a obtenção de tais valores de 

Geração de Hidrogênio (HG), a curva de temperatura (curva vermelha da figura 8) é 

apresentada apenas de forma qualitativa, não se preocupando com tais valores, mas sim, 

com sua característica. 

 
Figura 8: Temperatura da reação pelo tempo  

Fonte: Adaptado de Ma et al. (2012). 

 

Hsieh, Her e Chen (2012) apresenta uma melhor análise quantitativa da 

temperatura de reação, de acordo com a concentração de hidróxido de sódio presente na 

solução. A figura 9 apresenta os resultados obtidos pelos autores, fixando-se a 

temperatura inicial em 25 ºC e o alumínio em 2 gramas, as temperaturas máximas 

atingidas variam de acordo com as concentrações de hidróxido de sódio mais elevadas 

(de1 a 3 %). 
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Figura 9: Relação de temperatura pelo tempo de acordo com a porcentagem de massa de 

hidróxido de sódio na solução.  

Fonte: Hsieh, Her e Chen (2012). 

 

As curvas da figura 9, independentemente da porcentagem de hidróxido de sódio 

na solução, possuem a forma da curva passada já apresentada (curva vermelha da figura 

8), comprovando tal resultado, de uma rápida subida de temperatura enquanto ocorre a 

reação e um decaimento mais lento de temperatura quando a reação é cessada. 

Diversos artigos citados anteriormente elucidam tal modo de produção de 

hidrogênio a partir da reação de alumínio ou de suas ligas com água. O diferencial deste 

trabalho está no fato de reconhecer que a reação libera uma quantidade de energia na 

forma de calor e por meio desta elevação de temperatura que deverá ocorrer no 

recipiente, se realizará o controle do reator de hidrogênio proposto. 

Como o reator proposto é, sobretudo para cogeração de energia através da geração 

de hidrogênio, o alumínio utilizado na reação química careceria vir de alumínio 

reaproveitado, como por exemplo, latas de bebidas para reciclagem. Caso o reator de 

hidrogênio proposto operasse pelo controle de temperatura este poderia se tornar ainda 

mais barato, visto que um medidor de temperatura convencional possui cerca de 1/5 do 

custo de aquisição de um medidor de hidrogênio, diminuindo os custos de fabricação e 

manutenção do reator proposto. 

 



44 

 

2.6 Análise de resíduo do reator e ciclo do alumínio 

 

De acordo com U.S. Department of Energy (2008) existem três possibilidades de 

reação alumínio e água, que são as equações (8), (9) e (10). 

                         (8) 

  

                         (9) 

  

                      (10) 

  

Para as três possibilidades as quantidades de hidrogênio produzido são iguais 

comparativamente ao alumínio reagido, seus produtos diferem quanto ao grau de 

hidratação ocorrido na reação. Na primeira possibilidade de reação, equação (8), o 

resíduo sólido precipitado é o hidróxido de alumínio na forma de “baierita” (cuja 

estabilidade térmica se estende até a temperatura de 280 ºC), enquanto que o segundo 

produto possível, equação (9), se torna mais estável de 280 °C a 480 ºC. Já acima de 

480 ºC o óxido de alumínio não hidratado é o produto mais estável (equação 10). Logo 

o precipitado sólido de resíduo no reator esperado é o hidróxido de alumínio, já que o 

nosso reator não alcançará temperaturas maiores que 100 °C. 

Esta análise experimental, através da difração de raio-X, também é realizada por 

outros autores como: Soler et. al. (2007), Li et al. (2011) e Czech e Troczynski (2009) 

que concordam que o produto gerado nesta reação é basicamente o hidróxido de 

alumínio - Al(OH)3. A figura 10 apresenta o resultado obtido pelos diversos autores. 

 

 

Figura 10: Análise de resíduo da reação de alumínio-água.  

Fonte: Li et al. (2011). 
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Este trabalho também realizou uma análise dos resíduos do reator por meio da 

difração de raio-X, para a comprovação de tais resultados encontrados por esses autores. 

O resultado experimental obtido será apresentado no capítulo 6 de resultados. 

Sabendo-se o resíduo, descobre-se que ele serve para diversas aplicações, 

sobretudo para a indústria de metais para a própria fabricação do alumínio. A escolha do 

alumínio então é justificada para uso do reator por apresentar diferentes vantagens: é um 

metal barato, apresenta pequena densidade frente outros metais, é completamente 

renovável e reciclável. Outro aspecto positivo é que o Brasil é líder de reciclagem de 

latas de bebidas desde 2001. Segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas 

de Alta Reciclabilidade (200-?) e também segundo a Associação Brasileira do Alumínio 

(200-?) no ano de 2014 foram recicladas no Brasil 98,4% das latas de bebidas 

fabricadas.  

O ciclo do alumínio e do resíduo (Al(OH)3) podem ser observados na figura 11. 

 

 

Figura 11: Ciclo do alumínio integrado ao reator de hidrogênio. 

 

Logo nos primeiros experimentos notou-se a diferença, entre a geração de 

hidrogênio, de um alumínio de latas para com um alumínio altamente puro de chapas 

metálicas. A principal diferença (além da área de contato entre eles) é uma película 

protetora plástica encontrada nas latas de bebidas. Apesar da película plástica, as latas 
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de bebidas produzem um hidrogênio tão puro quanto o hidrogênio vindo de alumínio 

puro. Segundo Susana Silva Martínez et. al. (2007) uma alta pureza de gás hidrogênio é 

obtido a custos relativamente baixos, misturando latas de bebidas, hidróxido de sódio e 

água, sem uma fonte extra de energia e sem qualquer poluição para o ar. 

Realizaram-se experimentos para verificar e comparar a pureza do hidrogênio 

produzido por meio de latas de bebidas ou chapas metálicas. O resultado também será 

apresentado no capítulo 6 de resultados obtidos. 
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3 REATORES PROPOSTOS NA LITERATURA 

Neste capítulo 3 serão apresentados os estudos realizados até o presente momento 

por artigos ou patentes acerca de reatores de hidrogênio, baseados na reação entre 

alumínio e água de diversos autores ou inventores. 

 

3.1 Caso 1: Pastilha compactada contendo estanato de sódio 

 

Como já citado neste trabalho, o artigo de Ma et al. (2012) apresenta um bloco 

compactado com as substâncias: alumínio, hidróxido de sódio e estanato de sódio 

(Na2SnO3). Essa última (Na2SnO3) controlaria melhor a geração de hidrogênio, já que 

na presença dela a reação acontece de forma instantânea e rapidamente esgota os 

reagentes. Apesar de não ser nenhum reator propriamente dito este artigo revela 

pesquisas interessantes a respeito dos materiais para fazer esse controle de geração de 

hidrogênio através do gotejamento de água. A figura 12 apresenta tais pastilhas 

compactadas: 

  

 

Figura 12: Pastilhas compactadas com as substâncias: alumínio, hidróxido de sódio e Na2SnO3. 

Fonte: Adaptado de Ma et al. (2012). 

Começa-se neste artigo também, uma busca pela melhor proporção de reagentes 

para que a geração de hidrogênio seja a máxima e propõe uma boa hipótese de que a 

adição de sal de cozinha (NaCl) na água melhoraria também os resultados de controle 

da reação. 
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3.2 Caso 2: Método para a produção de hidrogênio 

 

Trata-se uma protótipo para a produção de gás hidrogênio utilizando a reação de 

alumínio com água na presença de hidróxido de sódio como catalisador. A patente de 

número US 6638493 B2 publicada em outubro de 2003 pelos inventores Erling Reidar 

Andersen, Erling Jim Andersen (ANDERSEN; ANDERSEN, 2002) relata a importância 

da economia em hidrogênio além da abundância de materiais envolvidos na produção.  

Um dos diferenciais dessa patente é que o processo inclui também o passo de 

manter a região de efervescência separado do precipitado no fundo do recipiente. O 

modelo de reator desenvolvido por eles é observado na figura 13. 

 

 

Figura 13: Vista da seção transversal de um aparelho para a produção de gás hidrogênio. 

Fonte: Adaptado de Andersen e Andersen (2002). 

O processo é todo mecânico e bem simples, qualquer tipo de alumínio entra pelo 

cone (1) e passa pelo tubo de decida (2), colide com o dissipador (3) e vai para a 

solução de água com hidróxido de sódio. O hidrogênio gerado sai pelo mesmo tubo de 

decida e pela válvula (4). 
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3.3 Caso 3: Reator de hidrogênio com interrupção automática 

 

A segunda patente pesquisada tem número US 6506360 B1 e foi depositada em 

2000 pelos mesmos inventores (Erling Reidar Andersen, Erling Jim Andersen) da 

patente anterior. Eles criaram um método para a produção de hidrogênio, parecido com 

o presente trabalho. Tal patente também consiste na reação de alumínio com água na 

presença de hidróxido de sódio como catalisador. O equipamento inventado utiliza a 

pressão e temperatura da reação para controlar o grau de imersão de um cartucho de 

combustível em solução aquosa de NaOH, consequentemente, controla a intensidade e 

duração da reação. A figura 14 expõe o equipamento inventado. 

 

 

Figura 14: Vista da seção transversal de um aparelho para a produção de gás hidrogênio. 

Fonte: Adaptado de Andersen e Andersen (2000). 

O método e aparelho de acordo com a presente invenção faz uso de resíduos de 

alumínio disponíveis no lixo comercial e doméstico para promover a reciclagem e 

conservação de energia. Segundo os autores após 5,33 minutos de reação contendo 9,52 

gramas de alumínio as temperaturas do banho (solução) e do cartucho (peça contendo o 

alumínio) passaram de 20,2 e 21,1 para 25,3 e 45,5°C. 
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Elucidando melhor a patente, do gás hidrogênio produzido aproximadamente 

metade será utilizado para geração de hidrogênio gasoso e a outra metade será queimada 

para a produção de calor. O calor queimado irá para a placa de aquecimento (1) onde 

estaria disponível para outra utilização, por exemplo, cozinhar alimentos. 

Uma válvula seletora manual (2) seleciona e decide para onde o gás hidrogênio 

será mandado: ou para a placa de aquecimento ou para o acessório de saída de gás (3). 

Segundo os autores, aproximadamente,  

“Um cartucho de combustível (4) que tem um volume de 

cerca de um litro, que é de cerca de 500 ml de alumínio e cerca de 

500 ml de material de enchimento de papel impregnado com soda 

cáustica numa forma seca. Tudo será imerso em 10 litros de água, 

que é considerado suficiente para produzir calor, mantendo a 

reação cerca de duas horas, em que a fase ativa é de cerca de uma 

hora, e o aquecimento e arrefecimento as fases são cerca de meia 

hora cada. Acredita-se que a quantidade de gás de hidrogénio 

produzido durante a fase ativa é suficiente para a cozedura de 

alimentos na placa do queimador”. 

O funcionamento do fole (5) possui duas fases: uma quando a reação está ativa (o 

calor e a pressão gerada no interior do receptáculo (6), faz gerar um aumento da pressão 

no interior do recipiente, fazendo com que o fole (5) se expanda para cima); outra fase 

é, quando a reação é retardada a pressão e temperatura são reduzidas no interior do 

receptáculo. Como a temperatura e a pressão dentro do recipiente são reduzidas, o fole 

tende a retrair, mergulhando o cartucho de combustível para retomar a fase de reação 

ativa. Na figura 15 a seguir visualiza-se a invenção quando o fole está expandido. 
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Figura 15: Aparelho para a produção de gás hidrogênio com fole expandido. 

Fonte: Adaptado de Andersen e Andersen (2000). 

 

A fase de aquecimento pode ser reduzida, aumentando o tempo da reação com 

uma temperatura mais elevada, através da introdução de uma pelota de combustível (7) 

dentro do recipiente. A pelota de combustível contém partículas muito finas de 

alumínio, tais como pó de serra e limalha, compactados com pedaços de papel resíduos 

que são impregnados com soda cáustica numa forma seca. 

 

3.4 Caso 4: Sistema portátil com controle de geração de hidrogênio 

 

Trata-se de um sistema portátil de geração de hidrogênio, desenvolvido para 

aplicações de células combustíveis com baixas potências. Este é um primeiro reator 

controlado feito pelos autores Maekawa e Takahara, que afirmam que no futuro 

projetarão outro para funcionar com diferentes cargas elétricas conectadas na célula 

combustíveis e diferentes condições climáticas que possa interferir na mesma. Na figura 

16 é possível observar como é operado e controlado o reator citado. 
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Figura 16: Esquema de operação e controle do reator portátil de hidrogênio. 

Fonte: Adaptado de Maekawa e Takahara (2011). 

 

As partículas de alumínio ativado (contendo hidróxido de sódio) são feitos com 

sacos de papéis perfurados, e colocados no vaso recipiente do reator previamente. A 

água é fornecida para o vaso do reator a partir do reservatório de água e por meio de 

uma bomba de alimentação, que é acionada por sinais elétricos externos. Os sinais 

elétricos são produzidos por um chip microcomputador (H8/3052). Quando uma 

pequena quantidade de água aciona o pacote de alumínio ativado, o gás hidrogênio 

produzido vai para um tanque reserva, e a quantidade de gás produzido é medido por 

um sensor de pressão. O chip microcomputador determina a entrada de água no vaso 

recipiente com base nos dados de pressão medidos e acionando a bomba de 

alimentação. O hidrogênio gerado é utilizado como fonte de energia de uma célula de 

combustível. 

A figura 17 apresenta os resultados experimentais dos autores para a geração de 

hidrogênio a partir de 5 g de partículas de alumínio ativadas, quando o fornecimento de 

água é ajustado a 0,5; 1,0 e 1,5 ml/min, respectivamente. 
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Figura 17: Resultados experimentais obtidos pelos autores. 

Fonte: Maekawa e  Takahara (2011). 

 

3.5 Caso 5: Ligando uma PEMFC a um sistema de geração de 

hidrogênio com alumínio de latas de bebidas 

 

O sistema proposto por Martinez et al. (2007) pode ser visualizado na figura 18, o 

mesmo produziu hidrogênio pelo já citado método de reação entre alumínio e água, 

além de outra parte do sistema produzir oxigênio por meio da eletrólise e ambos os 

produtos abasteceram uma PEMFC. 

O alumínio usado foi obtido a partir de latas vazias de refrigerante. Mergulhando 

as latas num ácido sulfúrico concentrado, eliminando a tinta e o filme plástico das 

mesmas. As extremidades das latas foram cortadas, e o resto das latas de alumínio 

foram cortadas em pequenos pedaços. Um grama de alumínio foi colocado em contato 

com 0,050 dm
-3

 de solução contendo 2 mol.dm
-3

 de hidróxido de sódio. Todas as 

experiências foram realizadas sem controle de temperatura, e a produção de hidrogênio 

a partir da reação química foi acoplada a uma PEMFC como já citado. 
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Figura 18: Aparato experimental realizado pelos autores. 

Fonte: Adaptado de Martínez et al. (2007). 

 

 Segundo os autores, vários ensaios foram realizados para medir a voltagem e a 

corrente produzida conforme a combustão de hidrogênio ocorria. A quantidade de 

hidrogênio produzido foi medido separadamente como uma função de tempo, 

recolhendo hidrogênio gasoso por um cilindro graduado de 2 dm
-3

 (com um erro de 

10% em 20
°
C). 

Uma das principais conclusões que os autores chegaram vai ao encontro com o 

presente trabalho desenvolvido, que o alumínio oriundo de latas de bebidas produz 

hidrogênio tão puro quanto o alumínio de chapas metálicas que podem apresentar 

diversas ligas metálicas.  

Assim como os autores citados acima, este trabalho também realizou estudos para 

fundamentar o uso do alumínio oriundo de latas vazias, os resultados obtidos por este 

trabalho serão apresentados no capítulo 6. 

 

3.6 Caso 6: Produção de hidrogênio provido de alumínio para células 

combustíveis 

 

O principal objetivo deste trabalho desenvolvido pelos autores, Jung et al. (2008), 

foi produzir um sistema de geração de hidrogênio in situ para alimentar pequenas 

células combustíveis. O controle da reação é essencial para uma fonte on-board de 

hidrogênio para células combustíveis portáteis segundo os mesmos. Para isto o reator 
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controla o fluxo líquido da solução que gera hidrogênio. Pode-se visualizar o sistema 

desenvolvido pelos autores na figura 19. 

 
Figura 19: Conjunto de componentes contido no reator de hidrogênio fabricado pelos autores. 

Fonte: Adaptado de Jung et al. (2008). 

 

Conforme se observa na figura 19, os reagentes são os mesmos dos processos 

anteriores: água, alumínio e hidróxido de sódio. A diferença é que neste método o 

alumínio é triturado em pó e colocado em um compartimento de aço inoxidável do 

reator. Por meio de uma micro bomba a solução aquosa de NaOH é fornecida para o 

compartimento de alumínio. Outro aditivo, o óxido de cálcio (CaO), também foi 

experimentado no referido reator segundo os autores. 

Alguns resultados interessantes descobertos pelos autores foram: mesmo 

variando-se as concentrações de hidróxido de sódio aquoso, a produção de hidrogênio 

total era de aproximadamente 1,245 litros por grama de alumínio para o referido reator. 

E também que, a pureza do hidrogênio era de 99,1% hidrogênio puro, 0,9% de dióxido 

de carbono (CO2) e não foi encontrada a presença do monóxido de carbono (CO). A 

pequena presença de CO2 foi atribuída devida a presença de pequenos contaminantes 

presentes no pó de alumínio triturado durante sua confecção. 

Diversos experimentos foram realizados, variando a concentração de solução de 

hidróxido de sódio, a dopagem ou não do alumínio com CaO, ou até mesmo o 

aquecimento do reagente líquido que alimenta o alumínio. Tudo isto a fim de se tentar 

obter uma produção de hidrogênio mais uniforme ou instantânea. Segundo os autores o 

trabalho ainda está em andamento e caminhando para a referida produção uniforme. 
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3.7  Caso 7: Sistema de geração de hidrogênio 

 

Refere-se a um processo e a um aparelho para a geração de hidrogênio gasoso a 

partir de uma carga de combustível selecionado a partir de lítio, ou ligas de lítio com 

alumínio. Segundo os autores Klanchar e Hughes (1995) devem-se utilizar estas ligas 

selecionadas principalmente porque sua reação com água produz quantidades 

relativamente grandes de hidrogênio gasoso. 

 A carga de combustível é colocada em um recipiente fechado, em seguida, 

aquecida até que esteja fundida. A água é utilizada como reagente sendo introduzida no 

recipiente por meio de pulverização a partir de um bocal. A reação da água com a carga 

de combustível fundida resulta na produção de gás hidrogênio e de calor, que são 

retirados do vaso pelos tubos de arrefecimento. 

A figura 20 a seguir elucida o referido reator e suas principais peculiaridades. 

 
Figura 20: Parte de fora do reator de hidrogênio por meio da reação de ligas metálicas 

fundidas com a água(a); e parte interna do referido reator (b).  

Fonte: Hughes e Klanchar (1995). 
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3.8 Caso 8: Protótipo de reator integrado com uma PEMFC 

 

Por meio do artigo, os autores Hsieh, Her, e Chen (2012) propõem um mini 

gerador de hidrogênio à base de alumínio para uma célula de combustível tipo PEM, 

com uma inovadora placa de fluxo (perfurada) no ânodo e no cátodo. O principal 

objetivo era analisar como o desempenho da célula seria melhorado com essa nova 

placa de fluxo. A figura 21 a seguir apresenta a estrutura do sistema proposto. 

O sistema é estruturalmente simples, contém o tanque de armazenamento de 

solução, o recipiente de geração de hidrogênio juntamente com os eletrodos e eletrólito 

acoplados, formando uma tampa para o conjunto. O sistema pode ser visualizado na 

figura 21. O MEA (Membrane Electrode Assembly) é assentado de forma que o ânodo 

fique na parte inferior, entrando em contato com o hidrogênio e o cátodo na parte 

superior entrando em contato com o ar, ou mesmo oxigênio. 

  

 
Figura 21: Esquema do protótipo de reator integrado com uma PEMFC. 

Fonte: Adaptado de Hsieh, Her e Chen (2012). 

 

Este é considerado um projeto inovador devido à substituição da placa de campo 

fluxo ânodo/cátodo convencional (figura 22 b), pela utilização de uma placa perfurada 

(figura 22 a). O que poderia melhorar muito o desempenho de uma célula de 

combustível convencional. 
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Figura 22: (a) Placa perfurada inventada (b) placa de fluxo de difusão convencional. 

Fontes: Adaptados de (a) Hsieh, Her e Chen (2012) (b) Larminie, Dicks e Mcdonald (2003). 

 

O trabalho deu maior atenção para a placa de campo de fluxo, sendo feitos 

extensivos testes de quantidade e tamanho dos buracos. Além disso, a temperatura de 

reação e o desempenho da célula também foram estudados. 

A relação ótima para a concepção da placa de fluxo encontrada foi cerca de 35% 

de taxa de furos (369 furos) para ambos os lados (ânodo e cátodo). Esta configuração de 

placa pode melhorar significamente o desempenho da célula, aumentando até em 200% 

a densidade de corrente da mesma. O sistema opera de 4 a 5 horas para cada carga de 

combustível adequado (2 g de alumínio + 4 ml (a concentração de 5%) de solução de 

NaOH). 

Porciúncula (2013) apresenta em sua tese de doutorado um projeto de reator 

acoplado a uma PEMFC de conceito semelhante ao sistema da figura 21, porém o autor 

também realizou uma simulação computacional do seu referido modelo. Os resultados 

da simulação sugerem que o baixo potencial conseguido na célula acoplada seja por 

causa da baixa relação estequiométrica entre o oxigênio alimentado pela difusão do ar e 

vazão de hidrogênio obtido a partir da reação entre água e alumínio. 

 

3.9 Caso 9: Protótipo de reator de hidrogênio 

 

Trata-se de mais um protótipo de reator de hidrogênio, para operar com uma 

PEMFC. O reator atua com os mesmos reagentes já citados: alumínio e solução de 

hidróxido de sódio. Segundo os autores, Wang et al. (2008), o protótipo possui um custo 

extremamente baixo, a ponto de quando a quantidade de alumínio se esgotar e todo 
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hidrogênio possível for gerado o reator poderá ser descartado por outro, adequadamente 

já abastecido com alumínio. 

O reator é construído com materiais encontrados facilmente, uma câmara de 

solução de armazenamento de solução e a câmera de produção de hidrogênio foram 

selados por duas flanges. Entre as duas flanges, houve uma placa fina, onde o tubo de 

plástico foi montado, conforme pode-se observar na figura 23. 

 

 
Figura 23: (a) Diagrama esquemático do protótipo de reator de hidrogênio. (b) Fotografia do 

modelo do protótipo de reator de hidrogênio.  

Fonte: Wang et al. (2008). 

 

Nota-se que para superar o efeito da gravidade sobre o líquido, uma esponja 

porosa de absorção de água foi colocada na câmara de solução de armazenamento. 

Neste método, a solução de hidróxido de sódio foi filtrada nos poros da esponja e caia 

praticamente de forma constante por meio de um tubo plástico de 0,5 mm de diâmetro, 

cortado de forma afiada nas pontas para vencer o efeito de tensão de superfície do 

líquido. 

As três principais variáveis que alteravam o consumo de alumínio (portanto a 

produção de hidrogênio) eram: a concentração da solução de hidróxido de sódio, a taxa 

de gotejamento da solução e a temperatura inicial da solução. Foram estudadas de forma 

sistemática estas influencias sobre o reator proposto pelos autores, que concluem que 

este simples e barato reator pode ser usado como uma boa fonte de hidrogênio para 

operar de forma constante uma PEMFC. 
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3.10  Caso 10: Gerador de hidrogênio 

 

A invenção de Clifford F. Houser foi patenteada em outubro de 1984 (HOUSER, 

1984), pela qual o referido autor cria uma máquina de geração de hidrogênio através dos 

já conhecidos reagentes: alumínio, água e hidróxido de sódio. 

Um reagente sólido é feito reagir com um reagente líquido sob condições em que 

ambos os reagentes são continuamente em movimento e mantidos sob estas condições 

de funcionamento. O sólido possui a forma de bolas de metal que são transportados 

através de uma câmara de reação. O reagente líquido (solução de hidróxido de sódio) é 

pulverizado sobre as esferas se movendo. Conforme se pode observar na figura 24 a 

seguir. 

 

 
Figura 24: Gerador de hidrogênio inventado por Clifford F. Houser. 

Fonte: Adaptado de Houser (1984). 

 

Com referência aos números da figura 24, temos que, o gerador de gás mostrado 

globalmente pelo (número 10), contém uma câmara de reação (11), um sistema para 

limpeza e umidificação do gás hidrogênio gerado, e um sistema de limpeza da solução 

de hidróxido de sódio circulante. Esses dois últimos sistemas não serão descritos aqui 

com maiores detalhes. A reação química ocorre quando um reagente sólido, na forma de 
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esferas de alumínio (12) e o reagente líquido, NaOH aquoso pulverizado a partir de 

bicos (13), entram em contato na câmara (11) formando hidrogênio. As esferas de 

alumínio são alimentadas no canal (15) uma de cada vez por uma lingueta e uma roda 

alimentadora (16), e esta acionada por um motor (17). A saída das bolas de alumínio da 

câmara de reação se dá pela abertura (18) e por meio da gravidade viajam ao longo da 

guia de retorno para dentro câmara receptora (21). Novas bolas podem ser carregadas 

para dentro da câmara receptora (21), conforme necessário. À medida que as esferas vão 

circulando através do sistema, elas diminuem em tamanho devido à corrosão que 

acompanha a reação química. Quando as bolas ficarem reduzidas em diâmetro até um 

ponto julgado pelo usuário como ineficientes, elas são retiradas automaticamente por 

uma ranhura em forma de esfera (22), que está localizada no caminho das bolas que 

viajam através da câmara receptora. A fenda (22) pode ser ajustada a qualquer tamanho 

desejado, permitindo assim que bolas de tamanho inferior não passem através da 

mesma. Portanto, as bolas subdimensionadas cairão por ação da gravidade através da 

fenda (22), adentrando no receptor de bola (24). As bolinhas de alumínio descartadas 

podem ainda ser recuperadas a partir da abertura de uma tampa removível na câmara 

receptora (24). 

Resíduos de produtos de reação sólidos são removidos por ação do rolamento das 

bolas no canal de malha perfurada (15) por meio do atrito e da ação de lavagem do 

reagente líquido pulverizado. Uma vez que a reação é exotérmica, o excesso de calor é 

removido por arrefecimento do reagente líquido, esse sistema se encontra dentro do 

sistema de limpeza do hidróxido de sódio. 

Após o contato com alumínio, o reagente líquido irá viajar por ação da gravidade 

a partir da superfície inclinada (27), e a seguir pela rampa de retorno de drenagem (28) 

para dentro do cárter (29), que é um reservatório de reagente líquido. A solução de 

hidróxido de sódio é bombeada por uma bomba no sistema de limpeza e retorna ao 

processo pelos bicos injetores (13). 

Este trabalho possui a vantagem de se produzir um hidrogênio de alto grau de 

pureza em uma escala industrial, ou seja, de maneira contínua, robusta e em grande 

quantidade. Contudo apresenta duas desvantagens claras: uma a utilização de alumínio 

em forma de esferas, devendo-se confeccionar previamente o reagente ou comprá-lo 

dessa forma antecipadamente; e o custo do equipamento inventado, já que se trata de 

um sistema complexo. 



62 

 

3.11 Análise dos temas até aqui estudados 

 

Foi estudado profundamente células combustíveis e seus tipos de funcionamento, 

com ênfase em uma PEMFC, visto que este tipo será utilizado no projeto. Suas 

aplicações são variadas, mas atualmente as células tipo PEM estão tendendo para 

aplicações veiculares e residenciais. 

A geração de hidrogênio por meio dos reagentes: alumínio, água e hidróxido de 

sódio foi comprovada por diversos autores, sendo a reação espontânea e exotérmica 

(libera calor). E como já citado, a liberação de energia fará o recipiente do reator onde 

ocorrerá à reação se elevar de temperatura, e por meio dessa relação entre temperatura e 

geração de hidrogênio que foi projetado o controle do reator proposto. 

Uma grande gama de reatores de hidrogênio foram pesquisados em bibliografia 

para melhor análise do tema. Além dos apresentados, caso o leitor se interesse, 

destacam-se como sugestão do complemento de pesquisa as patentes de: Fullerton e 

Fullerton (2009), Stern (2011) e Hatoum (2009). Desse estudo de reatores apresentado, 

as principais conclusões e ideias que podemos extrair para a confecção do reator 

proposto são: 

 O alumínio oriundo de latas de bebidas produz hidrogênio tão puro quanto 

o alumínio puro de chapas metálicas. (MARTÍNEZ et al. 2007) 

 O controle da reação por meio do controle do mergulho de peças de 

alumínio na solução, construindo um reator estruturalmente semelhante ao 

reator da subseção 3.3 (ANDERSEN; ANDERSEN, 2000). 

 A expectativa de promover o controle da reação, ou por meio da pressão 

no tanque de hidrogênio conforme Maekawa e Takahara (2011) ou 

inovando e controlando por meio da temperatura acrescida no interior do 

recipiente. 

A seguir no capítulo 4 apresentaremos o reator proposto pelo trabalho. 
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4 REATORES PROJETADOS NESTE 

TRABALHO 
 

Neste capítulo serão apresentadas as principais formas construtivas de reatores de 

hidrogênio estudados no capítulo anterior, e os reatores de hidrogênio propostos pelo 

presente trabalho. 

  

4.1 Metodologias possíveis 

 

Alguns reatores pesquisados na literatura revelam alguns esquemas estruturais 

para o controle da reação química. Fica determinado para título de abreviações que a 

palavra “solução” esta se refere à mistura de água com hidróxido de sódio. Entre as 

possibilidades dos aspectos construtivos as quatro principais são: 

a) Peça fixa com alumínio e controle da solução por meio de válvulas e 

bombas específicas, para geração ou não de gás hidrogênio. Este modelo 

estrutural conforme apresentado no cap. 3 foi o que teve maior adesão por 

diversos autores; 

b) Blocos feitos em laboratório de alumínio e hidróxido de sódio 

compactados, a fim de que o controle seja realizado pelo fluxo de 

gotejamento de água. Apesar de diferenciar o reagente sólido, o controle 

também vai ao encontro da ideia anterior de controle por líquido; 

c) Solução em recipiente fixo e controle de uma peça móvel contendo 

alumínio. Este é o modelo estrutural proposto pela patente da subseção 3.3 

(ANDERSEN; ANDERSEN, 2000), e que também será similar ao reator 

proposto por este trabalho; 

d) Solução em recipiente fixo e controle pneumático de pó de alumínio 

laboratorial. Para efeito de controle provavelmente seria a melhor opção já 

que o pó de alumínio produziria hidrogênio rapidamente devido a alta área 

de contato com a solução. Este controle extremamente preciso poderá ser 

implementado no futuro como um avanço deste trabalho. Porém com o 

ônus de precisar triturar o alumínio ou compra-lo já como pó. 

O reator proposto deverá ser controlado por temperatura por meio de sensores, 

além de inicialmente primar pelo baixo custo. Escolheu-se o método de solução fixa e 
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controle do mergulho de alumínio na solução (item c) para tal reator. A ideia de 

futuramente construir um reator a pó de alumínio expelido pneumaticamente seria uma 

proposta promissora para um reator mais industrial e preciso. 

 

4.2 Protótipo de Reator 1 

 

O reator proposto é constituído principalmente de três partes: sendo um recipiente 

de vidro, onde ocorrerá a reação propriamente dita, uma base e uma tampa ambos com 

fechamento em forma de flange para maximizar a vedação de hidrogênio.  

Foi utilizado o vidro de uma dessecadora, já que trata-se de um vidro robusto e 

“temperado”, que suporta teoricamente até 100°C. Apesar de não ser indicado trabalhar 

com vidro, já que em longa exposição ao hidróxido de sódio ambos reagem podendo 

produzir silicato de sódio, o preço e a facilidade de encontrar tal material foram fatores 

determinantes para inicio do projeto. Destaca-se ainda que se o reator não for controlado 

ele facilmente poderia atingir mais de 100 °C, trincando o vidro ou deformando o 

acrílico seja qual for a alternativa a escolher. 

A figura 25 apresenta o modelo de reator proposto em 3D e suas principais 

características construtivas. 
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Figura 25: Modelo computacional do reator proposto. 

 

Na tampa do reator existem alguns dispositivos para controle e saída do gás 

hidrogênio, conforme foram descritos na figura 25: saída de gás hidrogênio para uso 

e/ou armazenagem, pistão pneumático para levantar ou abaixar o reservatório de 

alumínio (que se trata de um pequeno recipiente plástico de polietileno de alta 

densidade com perfurações para mergulho das peças de alumínio). 

Foi adicionada a tampa do reator um registro de ar, na qual é possivel inserir mais 

alumínio (porém este fica sem controle já que não está dentro do recipiente controlado 

pelo pistão) ou mesmo deixar o hidrogênio escapar para a atmosfera de forma manual. 

Este registro não esta mostrado no modelo em 3D, porém pode ser visualizado na figura 

26 do modelo real mais atualizado já confeccionado. 
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Figura 26: Fotografia do atual reator confeccionado. 

 

4.3 Protótipo de Reator 2 

 

Seguindo a mesma metodologia do reator anterior (metodologia “c”), este reator 

possui construção análoga com o reator anteriormente proposto. É composto de uma 

base de acrílico de 15 mm de espessura já com as hastes de barra roscada pressas à base. 

Um tubo de acrílico de 50 cm de diâmetro e um metro e meio de altura onde a reação irá 

ocorrer. Por fim, uma tampa onde um medidor de pressão digital foi instalado 

juntamente com um pistão pneumático (de 50 cm) para fazer o controle de mergulho de 

peças de alumínio da reação. 

Durante diversos tipos de experimentos realizados neste reator, a temperatura de 

reação (medida também de forma externa ao reator) não alterou muito, variando entre 

25ºC e 32ºC ao final da reação. Assim sendo não foram encontrados problemas de 

limite de temperatura para o acrílico. 

As figuras 27-a e 27-b a seguir apresenta a fotografia do reator descrito de forma 

geral e a inovadora peça de mergulho na solução aquosa de NaOH, respectivamente. 

Esta peça foi produzida em acrílico e tubos de 75 mm de policloreto de polivinila 

(PVC). Estes tubos de PVC, que abrigam o alumínio, foram perfurados em 4 ou 5 

fileiras de furos de 4 mm de tamanho. Possui também cerca de 50 cm de tamanho, 

cabendo 16 latas de 350 ml sem estarem amassadas. 
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Figura 27: (a) Fotografia do segundo reator e (b) Inovador compartimento para armazenar 

latas de alumínio e mergulhá-las na solução de hidróxido de sódio. 

 

 

4.4 Controle dos reatores 

 

Conforme já citado anteriormente, a ideia deste modelo de reator é controlar o 

mergulho de peças de alumínio em uma solução de hidróxido de sódio, e isto por meio 

de um pistão pneumático operado por ar comprimido. O diagrama de blocos de ambos 

os reatores são apresentados na figura 28. 
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Figura 28: Esquemático em blocos do controle do reator construído. 

 

O medidor de fluxo de hidrogênio ou o medidor de temperatura da reação enviam 

sinais elétricos que controlam a atuação do pistão pneumático. O pistão pneumático 

então mergulha ou não o alumínio contido no copo recipiente perfurado.  

Portanto para o reator proposto funcionar com controle, ou acionamento 

automático do pistão é necessário um conjunto de equipamentos pneumáticos para 

atuação da válvula pneumática e do pistão. 

Pela dificuldade de variação da temperatura no segundo reator, devido à grande 

massa de água existente no reator, o controle deste se deu somente através do fluxo de 

hidrogênio. O fluxo de gás era medido por meio de um medidor de fluxo mássico 

conhecido como mass flow e analisado por uma plataforma integrada de hardware e 

software para programação e controle das saídas digitais (Arduino
®
 Due). Através de 

uma interface com display de LCD e botões foi possível a construção de um programa 

no qual o usuário ajusta (dentre três opções possíveis: 0,5 / 0,7 / 1,0 l/min) o valor do 

fluxo de hidrogênio desejado. O mass flow por meio de saídas digitais informa o 

controlador Arduino
®
 a taxa de fluxo instantânea ele informa ao usuário através de um 

display o fluxo real gerado no reator. A caixa de controle e comando descrita é 

apresentada na figura 29. 
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Figura 29: Caixa de controle do segundo reator. 

 

4.5 Equipamentos pneumáticos utilizados 

 

O ar comprimido é essencial para que o sistema fique móvel, ou seja, para que o 

reator e a célula combustível possam ser usados em qualquer lugar que se tenha energia 

elétrica devemos especificar um ar comprimido para ser usado com as peças do reator 

de hidrogênio. Um pequeno compressor de ar de 25 litros, contendo um motor de 2 HP 

é suficiente para alcançar 120 PSI de pressão, fazendo o sistema pneumático do reator 

funcionar perfeitamente. 

Conforme já citado a válvula eletropneumática e o pistão pneumático serão os 

atuadores do sistema. Porém para seu devido funcionamento são necessários alguns 

equipamentos de atuação pneumática. A figura 30-a apresenta alguns componentes 

pneumáticos utilizados no primeiro reator e a figura 30-b apresenta uma válvula duplo 

solenoide utilizada no segundo reator. 
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Figura 30: (a) Fotografia dos principais equipamentos pneumáticos utilizados para 

acionamento do pistão (b) Válvula duplo solenoide utilizado no segundo reator. 

Ainda na figura 30, uma válvula manual que abre ou fecha o circuito de ar 

comprimido é mostrada em destaque no número 1, um filtro regulador de pressão, que 

limpa a umidade do ar e controla a pressão máxima de saída do regulador é apresentado 

em destaque pelo número 2. As válvulas elétricas (solenoides) são controladas 

eletricamente e possuem a função de atuar diretamente no circuito de ar comprimido. A 

válvula do primeiro reator (número 3 da figura 30) possui retorno por mola. Já a válvula 

pneumática utilizada no segundo reator possui duplo solenoide, controlando em vários 

níveis a descida ou sumida do pistão.  

Por fim os cilindros pneumáticos são elementos que produzem movimentos por 

meio da mecânica dos fluidos, nesse caso, ar comprimido. O produto da área de 

superfície do êmbolo (pistão interno) pela pressão do ar comprimido resulta na força 

exercida pelo cilindro pneumático. O pistão pneumático do primeiro reator possui 8 cm 

de comprimento, e é operado por uma válvula de retorno por mola, produzindo no reator 

a característica de mergulho total ou retirada total do alumínio da solução aquosa. Já o 

segundo reator possui um pistão de 50 cm de comprimento, que por meio de um 

controlador programável e uma válvula duplo solenoide conseguiu-se cerca de 7 

estágios para a subida e também para a descida do pistão. 

 

4.6 Equipamentos elétricos utilizados 

 

A parte elétrica será responsável pela lógica e pelo acionamento da produção de 

hidrogênio. A quantidade necessária ou a interrupção de geração será controlada pela 
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caixa de controle e atuada pelo pistão pneumático de acordo com a necessidade. Para 

isso devem-se melhorar os estudos em laboratório das curvas de geração de hidrogênio 

com temperatura, pois através delas se darão o controle básico. 

De forma simplificada, sabe-se que quando a reação ocorre, a temperatura no 

recipiente aumenta. Então para que se tenha um fluxo de hidrogênio gerado 

aproximadamente constante, deve-se operar dentro de uma faixa de temperatura, 

conforme já citado anteriormente. Um exemplo poderia ser: a 35°C é necessário abaixar 

o recipiente contendo alumínio para que a reação química gere hidrogênio, e a 38°C 

deve-se levantar o mesmo para que a reação química pare de acontecer. Assim o fluxo 

produzido de hidrogênio é relativamente constante. 

Na figura 31 a seguir, visualiza-se a fotografia dos principais componentes 

elétricos utilizados no primeiro reator.  

 

 
Figura 31: Fotografia dos principais componentes elétricos utilizados. 

 

Dentre os principais equipamentos visualizados na figura 31 destacam-se:  

 O botão liga-desliga (número 4), que chaveia o circuito elétrico da válvula 

eletropneumática, ou seja, se trata de uma proteção manual caso deseja-se 

interromper a reação instantaneamente, fazendo o pistão com alumínio 

subir.  
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 O medidor de temperatura (número 5), sendo o mesmo equipado com um 

display para visualização rápida da temperatura medida. Seu controle é 

feito através do botão “set” que após a temperatura atingir o valor 

ajustado, o contato “normalmente aberto” se fecha, atuando assim em 

outras partes do controle elétrico, como por exemplo, a subida do pistão.  

 O fluxostato digital (número 6) da marca SMC
®

 é indicado para medição 

de gases como argônio (Ar) ou nitrogênio (N2). Apesar de não ser indicado 

para medições de gases explosivos, como o hidrogênio, ele foi calibrado 

no IQSC-USP e utilizado como forma de conferir os dados do mass flow. 

 Um cronômetro digital (número 7) para medir fracções de tempo de forma 

bastante precisa. 

 E por fim o medidor de vazão mássica, também conhecido por mass flow, 

este equipamento da marca AALBORG
®
 tem range relativamente baixo 

para as aplicações (de 0 a 1000 ml.min
-1

), porém com uma alta precisão 

mostrada em seu display (1 ml.min
-1

). 

 Detector de gás hidrogênio, que foi desenvolvido por este trabalho, para 

maior segurança do experimento. O projeto deste detector se encontra no 

apêndice A desta dissertação. 

Muitos desses equipamentos também foram utilizados no segundo reator 

construído, cuja diferença está no sistema de controle como já citado. Utilizando um 

controlador de prototipagem da marca Arduino
®
, um display LCD para fazer interface 

entre homem-máquina, além de um módulo de armazenamento automática dos valores 

de fluxo de gás H2 diretamente em um cartão micro SD. 

A coleta de dados foi também diferente em ambos os reatores, no primeiro reator 

se coletou os dados manualmente a cada 10 segundos, com os valores observados “in 

loco”. Já no segundo reator os valores foram armazenados automaticamente a cada 6 

segundos através de um micro cartão SD. 

A priori todo o projeto está voltado para cogeração de energia ou para o 

funcionamento do reator na falta de energia elétrica da rede. Porém alguma energia da 

rede já deverá ser captada por meio de um nobreak para que o reator de hidrogênio 

funcione adequadamente. 
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5 RESULTADOS EXPERIMENTAIS  

5.1 Comprovando a sustentabilidade dos reatores 

 

Nesta subseção será demonstrada a sustentabilidade dos reatores desenvolvidos, 

por meio de dois experimentos: o primeiro para comprovar a não toxidade do resíduo do 

reator e o segundo para evidenciar a alta pureza do hidrogênio produzido, mesmo com o 

alumínio oriundo de latas de bebidas vazias. 

 

5.1.1 Reagentes Utilizados 
 

Dentre os reagentes utilizados estão: a água deionizada, o hidróxido de sódio das 

marcas Synth e Indaiá, e dois tipos de alumínio um oriundo de latas de bebidas e outro 

de chapas de liga metálica 1200. 

As amostras de alumínio utilizadas, foram cortadas em um tamanho padrão de 

aproximadamente 18 x 40 mm de área, por 0,5 mm de espessura. As massas dessas 

amostras variavam em torno de 0,95 gramas. A liga metálica número 1200 possui no 

mínimo 99% de alumínio puro, conforme se pode observar na tabela 04 que segue a 

norma ABNT NBR 6835: alumínio e suas ligas – têmperas. 

Tabela 3: Limites da composição química das ligas de alumínio CBA% 

 Fonte: Companhia Brasileira de Alumínio [200-?] 
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As amostras de alumínio vindas de latas de bebidas também foram 

confeccionadas para que tivessem a mesma área das amostras anteriores (18 x 40 mm), 

porém estas com 0,15 mm de espessura de chapa (lateral cilíndrica da lata). As massas 

dessas amostras ficavam em torno de 0,25 gramas. Quando utilizadas as amostras de 

alumínio de latas de bebidas não tiveram nenhum tratamento para se retirar o verniz 

protetor de sua superfície, sendo apenas lavadas com sabão e água em abundância. 

 

5.1.2 Análise de resíduos 
 

A análise experimental de 1,0 g do resíduo do reator filtrado e seco foi realizada 

por difração de Raios-X. Conforme outros trabalhos citados já previam (ver subseção 

2.6), foram encontrados predominantemente “bayerite” e “gibbsite” nos resíduos sólidos 

do reator. Detalhes dessa análise são encontrados na figura 32. 

 

 
Figura 32: Análise do resíduo do reator por difração de Raio-X. 

 

Conforme apresentado na seção 2.6 e agora comprovado também por este 

trabalho, este subproduto é muito útil no tratamento de água, fabricação de papel, bem 

como na inibição de fogo. 

Claramente nota-se o ótimo aspecto ambiental do uso de alumínio na produção de 

hidrogênio, que além das utilidades descritas acima com o resíduo, pode ser usado na 

reprodução de alumínio novamente através do processo Hall–Héroult que desprende 

menos energia que o processo de produção de alumínio primário (JUNG et al., 2008). 
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5.1.3 Análise da pureza do gás 

 

Conforme já citado, seria viável que o reator proposto trabalhasse com alumínio 

reciclado (por exemplo, latas de bebidas). Primeiro por ser facilmente encontrado, sendo 

tratado até como descarte para muitas pessoas e segundo pelo preço, que gira em torno 

de 2 a 4 R$/Kg dependendo da região do Brasil. 

A preocupação existente era que os vernizes utilizados nas latas de bebidas 

produzissem gases contaminantes para a célula combustível tipo PEM. Este verniz 

normalmente é o epóxi-acrilado segundo o Instituto de Tecnologia de Alimentos - 

ITAL. Como já citado não era de interesse realizar-se qualquer tipo de tratamento do 

alumínio de latas de bebidas vazias, e sim utilizá-lo da forma como são encontrados. 

A partir da análise do gás hidrogênio por meio do espectrômetro de massa, 

realizada junto ao IQSC-USP, foi possível a comparação do gás hidrogênio vindo de 

diferentes fontes de alumínio (chapas metálicas, latas de bebidas e etc). Por este método, 

entretanto, é difícil estimar a pureza do H2 quantitativamente. A análise criteriosa destes 

experimentos sugere à alta produção de H2 e a produção não significativa de gases 

contaminantes a base de carbono vindo do alumínio de latas de bebidas. Os alumínios 

utilizados nesses experimentos foram reagidos com a solução de aquosa de NaOH em 

10 wt% e temperaturas de aproximadamente 35 °C. 

 A figura 33 apresenta o resultado do espectrômetro de massa até dez unidades de 

massa atômica, apresentando uma alta geração de hidrogênio oriundo de latas de 

bebidas quando comparado com o capilar do espectrômetro de massa exposto ao ar. 
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Figura 33: Análise dos gases por meio do espectrômetro de massa evidenciando a alta 

geração de hidrogênio. 

 

Já a figura 34 compara as unidades de massa atômica do trecho mais crítico em 

relação à produção de gases contaminantes. Conforme já citado, esta figura apresenta à 

produção não significativa de gases contaminantes a base de carbono. 

 

 
Figura 34: Análise dos gases por meio do espectrômetro de massa evidenciando a não 

produção significativa de gases contaminantes. 

 

Deve-se fazer uma observação neste resultado: perto da unidade de massa atômica 

41 observa-se que o fluxo capilar de H2 é ligeiramente maior que o exposto ao ar. A 

primeira vista não se tem nenhuma explicação para a geração de um gás hidrocarboneto 

no formato CxHy, já que se realmente fossem produzidos contaminantes nesse formato, 

outros picos significativos do gás em alguma das massas atômicas de 13, 14, 15, 16, 24, 

26 e 28 deveriam ser também observados (HOFFMANN; STROOBANT, 2007). 
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Como não foi observado outro pico significativo, além do encontrado na massa 

atômica 41, se interpretou este fenômeno como uma variação da linha de base do 

equipamento (valores de 10
-11

 a 10
-9

). A instabilidade da linha de base foi observada 

tanto para um mesmo experimento contendo somente o capilar exposto ao ar, quanto 

para cada experimento de diversos tipos de alumínio produzindo o gás H2.  

Mesmo com a imprecisão do equipamento, é possível afirmar que o alumínio de 

latas de bebidas produz um gás hidrogênio com alta pureza. Porém o mínimo de 

impurezas que possam existir já seriam capazes de danificar a operação de uma célula 

combustível a longo prazo. Assim como Martínez et al. (2007), sustenta-se a ideia de 

que até mesmo o alumínio reaproveitado de latas de bebidas vazias pode produzir gás 

hidrogênio altamente puro para operar uma PEMFC. 

 

5.2 Comparação de gás gerado segundo outros autores 

 

Segundo o balanço estequiométrico da reação, equação (4), para cada 2 mols de 

alumínio reagido são gerados 3 mols de hidrogênio. Sabendo que a massa atômica do 

alumínio é de aproximadamente 26,98 g/mol e a do hidrogênio de aproximadamente 

2,02 g/mol, portanto, tem-se que 53,96 g de alumínio produzirão 6,06 g de hidrogênio. 

Assim sendo 1 g de alumínio produzirão 0,1123 g de hidrogênio. Como a 

densidade do hidrogênio é aproximadamente 0,08988 g/l (25 ºC) os 0,1123 g de 

hidrogênio ocuparão um volume de 1,25 litros. Este volume de hidrogênio foi calculado 

também por Fan, Xu e Sun (2007, 2010), considerando a equação número 7. 

De acordo com Martínez et al. (2007) a reação química de 1 g de alumínio pode 

produzir 0,056 mols de hidrogênio o que corresponde a aproximadamente 1,37 l de 

hidrogênio (298 K e 1 atm). Apesar de não revelarem a densidade teórica utilizada por 

eles, claramente nota-se o uso de uma densidade ligeiramente menor que a densidade 

teórica de 0,08988 g/l. 

Outros autores como, por exemplo, Jung et al. (2008) acreditam que o alumínio 

oferece uma fonte promissora de produção de hidrogênio com taxas de 1,245 l de 

hidrogênio por grama de alumínio consumido. Mencionam ainda que este seria 

aproximadamente 95% do rendimento teórico máximo. 
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Conforme se pode notar, os autores convergem para o resultado estequiométrico 

da reação com erros menores que 8%. Em ambos os reatores deste trabalho será 

possível notar uma geração de hidrogênio ligeiramente menor que os demais autores. 

Como pode ser observado mais adiante 1g de alumínio gerou 1,160 l de hidrogênio nos 

reatores propostos. Esta pequena diferença ocorreu devido a vazamentos de gás tanto no 

reator quanto nos equipamentos de medidas. Porém, o sistema ainda possui alta 

eficiência (aproximadamente 93%). 

 

5.3 Resultados experimentais do reator 1 

 

Nesses experimentos se visa obter as curvas de geração de hidrogênio e o 

acúmulo de hidrogênio pelo tempo de reação, de acordo com as variáveis que podem 

mudar a curva de geração de hidrogênio ao longo do tempo. Esses fatores serão 

analisados nas subseções a seguir: 

 

5.3.1 Temperatura inicial da reação 

 

Temperaturas mais elevadas da solução de hidróxido de sódio podem ajudar a 

acelerar a reação, esgotando o alumínio mais rapidamente e produzindo taxas de gás 

hidrogênio maiores. Uma análise qualitativa já prevista, pois aumentando a temperatura 

da solução, gerará uma maior mais energia cinética das partículas, gerando maior 

número de colisões efetivas. Nesta análise dois experimentos são realizados, 

comparando-se 10 g de alumínio liga 1200, reagindo com uma solução de hidróxido de 

sódio a 15 % de concentração (o hidróxido de sódio utilizado nesses dois experimentos 

foi comercial da marca Indaiá). Alterando-se somente a temperatura inicial de reação  

de 40 °C para 50 °C. O resultado quantitativo de melhora de desempenho da reação é 

apresentado na figura 35. 
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Figura 35: (a) Taxa de geração de hidrogênio (HG) pelo tempo e (b) o acúmulo de gás 

hidrogênio produzido, variando-se a temperatura inicial da reação. 

 

A produção total de gás hidrogênio liberado ficou praticamente a mesma para os 

dois casos (11,58 litros), como se pode observar na figura 38 (b), porém a taxa de 

produção média que se alterou bastante, uma em torno de 170,2 ml/min e outra em 

torno de 413,6 ml/min. O primeiro experimento iniciou com 40°C e atingiu 56°C e o 

segundo iniciou-se 50°C e atingiu 66°C, curiosamente a diferença de temperatura 

acrescida em ambos os casos foi de 16 °C. 

Logo para se quantificar as outras variáveis que alteram a taxa instantânea de 

variação de hidrogênio convencionou-se por facilidade, começar sempre a reação à 

temperatura inicial de 50°C, de todos os experimentos seguintes nesse reator. 

 

5.3.2 Tipo de hidróxido de sódio 

 

O tipo de hidróxido de sódio, de fórmula NaOH, não deveria interferir nas curvas 

de geração de hidrogênio. Porém, a diferença de um hidróxido de sódio de laboratório 

especializado para um hidróxido de sódio comercial (conhecido também por soda 

cáustica) é grande, primeiramente pelo grau de pureza entre eles. Hidróxidos de sódio 

da marca Qhmis ou Synth possuem uma pureza comprovada de 99%, já a de uso 

comercial não possui tal comprovação, sendo ainda que alguns tipos de sodas 

comerciais apresentam em sua composição o sal cloreto de sódio (NaCl) como indica 

alguns rótulos. 
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Outro fator importante pode ser a absorção de umidade pelo hidróxido de sódio 

comercial, fazendo com que o valor medido de hidróxido de sódio para fazer a solução 

não seja o real, fazendo com que a solução tenha uma concentração menor. A figura 36 

comprova a diferença de desempenho de dois tipos de hidróxido de sódio, já que ambos 

os experimentos foram realizados com 10 gramas de alumínio, temperatura inicial da 

reação em 50 °C e concentração da solução de hidróxido de sódio a 15 %. 

 

 

Figura 36: (a) Taxa de geração de hidrogênio (HG) pelo tempo e (b) o acúmulo de gás 

hidrogênio produzido, variando-se a marca de hidróxido de sódio. 

 

Pode-se observar uma grande variação na taxa de produção de gás hidrogênio de 

um experimento para outro. O hidróxido de sódio da marca Synth esgotou o alumínio 

em cerca de 12 min, produzindo uma taxa média de geração em torno de 916 ml/min 

enquanto que o hidróxido de sódio comercial, encontrado em supermercados, esgotou o 

alumínio em cerca de 27 min, produzindo uma taxa média de geração em torno de 425 

ml/min. O total de hidrogênio gerado foi aproximadamente igual para ambos os casos, 

como pode ser visualizado na figura 36 (b). 

 

5.3.3 Concentração da solução de hidróxido de sódio 

 

A variação no grau de concentração dos álcalis está diretamente ligada ao tempo 

que o catalisador leva para destruir a camada passivadora de óxido de alumínio. Nota-se 

em todos os experimentos realizados, a ocorrência de picos de geração de hidrogênio. 

Este fenômeno é mais forte quanto mais concentrado é a solução, quanto maior a 

temperatura inicial de reação, e quanto maior a área de contato de alumínio. 
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Embora a reação global de geração de hidrogênio, equação (7), não consuma 

diretamente    , de acordo com Ma et al. (2012), enquanto a reação está ocorrendo há 

uma diminuição do pH da solução devido a formação do        
 , que prende em sua 

estrutura íons        

As equações simplificadas da reação são apresentadas a seguir: 

                
  (11) 

       
              (12) 

                 (13) 

Ainda segundo os autores, como a taxa de regeneração de        
  em         

é relativamente mais lenta, a concentração da solução pode cair a medida que a reação 

ocorre. Essa variação de    , que ocorre constantemente na vizinhança do alumínio, é 

um dos fatores que explicam os picos de geração de hidrogênio de um mesmo 

experimento. Apesar da relativa queda de pH do meio, a geração de hidrogênio tende a 

subir, até que o alumínio se acabe, tendo uma repentina queda na geração conforme 

experimentos anteriores. Isto deve-se ao fato da temperatura de reação já estar mais 

elevada que a inicial. 

Um estudo complementar proposto por Teng et al. (2012) afirma que a influência 

das partículas de Al(OH)3 filtradas e dissolvidas em água pode exibir efeitos 

significativos na superfície do alumínio. 

Os resultados de três experimentos são mostrados na figura 37, na qual todos os 

experimentos foram realizados exatamente com os mesmos tipos de reagentes: 10 

gramas de alumínio em chapas de 0,5 mm (liga 1200), temperatura inicial igual a 50 ºC 

e o hidróxido de sódio da marca Synth, com concentrações de 5%, 10% e 15%. 
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Figura 37: (a) Taxa de geração de hidrogênio (HG) pelo tempo e (b) o acúmulo de gás 

hidrogênio produzido, variando-se a concentração da solução de hidróxido de sódio. 

 

5.3.4 Quantidade de alumínio e área de contato 

 

Variando-se a quantidade de alumínio reagida, visivelmente se alterará as curvas 

de geração de hidrogênio e acúmulo de hidrogênio. Por exemplo, se a quantidade de 

alumínio dobrar, o total de gás gerado (acúmulo) deverá ser também ser dobrado. Porém 

não é possível afirmar que a taxa de geração instantânea ao longo do tempo também 

dobrará. Pelo contrário, outros fatores como temperatura, grau de concentração de     

na vizinhança do alumínio, e outros fatores deverão ser alterados, mudando assim o 

tempo de reação. 

Quanto às variações da área de contato de alumínio, é sabido que quanto maior a 

área de contato entre o alumínio e a solução básica, mais rápida será a produção de 

hidrogênio e mais rápido acontecerá a extinção do alumínio. Dados quantitativos e 

experimentos nessa área não serão feitos por hora, porém já existem diversos artigos 

com estas análises, como por exemplo, em Ma et al. (2012). 

 

5.3.5 Teste de controle por temperatura 

 

Dentre os medidores de fluxo utilizados neste trabalho, todos possuem um custo 

relativamente elevado para o projeto. Apesar de necessários para essa fase de 
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experimentos e análises, na construção de um reator de hidrogênio comercial, seria 

muito interessante que esse controle de fluxo de hidrogênio fosse por temperatura, 

barateando o sistema operante. 

Apesar da alta velocidade de resposta do controle, mesmo que por temperatura, a 

reação química não responde instantaneamente, atrasando a resposta do reator em geral. 

O funcionamento desse reator se parece com um PWM (Pulse-Width Modulation) de 

um sinal de energia elétrica, porém com um alto período, ou seja, uma baixa frequência. 

A figura 38 apresenta o resultado do gás hidrogênio medido para o controle por 

temperatura ajustado entre 64 ± 1 ºC. Ou seja, quando a temperatura da reação chegar a 

65 ºC, o contato “normalmente aberto” do medidor térmico fecha, acionando a válvula 

solenoide, que por sua vez injeta ar no pistão pneumático o fazendo tirar o alumínio do 

contato com a solução, cessando assim a reação. À medida que a reação troca calor com 

o meio ambiente, a temperatura diminui e quando chegar novamente a 63 ºC, o contato 

que estava fechado abre, fazendo a válvula atuar de maneira contrária, empurrando 

novamente o pistão para baixo e mergulhando o alumínio novamente na solução. Esse 

ciclo pode se repetir inúmeras vezes até que o alumínio dentro do recipiente se acabe. 

 
Figura 38: Teste de controle por temperatura realizado. 
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Nesse experimento foram utilizados 40 gramas de alumínio em uma solução de 

25% de concentração de hidróxido de sódio. A reação durou cerca de 30 minutos e 

produziu aproximadamente 46,5 litros de hidrogênio. 

Um fato curioso deste experimento é que sempre quando o pistão subia e retirava 

o alumínio da solução, aos 65 °C, um pico de fluxo instantâneo de hidrogênio era 

sensibilizado pelo medidor (próximo aos tempos 9, 14 e 18 min). Acredita-se que este 

fato se deve ao rápido deslocamento de hidrogênio gerado dentro do reator quando o 

pistão subia e descia de forma rápida. Este problema detectado também foi observado 

no controle por fluxo do gás do reator número 2. 

 

5.3.6 Acoplamento de uma PEMFC ao reator de hidrogênio 

 

Foi realizado também um experimento utilizando o primeiro reator confeccionado 

alimentando a célula combustível fornecida pelo IQSC-USP (figura 5). A célula 

combustível já citada é do tipo PEM, que opera a uma baixa temperatura e não necessita 

de oxigênio puro, seus reagentes por tanto são o hidrogênio gerado no reator e o fluxo 

de ar circulante. 

O fluxo de hidrogênio gerado pelo reator variou de 150 a 200 ml.min
-1

 durante a 

realização deste experimento, devido à elevação de temperatura no reator. Infelizmente 

não foi possível de se obter pontos de correntes mais altas. Assim como outro ponto 

suscetível a erros de medida está na medida da tensão à vazio da célula, ambos devido à 

resistência interna dos multímetros. 

A figura 39 a seguir ilustra os resultados encontrados de tensão por densidade de 

corrente na referida célula combustível. 
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Figura 39: Curva de operação tensão por densidade de corrente da célula combustível. 

 

A densidade de potência máxima conseguida neste ensaio foi cerca de 18 

mW/cm
2
. Apesar dos pontos apresentados nos gráficos já fornecerem os valores 

quantitativos da curva de operação desta célula combustível, esse experimento teve um 

caráter mais qualitativo, provando a eficácia do reator alimentando pequenos sistemas 

de células combustíveis. 

 

5.4 Resultado do controle por fluxo no reator 2 

 

Conforme já citado este segundo reator é controlado pelo fluxo de gás hidrogênio 

medido no equipamento mass flow. As medidas foram capturadas automaticamente a 

cada 6 segundos por meio do micro controlador Arduino
®
 e um cartão SD. Os ajustes 

possíveis (programados previamente) de fluxo seriam de: 0,5; 0,7 e 1,0 l/min. 

Apresentam-se neste trabalho dois experimentos para comparação da taxa de geração de 

H2: um ajustado ao fluxo de 0,5 l/min e o outro a 0,7 l/min. A figura 40 apresenta os 

resultados obtidos com um ajuste de fluxo comparador igual a 0,5 l/min. A geração de 

H2 começou no mesmo instante das medidas efetuadas pela caixa de controle. 
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Figura 40: Taxa de geração de H2 para o controle ajustado em 0,5 l/min. 

 

Por meio da figura 40 é possível notar um começo de experimento bem irregular 

com uma atuação indevida do pistão pneumático a cerca de 1 minuto aproximadamente, 

além de uma rápida tendência de subida de fluxo nos primeiros minutos de 

experimento. A estabilidade do controle com a reação química propriamente dita ocorre 

a cerca de 2,5 minutos após o início de experimento, na qual sempre que o fluxo de H2 

ultrapassa o valor de meio litro por minuto o pistão tende a subir 7,15 cm por vez. 

Mesmo com a retirada de parte de alumínio (cerca de 14,3% do total) do contato com a 

solução aquosa de NaOH a geração continua a subir mais rapidamente por causa do 

deslocamento de hidrogênio que a subida do pistão causa. Após cerca de 42 segundos (7 

comparações) todo o alumínio é retirado e o pico de fluxo volta a cair. Quando a taxa de 

hidrogênio torna-se menor que 0,5 l/min o pistão então faz o ciclo contrário e começa a 

descer.  

Este fenômeno também ocorreu com o reator 1, conforme foi citado 

anteriormente, e também poderá ser visualizado neste segundo reator para a fluxo 

ajustado em 0,7 l/min. A figura 41 a seguir apresenta os resultados alcançados por essa 

configuração. Neste experimento o reator já gerava hidrogênio por volta de 0,85 l/min, 

quando se iniciou as medidas. 



87 

 

Figura 41: Taxa de geração de H2 para o controle ajustado em 0,7 l/min. 

 

Nota-se uma curva de geração de hidrogênio bem semelhante ao experimento 

anterior, de ajuste 0,5 l/min, porém com esse novo ajuste de fluxo em 0,7 l/min a linha 

média do fluxo gerado claramente subiu. 
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS 
 

Foram estudadas células combustíveis, em especial o tipo PEM. Também foram 

analisados os aspectos químicos da reação entre alumínio e água, além do porquê da 

presença do hidróxido de sódio como catalizador do processo de geração de gás 

hidrogênio. Sabe-se que alumínio e água na presença do catalizador produz hidrogênio 

de forma espontânea, gerando calor. 

Além disso, foram estudados diversos tipos de reatores inventados e suas 

particularidades a fim de propor um novo reator de hidrogênio que melhor 

proporcionasse qualidade, eficiência e baixo custo. Sendo assim, foram propostos dois 

reatores de hidrogênio: um controlado por temperatura e outro controlado por fluxo de 

hidrogênio. Ambos promovem uma melhor eficiência quanto ao consumo de alumínio e 

uma maior constância na geração do gás hidrogênio. 

As curvas de fluxo de hidrogênio por tempo da reação, para diversas variáveis que 

possam influir nas características dessas curvas foram analisadas quantitativamente nos 

reatores apresentados. Dentre essas variáveis estudadas destacam-se a temperatura 

inicial de reação e a concentração da solução de hidróxido de sódio. 

Dos reatores propostos neste trabalho um foi controlado pela temperatura 

instantânea da reação e outro pelo fluxo de H2 medido. Ambos tiveram êxito no controle 

a que se propuseram. A resposta dinâmica do controle de geração poderá ser melhorada 

com o avanço das pesquisas nesta área. 

Uma análise apurada sobre a sustentabilidade do reator também é notada como 

preocupação desse trabalho. Por meio da difração de raios-X constatou-se o resíduo do 

reator e a sua importância conforme a bibliografia já chamara a atenção. Além da 

análise dos resíduos, realizou-se a verificação da pureza do gás hidrogênio gerado a 

partir de alumínio de latas de bebidas vazias, justificando assim seu uso em células 

combustíveis tipo PEM.  

 A busca por um modelo sustentável de uma energia limpa continuará em uma 

crescente devido à escassez dos combustíveis fosseis e seus efeitos colaterais de sua 

utilização. Acredita-se que este é o caminho para uma cogeração de energia elétrica e 

seus benefícios de geração distribuída. 

Como sugestões de trabalhos futuros têm-se: 



90 

 

 Desenvolver sensores que possam trabalhar ajudando o controle do reator 

proposto;  

 Melhorar o controle eletrônico de geração de hidrogênio por temperatura; 

 Sistematizar o desempenho de uma célula combustível alterando 

propriedades como: pureza, pressão, humidade e etc. do reagente 

hidrogênio. 

 Estudar a eficiência e o custo de todo o processo reator + célula 

combustível. 
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Apêndice A – DETECTOR DE GÁS 
 

Este capítulo apresenta um subproduto deste trabalho, mas que está intimamente 

relacionado ao reator de hidrogênio. Trata-se da confecção de um detector de gás 

hidrogênio por meio de software e peças de hardware Arduino
®
. 

O objetivo principal do detector de gás H2 fabricado é de minimizar e localizar os 

vazamentos no reator de hidrogênio proposto ou mesmo nas conexões até a célula 

combustível. 

A princípio sua utilização promove maior segurança no que diz respeito à 

atmosfera invisível e explosiva que poderia ocorrer ao redor do reator. De fato ele não é 

a solução propriamente dita, mas sim a detecção de (que pode estar ocorrendo) um 

problema tornando o ambiente muito explosivo. Com esta mensuração de vazamentos 

de gás, pode-se agora localizar e diminuir vazamentos do reator, ou mesmo se não for 

possível extinguir totalmente o vazamento promover a circulação de ar ao redor do 

reator quando necessário. 

De fato um bom projeto de reator é aquele que todo o gás gerado é entregue a 

célula combustível, possuindo maior eficiência do processo global. Outro objetivo 

alcançado seria retirar tanto a célula combustível quanto o reator de hidrogênio dos 

laboratórios de química de maneira segura. Ou seja, através da mensuração dos 

vazamentos ou da inexistência deles, pode-se descartar o uso de uma capela exaustora 

de gases com maior segurança. 

Apresentados os benefícios da sua construção e utilização, adentra-se agora na 

fabricação do referido detector de gás. A tabela 04 apresenta as peças que foram 

utilizadas na montagem do sensor e suas respectivas funções. 
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Tabela 4: Descrição dos componentes utilizados no detector de gás hidrogênio 

 

 

O Arduino
®
 Uno, componente central desta montagem, foi criado em 2005 e tinha 

primeiramente cunho educacional e interagia com aplicações escolares. O sucesso nessa 

fase foi tão grande que mais de 50 mil placas open source (tecnologia aberta) foram 

vendidas e rendeu um documentário de 2010 sobre a trajetória de desenvolvimento da 

plaquinha. As unidades são constituídas por um controlador Atmel AVR de 8 bits, pinos 

digitais e analógicos de entrada e saída, entrada USB – o que permite conexão com 

computadores (SOARES, 2013). Na figura 32 a seguir é apresentada a montagem dos 

componentes que integram o detector de hidrogênio construído. 
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Figura 42: Esquema de montagem do detector de gás hidrogênio. 

 

Como se pode notar, o sensor de hidrogênio (MQ-8) é alimentado pela placa 

Arduino
®
, por meio de uma saída de 5 V e um pino “terra” (GND) da mesma. E a saída 

analógica do sensor é conectada ao pino de A0 de entradas analógicas da placa. 

A respeito do sensor MQ-8 de hidrogênio, nota-se que o mesmo possui uma gaze 

de aço inoxidável para a proteção anti-explosão e de proteção contra corrosão da 

camada superficial do sensor eletrodo. Segundo a empresa Henan Hanwei Electronics 

Co.,Ltd. (HANWEI ELECTRONICS, [200-?]) trata-se de um sensor que é sensibilizado 

de 200 a 10.000 ppm de hidrogênio, no local que está instalado. Além da alta 

sensibilidade ao hidrogênio o referido sensor possui elevada vida útil e baixa 

sensibilidade ao álcool, CO, CH4, LPG (liquefied petroleum gas), ar entre outros. 

Por falta de um bargraph, usou-se um conjunto de 4 LEDs para a análise visual 

do nível de gás hidrogênio presente no ambiente. As figuras 33 “a” e “b” apresentam o 

detector de gás e o efeito visual do mesmo quando acesso em diversos níveis, 

respectivamente. 
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Figura 43: (a) Detector de gás hidrogênio confeccionado (b) Sequencia de LEDs acessos de 

acordo com os níveis de gás. 

 

O LED verde é aceso para ausência de gás hidrogênio ou em níveis muito baixos 

de concentração, os amarelos para uma concentração julgada mediana e por fim o 

vermelho para níveis de vazamentos muito altos e que precisem de reparos urgentes. Os 

níveis ajustados foram obtidos por testes empíricos no laboratório, e se mostraram 

satisfatórios para utilização dentro da capela do experimento. 

Os valores ajustados no microcontrolador: até 0,95 V (LED verde); entre 0,95 e 

1,4 V (LED amarelo); entre 1,4 e 2,4 V (LED amarelo); e acima de 2,4 V (LED 

vermelho), não correspondem na prática a nenhum valor correspondente de 

concentração de gás hidrogênio. Nenhuma calibração foi realizada, nem influências de 

temperatura e humidade foram levadas em consideração. Tais valores ajustados podem 

ser alterados dependendo da necessidade de cada aplicação. No apêndice A é possível 

visualizar o código fonte escrito para o funcionamento deste detector de H2. 
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Apêndice B – Código de programação do detector de 

gás construído. 
 

// Declaração de variáveis 

int led1 = 2; 

int led2 = 3; 

int led3 = 4; 

int led4 = 5; 

int sensorValue; 

 

// A função setup é executada uma vez quando o Arduino é inicializado 

void setup() { 

                       

  // Define os pinos conctados do LED como saída 

  pinMode(led1, OUTPUT);     

  pinMode(led2, OUTPUT); 

  pinMode(led3, OUTPUT); 

  pinMode(led4, OUTPUT); 

} 

 

// A função loop executa o progama de forma cíclica.  

void loop() { 

  sensorValue = analogRead(A0); // Lê o valor do sensor analógico MQ-8  

                                                  // e armazena na variável sensorValue 

                                 

  float tensaosensor = sensorValue * (5.0 / 1023.0); // Transforma a variável analógica  

                                                                          // em digital de 0 a 5 V 

        

  if(tensaosensor < 0.95) {    // Acende o LED 1 (verde) para valores abaixo de 0,95 V 

  digitalWrite(led1, HIGH);    

  digitalWrite(led2, LOW); 

  digitalWrite(led3, LOW); 

  digitalWrite(led4, LOW); 
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     }  

   

  // Acende o LED 2 (amarelo) para valores de 0,95 a 1,4 V 

  else if (tensaosensor >= 0.95 && tensaosensor < 1.4) { 

  digitalWrite(led1, LOW); 

  digitalWrite(led2, HIGH); 

  digitalWrite(led3, LOW); 

  digitalWrite(led4, LOW); 

   } 

    

   // Acende o LED 3 (amarelo) para valores de 1,4 a 2,4 V 

   else if (tensaosensor >= 1.4 && tensaosensor <= 2.4) { 

  digitalWrite(led1, LOW); 

  digitalWrite(led2, LOW); 

  digitalWrite(led3, HIGH); 

  digitalWrite(led4, LOW); 

   } 

    

   // Acende o LED 4 (vermelho) para valores acima de 2,4 V 

   else if (tensaosensor > 2.4 && tensaosensor <= 5.0) { 

  digitalWrite(led1, LOW);   

  digitalWrite(led2, LOW); 

  digitalWrite(led3, LOW); 

  digitalWrite(led4, HIGH); 

   } 

   

  delay(500); // Insere um tempo de 500 ms para voltar a executar o loop 

} 
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Apêndice C – Código de programação da caixa de 

controle do reator 2 
 

//Incluindo bibliotecas no Arduino 

#include <LiquidCrystal.h>  

#include <SPI.h> 

#include <SD.h> 

 

LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); 

//Pinos usados para o LCD, RS -> 8, EN -> 9, D4~D7 -> 4~7 

 //O pino 10 do Arduino controla o LED de fundo o LCD 

 

// Declaração de variáveis 

int sensorValue; 

int led1 = 51; 

int led2 = 52; 

int x; 

double y = 0; 

 

void setup() { 

   Serial.begin(9600); 

    if (!SD.begin(3)) { 

   Serial.println("Card failed, or not present"); 

 return; 

   } 

 pinMode(led1, OUTPUT);     

 pinMode(led2, OUTPUT); 

 lcd.begin(16, 2);//Inicia o LCD com 16x2 

 lcd.setCursor(0,0);//Posiciona na primeira linha e primeira coluna 

 lcd.print("SET Fluxo H2 ?"); //Escreve uma mensagem 

 lcd.setCursor(0,1); 

 lcd.print("ESQ05 UP1 DIR15"); 

digitalWrite(led1, LOW);    
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digitalWrite(led2, LOW); 

} 

 

void loop() { 

 digitalWrite(10,0);//Liga o LED do LCD 

 sensorValue = analogRead(8); 

 float tensaosensor = sensorValue * (3.3 / 1020.0); // Transforma a variÃ¡vel analÃ³gica 

em digital de 0 a 5 V 

lcd.setCursor(0,1); 

int botao; 

 botao = analogRead (0);  //Leitura do valor da porta analógica A0 (botões) 

  if (botao < 100) { 

  lcd.print ("1,0 l/min       "); 

  x = 4; 

 } 

 else if (botao < 200) { 

  lcd.print ("0,7 l/min       ");  

  x = 3; 

 }   

 else if (botao < 400){   

  lcd.print("LEFT2 UP3 RIGHT4"); 

 }   

 else if (botao < 610){   

  lcd.print ("0,5 l/min       ");  

   x = 2; 

 }   

 else if (botao < 920){   

  lcd.print("LEFT2 UP3 RIGHT4");   

 } 

if (x == 2){ 

File dataFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE); 

  // if the file is available, write to it: 

      if (dataFile) { 

    dataFile.println(y); // Armazena uma medida a aproximadamente 6,0 segundos. 
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    dataFile.println(tensaosensor); 

    delay (3900); 

    y=(y+0.1); 

    dataFile.close(); 

  } 

  // if the file isn't open, pop up an error: 

  else { 

    Serial.println("error opening datalog.txt"); 

  } 

 if (tensaosensor >= 0.5) { 

  Serial.println(y); 

  Serial.println(tensaosensor); 

  digitalWrite(led1, HIGH);    

  digitalWrite(led2, LOW); 

  delay (200); 

  digitalWrite(led1, LOW);    

  digitalWrite(led2, LOW); 

  delay (1800); 

 } 

 else { 

  digitalWrite(led1, LOW);    

  digitalWrite(led2, HIGH); 

  delay (200); 

  digitalWrite(led1, LOW);    

  digitalWrite(led2, LOW); 

  delay (1800); 

 } 

} 

 if (x == 3){ 

 File dataFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE); 

  // if the file is available, write to it: 

      if (dataFile) { 

    dataFile.println(y); // Armazena uma medida a aproximadamente 6,0 segundos. 

    dataFile.println(tensaosensor); 
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    delay (3900); 

    y=(y+0.1); 

    dataFile.close(); 

  } 

  // if the file isn't open, pop up an error: 

  else { 

    Serial.println("error opening datalog.txt"); 

  } 

 if (tensaosensor >= 0.7) { 

  digitalWrite(led1, HIGH);    

  digitalWrite(led2, LOW); 

  delay (200); 

  digitalWrite(led1, LOW);    

  digitalWrite(led2, LOW); 

  delay (1800); 

 } 

 else { 

  digitalWrite(led1, LOW);    

  digitalWrite(led2, HIGH); 

  delay (200); 

  digitalWrite(led1, LOW);    

  digitalWrite(led2, LOW); 

  delay (1800); 

 } 

} 

  if (x == 4){ 

 File dataFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE); 

  // if the file is available, write to it: 

      if (dataFile) { 

    dataFile.println(y);  // Armazena uma medida a aproximadamente 6,0 segundos. 

    dataFile.println(tensaosensor); 

    delay (3900); 

    y=(y+0.1); 

    dataFile.close(); 
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  } 

  // if the file isn't open, pop up an error: 

  else { 

    Serial.println("error opening datalog.txt"); 

  } 

 if (tensaosensor >= 1.0) { 

  digitalWrite(led1, HIGH);    

  digitalWrite(led2, LOW); 

  delay (200); 

  digitalWrite(led1, LOW);    

  digitalWrite(led2, LOW); 

  delay (1800); 

 } 

 else { 

  digitalWrite(led1, LOW);    

  digitalWrite(led2, HIGH); 

  delay (200); 

  digitalWrite(led1, LOW);    

  digitalWrite(led2, LOW); 

  delay (1800); 

 } 

} 

  delay (100); 

} 

 

 

 

 

 

 


