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RESUMO 

 

PANESI, A. R. Q. Modelagem e simulação em células a combustível de membrana 

de troca protônica de alta temperatura. 2021. 198 p. Tese (Doutorado em 

Tecnologia Nuclear), Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, IPEN-CNEN, 

São Paulo.  

 

Nos últimos anos, as células a combustível de membrana de troca protônica 

em alta temperatura (HT-PEMFC) foram objetos de diversas pesquisas a fim de 

remover muitos desafios levantados durante a operação em baixa temperatura. O 

estado-da-arte em eletrólitos para PEMFC, Nafion®, apresenta mecanismos de 

condução de prótons altamente dependentes de água, o que limita a operação nes-

ses sistemas em 100ºC. O aumento da temperatura de operação de uma célula 

PEMFC é desejado devido à contribuição da temperatura na aceleração das rea-

ções eletroquímicas. Contudo, o aumento da temperatura exige uma nova proposta 

para eletrólitos, seja por otimização das propriedades do Nafion ou por desenvolvi-

mento de membranas que não dependam de água para a condução protônica. 

Neste contexto, as membranas de PBI (polibenzimidazol) dopadas com ácido fos-

fórico têm sido consideradas uma alternativa bastante promissora para eletrólitos 

sólidos operantes em alta temperatura, devido à combinação de condução de pró-

tons satisfatória em condições de baixa umidade relativa e excelente estabilidade 

térmica. No entanto, membranas baseadas em PBI apresentam algumas desvanta-

gens como perda do ácido que pode ocorrer por meio de uma série de mecanismos, 

incluindo evaporação, difusão, transporte capilar ou lixiviação por água conden-

sada. Mesmo assim, a tecnologia HT-PEMFC é mais interessante, pois, ela trabalha 

acima da temperatura de ebulição da água, portanto a água gerada está represen-

tada apenas na fase de vapor, dessa forma, modelos monofásicos são mais simples 

de estudar computacionalmente. Dessa forma, foram estudados dois modelos de 

formato de placas: serpentina com múltiplos canais e interdigital, com área geomé-

trica de eletrodo de 5 cm2 através de simulações computacionais no software 

COMSOL Multiphysics 5.3a, sendo desenvolvidos e validados com a intenção de 

auxiliar na interpretação de resultados experimentais. Com isso, o presente trabalho 

priorizou estudos experimentais e computacionais quanto ao comportamento do 



 
 

ácido fosfórico na membrana, difusão reversa de vapor d’água e distribuição de 

temperatura através da membrana, fluxo dos gases, carga de catalizadores, 

alteração do substrato, tipos de combustíveis e mudanças no posicionamento de 

entrada e saída dos canais de fluxo dos gases. Em geral as curvas de polarização 

apresentadas, mostraram uma boa concordância entre os resultados experimentais 

e computacionais. Foi demonstrado que uma quantidade considerável de vapor 

d’água pode atravessar o MEA no sentido do cátodo para o ânodo. Em geral, o 

aumento da estequiometria favoreceu o aumento do desempenho da célula e foi 

constatado que a fração molar de ácido fosfórico diminui com o aumento da tempe-

ratura e da umidade relativa. 

Palavras-chave: HT-PEMFC, CFD, PBI, etanol, modelo matemático  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

In recent years, high temperature proton exchange membrane fuel cells (HT-

PEMFC) have been the subject of several researches in order to remove many 

challenges raised during low temperature operation. The state-of-the-art electrolyte 

for PEMFC, Nafion®, features highly water-dependent proton conduction 

mechanisms, which limits operation in these systems to 100°C. The increase in 

operating temperature of a PEMFC cell is desired due to the contribution of 

temperature to the acceleration of electrochemical reactions. However, the increase 

in temperature requires a new proposal for electrolytes, either by optimizing the 

properties of Nafion or by developing membranes that do not depend on water for 

proton conduction. In this context, phosphoric acid-doped PBI (polybenzimidazole) 

membranes have been considered a very promising alternative for solid electrolytes 

operating at high temperature, due to the combination of satisfactory proton 

conduction under conditions of low relative humidity and excellent thermal stability. 

However, PBI-based membranes have some disadvantages such as acid loss that 

can occur through a series of mechanisms, including evaporation, diffusion, capillary 

transport or leaching by condensed water. Even so, the HT-PEMFC technology is 

more interesting because it works above the boiling temperature of water, so the 

water generated is represented only in the vapour phase, thus, single-phase models 

are simpler to study computationally. Thus, two plate format models were studied: 

serpentine with multiple channels and interdigital, with a geometric electrode area of 

5 cm2 through computer simulations in COMSOL Multiphysics 5.3a software, being 

developed and validated with the intention of helping in the interpretation of 

experimental results. Thus, the present work prioritized experimental and 

computational studies on the behavior of phosphoric acid in the membrane, back 

diffusion of water vapor and temperature distribution in the membrane, gas flow, 

catalyst charge, change substrate, fuel types, and changes in inlet and outlet 

placement of gas flow channels. In general, the presented polarization curves 

showed a good agreement between the experimental and computational results. It 

has been shown that a considerable amount of water vapour can cross through the 

MEA from the cathode to the anode. In general, the increase in stoichiometry favored 



 
 

the increase in cell performance and it was found that the molar fraction of 

phosphoric acid decreases with increasing temperature and relative humidity. 

Keywords: HT-PEMFC, CFD, PBI, ethanol, mathematical model 
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DIAGRAMA CONCEITUAL 

O que? 

Modelagem e simulação em células a combustível de membrana de troca protônica de alta 

temperatura 

Por quê? 

✓ Células a combustível são dispositivos promissores e muito estudados mundialmente. Suas 

aplicações são diversas, desde em equipamentos móveis como também estacionários; 

✓ Testes experimentais demandam tempo e custos adicionais de recursos; 

✓ A modelagem computacional auxilia no entendimento dos fenômenos envolvidos e no 

comportamento dos dispositivos desenvolvidos. 

O que já existe? 

✓ Uma extensa variedade de pesquisas produzidas na literatura referente a LT-PEMFC e HT-

PEMFC, mas raras pesquisas principalmente com relação a resultados do comportamento 

do H3PO4 e o uso de etanol como combustível em HT-PEMFC.    

Hipóteses da pesquisa 

✓ Os modelos multifísicos propostos representam o funcionamento real de células a 

combustível de membrana de troca protônica de alta temperatura; 

✓ É possível predizer os parâmetros físicos e químicos dos modelos; 

✓ É possível com o uso de modelagem e simulação prever resultados de desempenhos dos 

modelos. 

Resultados esperados 

✓ Validação dos modelos desenvolvidos por meio de curvas de polarização; 

✓ Visualização dos fenômenos que ocorrem internamente nos dispositivos tais como: 

transporte de água (vapor), distribuição de temperatura na membrana, distribuição de 

densidade de corrente na interface catalisador-membrana, fração molar de H3PO4, frações 

mássicas de água, etanol, oxigênio e hidrogênio; 

✓ Verificação e recomendação quanto as diversas possibilidades de usos em HT-PEMFC tais 
como: análise da estequiometria, análise da disposição dos canais de entrada de gases, 
análise do layout das placas bipolares, análise da carga de Pt/C e análise do substrato. 

Diferencial da pesquisa 

✓ Modelagem multifísica; 
✓ Possibilidade de programar diferentes condições de operação de uma célula a combustível 

de membrana de troca protônica de alta temperatura; 
✓ Resultados de distribuição de ácido fosfórico na membrana e uso do etanol como 

combustível. 
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1 
1 INTRODUÇÃO 

Desde o início da humanidade, o homem sempre se interessou em obter co-

nhecimento sobre os objetos que o cercam. Esse conhecimento primitivo é motivado 

por algo externo, ou seja, a necessidade de controle dos fenômenos naturais de 

modo a proporcionar melhores condições de sobrevivência. Existem muitos 

conhecimentos acumulados que são de senso comum, isto é, não possuem uma 

organização específica de como foram adquiridos e eles não são suficientes para 

explicar determinados fenômenos. Assim, muitos conhecimentos que temos no 

cotidiano são de senso comum e não são aceitos como conhecimentos científicos. 

A diferença é que o conhecimento científico é obtido e organizado de uma maneira 

específica, seguindo determinados critérios e métodos de investigação [1]. 

         Os precursores do método científico defendiam que a busca pelo conheci-

mento deveria basear-se em experimentações e lógicas matemáticas, com medi-

ções bem precisas e exatas, com a repetição intensiva de vários experimentos para 

provar as ideias. O conhecimento científico desenvolvido pela ciência da computa-

ção, por exemplo, aborda diversos campos de estudos tais como engenharia, física 

matemática ou química e tem grande influência na busca da compreensão dos 

fenômenos naturais. Por meio do processo de simulação computacional, é possível 

aplicar e resolver um modelo matemático referente a um dado processo natural ou 

experimental e prever o comportamento do objeto em estudo, frente a diversas con-

dições. O uso do recurso de simulação computacional propicia o emprego de técni-

cas numéricas para a resolução de sistemas de equações como por exemplo, as 

diferenciais onde não é possível chegar à solução analítica em algumas aplicações 

científicas. 

         No grupo de pesquisa que esse trabalho foi desenvolvido, tradicionalmente 

voltado a experimentos e simulação em células a combustível de troca protônica de 
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baixa temperatura, ficou estabelecida a necessidade e a importância da abordagem 

computacional nos mesmos estudos, mas dessa vez, com aplicação em alta 

temperatura. Dessa forma, foi desenvolvido uma série de testes, tanto compu-

tacionais quanto experimentais com o intuito de aprimorar esse tipo de célula a com-

bustível e também entender mais minuciosamente os fenômenos associados a essa 

tecnologia. A seguir, serão apresentadas as descrições básicas de célula a combus-

tível de membrana de troca protônica (PEMFC, do inglês Proton Exchange Mem-

brane Fuel Cell) e de métodos de simulação de processos físicos. 

1.1 Células a combustível 

Trata-se de um dispositivo que utiliza reações eletroquímicas, oxidando um 

combustível no compartimento anódico, e reduzindo um oxidante no compartimento 

catódico com o objetivo de produzir energia elétrica. As células a combustível são 

classificadas de acordo com o tipo de eletrólito utilizado e sua temperatura de 

trabalho. 

Figura 1.1- Exemplos de células a combustível com classificação por temperatura 

 

Fonte: autoria própria 

Dentre os diferentes tipos de células a combustível destaca-se as células de 

membrana de troca protônica PEMFC, também conhecidas como células a combus-

tível do tipo PEM. Dependendo da temperatura de trabalho, as PEMFC, podem ser 

classificadas em duas categorias: as células a combustível de baixa temperatura 

(LT-PEMFC, do inglês Low Temperature Proton Exchange Membrane Fuel Cell) e 

de alta temperatura (HT-PEMFC, do inglês High Temperature Proton Exchange 

Membrane Fuel Cell). LT-PEMFC integra o grupo das células a combustível que 

funcionam a temperaturas de trabalho abaixo de 100°C e com alto grau de 
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umidificação, possuindo como principal característica a utilização de membranas 

ionoméricas capazes de conduzir os ions H+. 

Atualmente, as membranas perfluoradas como Nafion (DuPont) são conside-

radas o estado-da-arte dos eletrólitos em células LT-PEMFC. Esse eletrólito des-

taca-se por oferecer alta estabilidade química e alta condutividade quando hidra-

tado. Além disso, o gerenciamento de calor e umidade é importante para manter o 

nível de umidificação da membrana, evitando o encharcamento e/ou ressecamento 

das interfaces eletrodo-eletrólito. Por outro lado, o aumento da temperatura traria 

benefícios às PEMFCs, particularmente ao que se refere à aceleração das etapas 

determinantes de velocidade (etapas lentas). Segundo a teoria de Arrhenius, a taxa 

de reação aumenta com o aumento da temperatura, dessa forma, a cinética da re-

ação de oxidação do hidrogênio e redução do oxigênio aumenta de acordo com o 

aumento da temperatura, levando a reações mais rápidas dos eletrodos, com rele-

vância especial no caso de RRO (reação de redução do oxigênio) que ocorre no 

cátodo [2].  

Dada a limitação de temperatura oferecida pelas membranas perfluoradas, o 

desenvolvimento de novas membranas e/ou otimização das membranas existentes 

faz-se necessário para utilização em células a combustível de membrana de troca 

protônica de alta temperatura HT-PEMFC (faixa de temperatura de 100 a 200 ºC). 

Neste contexto, membranas baseadas em Polybenzimidazol (PBI) e outras aminas 

aromáticas dopadas com ácido fosfórico se mostram muito promissoras para 

aplicação como eletrólito nessas células. 

        Nos últimos anos, as células a combustível PEM de alta temperatura foram 

objetos de diversas pesquisas a fim de remover muitos desafios levantados durante 

a operação em baixa temperatura. A tecnologia HT-PEMFC é mais interessante de-

vido a várias vantagens. Antes de tudo, ela trabalha acima da temperatura de ebu-

lição da água, portanto a água gerada no cátodo está representada apenas na fase 

de vapor, o que facilita o emprego de modelos monofásicos. Outra vantagem é que 

a velocidade das reações anódica e catódica é maior em alta temperatura, uma vez 

que, em geral, as reações eletródicas são termoativadas. Além disso, os gases não 

precisam ser umidificados antes de entrar nos canais da célula a combustível, o que 

também elimina o uso de umidificação externa. Também, devido ao coeficiente de 

arrasto eletro-osmótico extremamente baixo da membrana (transporte de água do 

ânodo para o cátodo), o transporte de água através do eletrólito pode ser 
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considerado mínimo. Consequentemente, o gerenciamento da água não é mais um 

problema em HT-PEMFC. Todas essas eliminações de equipamentos periféricos 

simplificariam drasticamente o design, o custo, o peso e tamanho do sistema [3]. 

Grande parte dos trabalhos desenvolvidos para células a combustível tem se 

concentrado em células alimentadas por hidrogênio. Dada a dificuldade de 

armazenamento e distribuição desse combustível, os combustíveis líquidos 

passaram a ser pontuados como combustível alternativo. Dentre estes, o metanol 

tem se destacado devido à sua fácil disponibilidade. Entretanto, a alta toxicidade ao 

ser humano e o fato de ser um combustível não-renovável trazem implicações 

ambientais, que inviabilizam a tecnologia como se apresenta. Um combustível 

promissor que ganhou interesse considerável nos últimos anos é o etanol, que é um 

combustível renovável e que pode ser produzido a partir de biomassa [4]. 

1.1.1 Princípios de funcionamento da célula PEM   

         Uma célula a combustível de membrana de troca protônica é composta 

basicamente por dois eletrodos porosos separados por um eletrólito sólido 

formando, assim, o conjunto membrana-eletrodos também conhecido como MEA 

(do inglês Membrane Electrode Assembly). Neste processo, um gás combustível, 

por exemplo hidrogênio, fornecido sob uma determinada pressão e vazão, 

atravessa o eletrodo poroso até alcançar a camada catalítica do ânodo onde sofre 

uma reação de oxidação, em que elétrons são liberados com formação de íons H+  

(ver equação 1.1). 

         Os elétrons liberados na reação são transferidos através de um circuito 

externo em direção ao cátodo, onde ao mesmo tempo, íons H+ fluem através do 

eletrólito também em direção ao compartimento catódico. Na entrada do cátodo, por 

sua vez, um gás oxidante (oxigênio puro ou ar comprimido) é fornecido sob uma 

determinada pressão e vazão. Quando o oxigênio alcança a camada catalítica, sofre 

uma reação de redução onde reage com os elétrons provenientes do eletrodo 

juntamente com os íons H+ do eletrólito formando água e gerando calor [4]. 
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Figura 1.2- Representação simplificada do funcionamento de uma célula a combustível 

tipo PEM 

  

Fonte: autoria própria 

As semirreações que ocorrem no processo são a oxidação do gás H2, acompanhada 

da redução do gás O2:  

2H2           4H+ + 4e-                                                                                              (1.1) 

O2  + 4H+ + 4e-                2H2O                                                                                 (1.2) 

Somando-se as duas meias-reações, e balanceando adequadamente a este-

quiometria, tem-se a reação global usual que descreve uma célula a combustível 

operando com H2 /O2: 

2H2(g) + O2(g)               2H2O(l)                                                                                    (1.3)     

         Nota-se que células a combustível não se restringem ao uso de H2 como 

combustível, sendo possível utilizar, por exemplo, combustíveis baseados em 

hidrocarbonetos, como metanol ou etanol, como também pode-se utilizar no 

compartimento catódico o próprio ar atmosférico como fonte de oxigênio. No caso 

utilizando-se etanol e oxigênio, as semirreações anódica e catódica são 

respectivamente [4]: 

C2H5OH + 3H2O(L)         2CO2 +12H+ + 12e-                                                             (1.4) 

3O2  + 12H+ + 12e-               6H2O(g)                                                                                  (1.5) 

Correspondendo a seguinte reação global: 

C2H5OH + 3O2         2CO2 + 3H2O(g)                                                                     (1.6) 
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         Contudo, o simples fato dessas reações serem possíveis e energia elétrica ser 

liberada, não quer dizer que elas possam ocorrer sob qualquer condição. Para que 

as reações ocorram, é preciso que uma barreira de ativação de energia mínima seja 

rompida. Esse fato justifica a utilização de catalisadores que visam acelerar as 

reações (é considerada uma substância catalisadora qualquer substância que 

acelera uma reação, diminuindo a energia de ativação). Outra forma comumente 

utilizada em reações químicas para acelerar a taxa das reações, cujo princípio 

também é empregado em células a combustível, é a elevação da temperatura de 

operação [5]. 

       A Figura 1.2 apresenta de forma bastante simplificada um esquema de uma 

PEMFC. No esquema são identificados os elementos que compõem a estrutura 

interna do dispositivo: os canais de escoamento dos gases, as camadas porosas de 

transporte (eletrodos de difusão gasosa) e a membrana trocadora de prótons ou 

eletrólito.    

1.1.2 Principais componentes    

       Uma célula a combustível tipo PEM para funcionar além do combustível e 

oxigênio depende basicamente de componentes essenciais que são: 

1.1.2.1 Placas bipolares 

        As placas bipolares são formadas por uma dupla de placas e possuem a 

função de distribuir os reagentes de forma uniforme sobre a superfície do conjunto 

membrana eletrodo por meio de canais de fluxo que diferem nas constituições das 

geometrias implicando em forte influência no desempenho final das células. A 

distribuição de água também é um fator dependente do “design” das placas. Além 

disso, devem apresentar elevada condutividade elétrica para evitar perdas por 

queda ôhmica ao sistema. Por esse motivo as placas bipolares são compostas por 

metais, materiais a base de carbono ou compósitos que são bons condutores 

elétricos.                                                                                                                             

1.1.2.2 Eletrodos de difusão gasosa 

         São eletrodos responsáveis pelas reações eletroquímicas formado por 

substrato estrutural (tecido ou papel de carbono), camada difusora dos gases (GDL) 

e a camada catalisadora. 
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1.1.2.3 Camada difusora gasosa   

         A camada difusora gasosa GDL (do inglês gas diffusion layer) também conhe-

cida como PTL (do inglês porous transport layer) fica posicionada entre a camada 

do catalisador e a placa bipolar e é formada por duas camadas: i) MPS (do inglês 

macro porous substrate) composta por um tecido ou papel em carbono condutor 

elétrico e ii) a MPL (do inglês micro porous layer) composta por micropartículas de 

carbono. O principal propósito da camada GDL é facilitar a passagem de reagentes 

e produtos através dos seus canais e interstícios, garantindo o contato com os 

canais de fluxo da placa bipolar [5].  

1.1.2.4 Camada catalisadora 

          A camada catalisadora cumpre a função de promover eficientemente as 

reações eletroquímicas. É a camada que contém o catalisador (platina (Pt) ou liga 

de Pt) suportado em carbono e fica localizada entre a camada difusora gasosa e a 

membrana. De acordo com Oliveira [6] o aumento da superfície específica ativa da 

camada catalítica pode influenciar na melhoria do desempenho do sistema, pois, a 

superfície específica ativa depende da carga de Pt/C como também da espessura 

da camada catalítica. 

1.1.2.5 Membrana 

         A membrana ou eletrólito sólido é constituída por um material polimérico que 

atua como um condutor de prótons e barreira física ao cruzamento de dois gases 

reagentes. O estado-da-arte do eletrólito sólido empregado em células a combustí-

vel tipo PEM de baixa temperatura é o polímero perfluorado, mais conhecido por 

Nafion® (nome comercial da marca Dupont), baseado em esqueleto de teflon 

(PTFE) com terminações sulfônicas. Devido a hidratação da membrana, ocorrem 

mudanças morfológicas e dimensionais, propiciando formação de canais que são 

consequentemente preenchidos por água, tornando-se responsáveis pelo meca-

nismo de transporte iônico e molecular. Sendo assim, a condutividade iônica é uma 

das mais importantes propriedades nas células a combustível de membrana de 

troca protônica, ou seja, a densidade de corrente ôhmica (Acm-2) é diretamente pro-

porcional a taxa de fluxo de H+ através da membrana [7]. 
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Por outro lado, as membranas não-perfluoradas, tais como PBI (Polibenzimi-

dazol) utilizadas em células a combustível tipo PEM de alta temperatura são cons-

tituídas de um polímero aromático altamente termoestável e baixa condutividade 

iônica (puro).  A principal característica das membranas de PBI consiste da não 

dependência de água no processo de condução iônica. Dessa forma, a 

condutividade está relacionada com o grau de dopagem de ácido inorgânico, tais 

como ácido fosfórico e ácido sulfúrico, o que confere a polímeros dessa natureza 

boa condução protônica em baixa umidade relativa (RH, do inglês Relative 

Humidity), além de ótima estabilidade térmica. O PBI comercialmente disponível é 

o poli[2,2-(m-fenileno)-5,5 bibenzimidazol (Figura 1.3), que apresenta pouca 

tendência de absorção de água, fato que explica a baixa condutividade protônica 

(10-7 S.cm-1) em sua forma não modificada [8]. 

Figura 1.3- Unidade repetitiva do PBI 

 

Fonte: Adaptado de [8] 

         O mecanismo de condução de prótons nas membranas PBI não é auxiliado 

pela água; em outras palavras, um próton não precisa de uma molécula de H2O 

para migrar do ânodo para o catodo na forma de um íon hidrônio (H3O+). No entanto, 

a água ainda desempenha um papel importante nos mecanismos de reação. A 

presença de água ioniza o ácido fosfórico e aumenta a atividade de prótons que, 

por sua vez, melhora a reação de redução de oxigênio por meio da seguinte reação 

[9]: 

H3PO4  + H2O             H3O+  + H2PO4
-                                                                  (1.7)   

        Onde na equação 1.7 (H2PO4
-) é o ânion fosfato de dihidrogênio. Sabe-se 

também de acordo com Dario et al. [9] que o ácido fosfórico desidrata a 

temperaturas superiores a 120°C, formando ácido pirofosfórico menos condutor 

através da seguinte reação: 

2H3PO4             H4P2O7 + H2O                                                                              (1.8) 
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1.1.3 Como verificar o desempenho de célula PEM 

         A injeção contínua dos gases reagentes cria uma diferença de potencial nos 

dois eletrodos e, consequentemente, uma força eletromotriz capaz de gerar 

corrente elétrica. Entretanto, além de corrente elétrica, surgem também, perdas de 

potencial elétrico em decorrência de barreiras energéticas a serem rompidas para 

que as reações eletroquímicas ocorram. Quando o potencial elétrico do eletrodo se 

afasta do potencial de equilíbrio (inexistência de corrente elétrica), diz-se que o 

eletrodo sofreu polarização. A medida de polarização é chamada de sobrepotencial 

(η). O sobrepotencial total de uma célula a combustível pode ser compreendido 

como um somatório das contribuições individuais de diversos sobrepotenciais [10]: 

𝜂Total = 𝜂A + 𝜂R + 𝜂C                                                                                               (1.9) 

𝜂A = polarização por ativação, que representa a barreira energética criada para a 

transferência de elétrons na interface eletrodo/solução. Ocorre nos dois eletrodos, 

sendo significativamente maior no cátodo, uma vez que a reação de redução do 

oxigênio (RRO) é a etapa determinante de velocidade;  

𝜂R = polarização por queda ôhmica (ou por resistência), é devido aos efeitos 

resistivos que ocorrem nos eletrodos, placas bipolares, além das resistências de 

transporte de prótons na membrana. Neste domínio, o sistema é governado pela 

Lei de Ohm. 

𝜂C = polarização por difusão, concentração ou por transferência de massa, 

caracterizada quando o consumo de reagente pela reação eletroquímica é alto (em 

altas densidades de corrente), levando ao esgotamento do reagente na superfície 

catalítica e promovendo uma queda acentuada no potencial. Este efeito torna-se 

mais pronunciado ao se utilizar ar no cátodo em lugar de oxigênio puro, devido à 

baixa disponibilidade de O2 (21%). Durante a operação da célula há uma redução 

da concentração de oxigênio (diminuição da pressão parcial de oxigênio) na região 

do eletrodo em função do consumo do reagente. A extensão da variação de 

concentração dependerá da densidade de corrente e fatores físicos como, por 

exemplo, a circulação e distribuição de gás no cátodo [10]. 

         O desempenho de uma célula a combustível de membrana de troca protônica 

pode ser verificado utilizando a curva característica que relaciona a tensão e 

corrente geradas pelas reações eletroquímicas. Esta curva característica é 

conhecida como curva de polarização e a sua análise permite avaliar a eficiência 
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dos fenómenos que ocorrem no interior de seus componentes, como indica a Figura 

1.4 com suas respectivas regiões de polarização. 

Figura 1.4- Gráfico típico da curva de polarização de uma célula a combustível do tipo 

PEM 

 

Fonte: autoria própria 

1.2 Simulação de processos físicos 

         Atualmente existem diversos métodos para a simulação de processos físicos. 

Todos se baseiam em alguma formulação matemática que busca descrever os fe-

nômenos da realidade. Quando se trata das equações de conservação (massa, mo-

mento e energia), observa-se um padrão de formulação podendo ser interpretadas 

da seguinte forma [11]: 

 

         A fluidodinâmica computacional tem ganhado espaço em laboratórios de pes-

quisa e nas indústrias, uma vez que experimentos de bancada costumam ser dis-

pendiosos financeiramente, demorados e algumas vezes impossíveis de se realizar. 

Com isso a simulação computacional tem-se tornado um método promissor para 

desenvolver e otimizar processos, além da possibilidade de construir modelos ma-

temáticos que represente diversos dispositivos de engenharia, como o de células a 

combustível que é o foco do presente trabalho. Com o CFD (do inglês computational 
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fluid dynamics), é possível obter informações locais detalhadas sobre o sistema si-

mulado. Isso também fornece a flexibilidade para alterar os parâmetros do projeto 

em qualquer momento. Porém, suas soluções dependerão de quanto o modelo fí-

sico assemelha-se a física do problema [11]. 

          A principal equação resolvida via fluidodinâmica computacional é a equação de 

transporte da variável de interesse, representada pelo símbolo (𝜙) e que pode ser 

expressada na forma diferencial como [11]: 

𝜕𝜌𝜙

𝜕𝑡
 +   𝛻. (𝜌𝜙�⃗� ) =  𝛻. (𝛤𝛻𝜙) + 𝑆𝜙                                                     (1.10) 

        Todas as equações de conservação resolvidas em CFD possuem a forma 

indicada na Eq. 1.10 com quatro termos: o termo temporal ou acúmulo, o termo 

advectivo (condição de escoamento de um fluido), o termo difusivo (transporte de 

espécies, cargas ou calor) e o termo fonte. Para representar diferentes equações 

de conservação alteram-se apenas três componentes da equação: a variável 𝜙 que 

representa uma propriedade qualquer, o coeficiente de difusão (Γ) que depende da 

propriedade analisada, por exemplo, quando tratando de fluidos, Γ = μ, que é a 

viscosidade dinâmica do fluido; quando tratando de temperatura, Γ = k, que é a 

condutividade térmica do fluido e o termo fonte S ou termo volumétrico, como por 

exemplo, geração de calor. Por ser praticamente impossível resolver a equação 

1.10 analiticamente, é necessário reescrevê-la na forma algébrica e resolvê-la por 

meio de algum método de discretização. Os métodos de discretização mais 

difundidos são o método das diferenças finitas, o método dos elementos finitos e o 

método dos volumes finitos. Diversos tipos de problemas físicos que são 

encontrados nas ciências e nas engenharias são descritos matematicamente na 

forma de equações diferenciais ordinárias e parciais [12]. 

         A solução exata das diversas equações empregadas usualmente é obtida pelo 

método analítico através de métodos algébricos e diferenciais aplicados a 

geometrias e condições de contorno particulares. A aplicação generalizada dos 

métodos analíticos para diferentes geometrias e condições de contorno torna 

impraticável ou até mesmo impossível a obtenção de soluções analíticas exatas. 

Tanto o método dos elementos finitos quanto o método dos volumes finitos 

aproximam a solução de problemas de valor de fronteira descritos tanto por 

equações diferenciais ordinárias quanto por equações diferenciais parciais através 

da subdivisão da geometria do problema em elementos menores, chamados 

https://www.esss.co/blog/2016/01/metodo-dos-elementos-finitos-o-que-e/
https://www.esss.co/blog/2016/01/metodo-dos-elementos-finitos-o-que-e/
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elementos finitos, nos quais a aproximação da solução exata pode ser obtida por 

interpolação de uma solução aproximada [12]. 

         Esse método propõe que o número infinito de variáveis desconhecidas, seja 

substituído por um número limitado de elementos de comportamento bem definido. 

Essas divisões podem apresentar diferentes formas, tais como a triangular, 

tetraédrica, quadrilateral entre outras, em função do tipo e da dimensão do 

problema. Como são elementos de dimensões finitas, são chamados de “elementos 

finitos” que é simplesmente o termo que nomeia o método. Os elementos finitos são 

conectados entre si por pontos, os quais são denominados de nós ou pontos 

nodais. Ao conjunto de todos esses itens elementos e nós, dá-se o nome de malha. 

Em função dessas subdivisões da geometria, as equações matemáticas que regem 

os comportamentos físicos não serão resolvidas de maneira exata, mas de forma 

aproximada por este método numérico. A precisão do método dos elementos finitos 

depende da quantidade de nós e elementos, do tamanho e dos tipos de elementos 

da malha. Ou seja, quanto menor for o tamanho e maior for o número deles em uma 

determinada malha, maior a precisão nos resultados da análise [12]. Dessa forma, 

a malha pode ser aumentada ou diminuída variando o tamanho dos elementos 

finitos, esse processo é conhecido como refinamento da malha. 

Figura 1.5 Elementos e nós de uma malha

 

Fonte: Ferreira [11]  

1.2.1 Discretização por elementos finitos    

        Nesse trabalho foi utilizado o software comercial COMSOL Multiphysics 5.3a 

que utiliza o recurso de fluidodinâmica computacional por elementos finitos 

solucionando problemas que envolvem estudos relacionados aos fenômenos de 

transportes em fluidos (calor e momento) e espécies químicas além de diversos 
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outros estudos em muitas áreas do conhecimento. O conceito de elementos finitos 

se sustenta em saber como representar uma função contínua de forma discreta a 

ser resolvida via computador. Considere um espaço unidimensional como ilustra as 

Figuras 1.6 e 1.7 divididas em apenas cinco nós e composta por quatro elementos. 

Para cada nó e dentro de cada elemento define-se uma ou várias funções 

específicas, que nesse caso, geralmente não são conhecidas. Determina-se então 

por exemplo, a derivada em relação ao espaço em cada nó (a1, a2....an) que são as 

variáveis que queremos resolver, de modo a encontrar uma função que satisfaça 

determinadas condições (equações conhecidas, condições de contorno, condições 

iniciais, etc) [13]. 

Figura 1.6- Espaço unidimensional como exemplo

 

Fonte: COMSOL Multiphysics  

Figura 1.7- Exemplo de discretização de uma função 

 

Fonte: COMSOL Multiphysics  

        A Figura 1.7 representa uma função conhecida (curva preta) que pode ser 

mapeada por cinco pontos (variáveis) de forma a formar uma aproximação 
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representada pelas retas (em azul claro) e que podemos representar pela seguinte 

expressão unidimensional [13]: 

𝑢 =  ∑ 𝑎𝑖 𝜙𝑖(𝑥)
5
𝑖=1                                                                                                  (1.11) 

         Basicamente todas as soluções que o COMSOL realiza acaba passando por 

um método iterativo não linear, onde um conjunto de equações que representam as 

funções desejadas é resolvido. Por meio de um valor inicial conhecido o software 

calcula o valor da função num determinado ponto formando por exemplo, uma reta 

tangente a esse ponto (que é especificamente a derivada nesse ponto). As 

derivadas formadas vão compor uma matriz conhecida como matriz Jacobiana. A 

função calculada agora é linear ficando dessa forma mais simples de se chegar à 

solução final por meio de um sistema de equações lineares [13]. Assim, vão sendo 

determinadas diversas funções f(u1), f(u2)...f(ui) como ilustra a Figura 1.8 até que 

seja decidido quando parar as iterações. À medida que avançamos no número de 

iterações os valores ui vão tendendo a um valor específico conforme nos 

aproximamos da solução juntamente com o resíduo das soluções que vai tender a 

zero. 

Figura 1.8 Exemplo de método iterativo não linear 

 

Fonte: autoria própria 
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        Um programa numérico não pode ficar simulando indefinidamente, é necessá-

rio que se decida quando ou onde as simulações devem parar. Podemos determinar 

a parada de uma simulação por meio de três maneiras de acordo com o software 

COMSOL: por número de iterações, por uma tolerância especificada ou por ambas. 

Já os critérios de convergência ou tolerância estão baseados praticamente na tole-

rância relativa na solução, na tolerância relativa ao resíduo ou na solução e resíduo 

conjuntamente. 

1.2.2 Problemas multifísicos   

          Para solucionar problemas que envolvam vários estudos ou físicas o 

COMSOL utiliza normalmente o método conhecido como segregado que é dividido 

em partes denominadas “steps”.  

Figura 1.9 Método segregado

 

Fonte: COMSOL Multiphysics  

        A Figura 1.9 é referente aos diversos exemplos fornecidos pelo COMSOL 

Multiphysics, que indica o funcionamento esquemático do processo de simulação 

pelo método segregado. Primeiramente são definidos os valores iniciais das físicas 

onde são resolvidos, por exemplo, os campos de potencial e efeito Joule, sendo em 

seguida repassados os resultados para a física de transporte de energia, onde o 

calor gerado pelo efeito Joule se transforma na fonte S na equação de energia. 

Dessa forma, é possível resolver o campo de temperaturas por meio das sucessivas 

iterações. A Figura 1.10 ilustra um exemplo do gráfico de convergência que é 
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gerado durante o processo de inicialização das simulações do COMSOL. Essa 

figura é baseada na tolerância relativa na solução que nesse caso é de 10-3 

juntamente com o número de iterações ajustadas. Percebe-se pela Figura 1.10 que 

todas as variáveis simuladas convergem para a tolerância relativa (linha preta 

horizontal). 

Figura 1.10 Exemplo de convergência 

 

Fonte: COMSOL Multiphysics 5.3a 

1.3 Objetivos 

          O objetivo geral deste trabalho é o estudo de sistemas do tipo HT-PEMFC por 

meio de simulações computacionais, sendo desenvolvidos e validados modelos 

com a intenção de auxiliar na interpretação de resultados experimentais. Para tal, 

os seguintes objetivos específicos foram estabelecidos: 

- desenvolver modelos computacionais de HT-PEMFC destacando-se os 

seguintes estudos: layout de placas bipolares, cargas de catalisadores 

Pt/C, fluxo dos gases (estequiometria), substratos (ELAT e MPL) e 

combustíveis (hidrogênio e etanol); 

- validar os modelos desenvolvidos por meio da comparação a resultados 

experimentais de curvas de polarização. 
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Como contribuição quanto a originalidade do trabalho, destaca-se principal-

mente os resultados de distribuição de ácido fosfórico na membrana e o uso de 

etanol como combustível em HT-PEMFC, visto que ambas as temáticas apresentam 

grande escassez de informações na literatura. 
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2 
2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1 Introdução 

Nos últimos anos, o interesse em tecnologias de energias renováveis foram 

amplamente estudadas devido principalmente a limitação dos combustíveis fósseis 

e aos seus efeitos poluentes. Em particular, no campo dos recursos renováveis, 

grande atenção é dedicada às energias solar, eólica e geotérmica enquanto as 

células a combustível são consideradas as tecnologias mais promissoras em 

aplicações móveis e estacionárias. A modelagem e simulação são ferramentas 

computacionais muito utilizadas nessas tecnologias com o objetivo de estudar os 

diversos fenômenos físicos e químicos envolvidos, com aplicação em diversos 

estudos práticos incluindo células a combustível. Por meio de equações matemáti-

cas que regem o sistema e tendo como base dados obtidos experimentalmente, 

pode-se prever com resultados satisfatórios o funcionamento de um modelo real em 

estudo.  

        A revisão da literatura tem como objetivo principal abordar os estudos 

relacionados ao uso de simulação computacional em células a combustível tipo HT-

PEMFC, seus fundamentos e destacando-se o uso de combustíveis a base de 

hidrogênio e etanol. 

2.2 Fundamentos de HT-PEMFC 

         O nível de dopagem da membrana (𝑥), é definido como a porcentagem molar 

de ácido (mol% H3PO4) por unidade de repetição do PBI, e é determinado pelo 

ganho de massa da membrana após a dopagem. Por exemplo, um nível de 
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dopagem entre 450 e 500 mol% H3PO4 pode ser alcançado utilizando-se de 9 a 11 

M H3PO4 [14, 15]. 

       O nível de dopagem também é uma função da concentração de ácido usado no 

processo, sendo exigido um equilíbrio entre o ácido absorvido na matriz polimérica 

e o ácido na solução de imersão, nesse caso, para cada monômero do polímero 

existirá determinadas moléculas de ácido. Diversos estudos apresentam por meio 

de uma equação, a determinação do nível de dopagem (𝑥) em função da 

concentração de ácido fosfórico (M em molL-1) da solução ácida [16, 17, 18, 19, 20]: 

𝑥 = 0,012M3 – 0,2111M2 + 1,2363M + 0,7119                                                     (2.1) 

         Um grupo de membrana polimérica condutora de prótons adequada para uso 

em níveis de temperatura mais altos é a membrana polimérica de base ácida 

conhecida como membrana PBI. São vários tipos de ácidos que podem ser dopados 

nessa membrana polimérica, como HCl, HNO3, HclO4 e H2SO4. No entanto, a 

dopagem com ácido fosfórico (H3PO4), leva a algumas vantagens, que 

proporcionam uma excelente estabilidade térmica, condutividade de prótons 

elevada e uma pressão de vapor muito baixa a temperaturas elevadas.  Atualmente, 

o PBI de H3PO4 é a única membrana que atende aos requisitos do Departamento 

de Energia dos EUA para membranas de alta temperatura [21]. 

          Estudos mostram que após o processo de dopagem, a membrana sofre 

mudanças significativas em suas dimensões e que pode dessa forma, influenciar 

nas características construtivas de modelos. Ronghuan et al.  verificaram que tanto 

a área quanto a espessura aumentaram significativamente após serem dopadas em 

diferentes níveis de dopagem. Os mesmos autores relatam que, em uma faixa de 

nível de dopagem ácida de 0,3 a 5,0, o volume da membrana aumentou de 22 a 

118% e os aumentos correspondentes na área e espessura ficaram em cerca de 5 

a 38% e 20 a 59%, respectivamente [22]. 

         Como o eletrólito polimérico atua como um separador de gases em uma célula 

a combustível, a permeabilidade informada do polímero é de particular importância. 

Em geral, o hidrogênio tem uma taxa de permeabilidade mais alta que a do oxigênio, 

devido ao seu tamanho molecular menor. As membranas de Nafion normalmente 

apresentam os seguintes valores de permeabilidade a 80 ºC (10-11 para o hidrogênio 

e 10-12 molcm-1s-1bar-1 para o oxigênio). Para as membranas PBI a 180 ºC foi 

reportado valores de permeabilidade de 1,6 a 4,3x10-12 molcm-1s-1bar-1 para o 
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hidrogênio e de 5 a 10x10-14 molcm-1s-1bar-1 para o oxigênio. Por meio dessa 

comparação conclui-se que os fenômenos de crossover (passagem do gás hidro-

gênio através da membrana) é mais significativo em membranas Nafion [23].  

         Dependendo da temperatura de trabalho, a célula a combustível de membrana 

trocadora de prótons pode ser classificada em duas categorias: LT-PEMFC e HT-

PEMFC. A LT-PEMFC opera em temperatura de até 100 °C com alto nível de 

umidificação, uma vez que a condução protônica em membranas perfluoradas é 

baseada em mecanismos dependentes de água, tais como mecanismo de 

Grotthuss e difusão reversa. Essa dependência com água está intimamente 

relacionada ao gerenciamento de calor e umidificação, dada a necessidade em 

manter o nível de umidificação da membrana e evitar a descompensação entre 

ressecamento e inundação de eletrodos [24]. 

         A concentração de monóxido de carbono (CO) afeta o desempenho da 

membrana a baixas temperaturas. Se a concentração de CO for excessiva (± 10 

ppm), ela será adsorvida fortemente à platina contaminando o eletrocatalisador. De 

fato, a adsorção de CO em Pt é favorecida em baixas temperaturas e desfavorecida 

em altas temperaturas. Portanto, a tolerância ao CO aumenta com o aumento da 

temperatura e é quase insignificante sua concentração em temperaturas acima de 

140 °C [25]. 

        Por outro lado, o desempenho de HT-PEMFC depende fortemente da seleção 

de materiais e da otimização de cada componente. Por exemplo, o agente ligante 

(binder) na camada do catalisador é um dos fatores importantes que pode afetar o 

desempenho das HT-PEMFCs, permitindo um bom contato entre a platina e a rede 

condutora de prótons. O binder controla o limite de fase tripla entre o eletrólito 

condutor de prótons, o catalisador condutor de elétrons e os gases reagentes. 

Embora o efeito dos vários tipos de binders na camada catalítica já foram objetos 

de diversas investigações, o politetrafluoretileno (PTFE) ainda é o material de 

escolha em PEMs. O PTFE é vantajoso porque é conhecido por sua hidrofobia [26]. 

         As membranas baseadas em PBI têm algumas vantagens potenciais em 

comparação com Nafion em termos de custo, propriedades térmicas, mecânicas e 

químicas. Apesar da membrana PBI pura possuir uma baixa condutividade iônica 

na sua forma pura, já que não tem característica ionomérica (esqueleto polimérico 

e cadeias laterais com terminações iônicas), este polímero tem alta susceptibilidade 

à dopagem, o que pode torná-lo condutor. Contudo, uma elevada condução de 
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prótons só é alcançada quando a membrana contiver quantidade de nível de 

dopagem ácida ADL (do inglês Acid Doping Level) adequada. Em contrapartida, o 

excesso de dopagem ácida pode afetar de forma negativa as propriedades 

mecânicas e térmicas da membrana PBI. Portanto, é necessário otimizar o ADL de 

forma a não perder tais propriedades. Por exemplo, uma membrana PBI dopada 

com 11,2 molar de H3PO4 apresenta a 150 ºC uma condutividade de 0,652 Sm-1 

enquanto se for dopada com 5,6 molar de H3PO4 a 200 ºC apresenta uma 

condutividade de 6,8 Sm-1 [27]. 

         Água é produzida no lado do cátodo devido às reações eletroquímicas, mas a 

água também pode estar presente no lado do ânodo se a corrente de combustível 

de hidrogênio contiver água. É o caso da reforma de combustíveis de hidrocarbo-

netos, como gás natural, álcoois ou diesel.   O acúmulo de água no interior da célula 

a combustível resulta em menores pressões parciais de hidrogênio e oxigênio com-

prometendo a taxa das reações eletroquímicas. A concentração de vapor de água 

nos componentes de uma HT-PEMFC pode ter um impacto benéfico na 

condutividade iônica da membrana, mas se ocorrer a condensação, pode resultar 

na lixiviação do ácido fosfórico da matriz polimérica, reduzindo irreversivelmente as 

capacidades de condução iônica da membrana e o desempenho de toda a célula a 

combustível [28]. 

        A condutividade iônica do PBI varia significativamente, dependendo da tempe-

ratura, do nível de dopagem ácida, do método de preparação e dos materiais com-

pósitos utilizados. Os valores típicos de condutividade relatados para o PBI dopado 

com ácido fosfórico variam de 0,2 a 6,8 Sm-1, quando dopada com ácido sulfúrico 

variam de 5 a 6 Sm-1 e finalmente utilizando-se hidróxido de potássio os valores 

podem chegar a 9 Sm-1. Enquanto o maior valor de condutividade já relatado na 

literatura é 13 Sm-1 a 160 ºC para PBI dopado com 1300-1600 mol% de ácido fos-

fórico [29]. 

A dopagem da membrana PBI pode ser realizada de várias maneiras. Um dos 

métodos mais comumente usados é a dopagem por imersão da membrana em 

solução de ácido fosfórico quente por um determinado período (curtos ou longos a 

depender do nível de dopagem pretendido). O tempo de imersão no ácido e a 

temperatura do banho define o nível de dopagem da futura membrana. Também, o 

processo de dopagem pode ser realizado pela imersão da membrana em solução 

de ácido fosfórico concentrado (85%). A temperatura, a concentração e o tempo de 
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imersão são os parâmetros para avaliar o nível de dopagem. As membranas podem 

ser por exemplo, imersas em uma solução de ácido fosfórico 10 molL-1 por até 4 

semanas para garantir elevado grau de dopagem [8, 30]. 

        As membranas à base de PBI mostram alta condutividade se dopadas 

adequadamente com ácidos fortes como o H3PO4. De fato, o PBI é um polímero 

básico, que dissocia prótons liberadores de ácido fosfórico, conforme esboçado pela 

seguinte reação: 

H3PO4 + PBI           H2PO4
- + PBI-H+                                                                                                     (2.2) 

Os íons H+ podem migrar através da cadeia do polímero por meio de ligações 

de hidrogênio auxiliados por aníons fosfatados. Os mecanismos exatos de 

transporte são bastante complexos e também dependem da quantidade de ácido 

fosfórico absorvido na matriz polimérica [31]. 

O polibenzimidazol (PBI) oferece excepcional resistência química, alta 

estabilidade termo-oxidativa e boas propriedades térmicas e mecânicas em 

temperaturas acima de 80 °C. O transporte iônico é feito através da condução de 

prótons entre duas moléculas via rearranjo das ligações de hidrogênio. A água 

produzida a partir do cátodo pode promover ainda mais a dissociação do ácido e 

facilitar o transporte de prótons. O tipo de ácido, nível de dopagem ácida e tempo 

de imersão, umidade relativa e temperatura foram considerados de especial 

importância para a condutividade de prótons das membranas PBI dopadas com 

ácidos. [32]. 

         Os efeitos e mecanismos de degradação de uma HT-PEMFC são diversos e 

são necessários ainda diversos estudos para esclarecê-los. Para identificar as 

diferentes causas de degradações é necessário separar a contribuição de cada 

efeito único da degradação total, uma das contribuições, é o controle sobre a 

compressão da célula a combustível quando ocorre seu fechamento. A compressão 

é um dos principais parâmetros para as investigações iniciais de degradação porque 

pode influenciar nas propriedades do MEA, tais como estabilidade mecânica e 

resistência [33]. 

          O desenho (design) ou layout dos canais de distribuição de gases tem 

influência na resposta de polarização em HT-PEMFC. As diferenças que podem ser 

vistas nas curvas de polarização obtidas usando canais de fluxo no formato 

paralelos e interdigitados em relação àqueles em serpentina e pinada são 

significativas, por exemplo, os canais de fluxo em serpentina e pinada levam a uma 
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potência máxima quase 25% maior que os canais de fluxo paralelos ou 

interdigitados. Em relação aos canais de fluxo paralelos, a existência de caminhos 

pelos quais os gases fluem preferencialmente é responsável pelo desenvolvimento 

de uma zona central onde o oxigênio é mais empobrecido. Os reagentes fluem a 

uma taxa mais alta através dos canais periféricos, enquanto quantidades menores 

circulam pelos canais centrais. Portanto, o oxigênio se esgota muito rapidamente 

em canais com baixas taxas de oxigênio e, em seguida, a concentração de vapor 

cresce rapidamente, causando uma menor concentração de oxigênio nos locais 

ativos do catalisador e uma difusão mais difícil do oxigênio devido à presença de 

mais vapor de água. Essa distribuição desigual induz um uso ineficiente da área do 

eletrodo. Ao usar canais de fluxo interdigitados, a melhoria desejada no 

desempenho das células a combustível forçando a convecção de gás através da 

GDL não é alcançada, pois provavelmente ocorrem fenômenos da mesma natureza 

que os canais de fluxo em paralelo [34]. 

          Ainda, os efeitos do aumento da temperatura em célula a combustível do tipo 

PEM pode ser observado pela polarização termodinâmica, em que o potencial teó-

rico de circuito aberto (Eoc) diminui com o aumento da temperatura, especialmente 

acima de 100 °C. Ainda, verifica-se que o aumento da temperatura tem influência 

na polarização por ativação e a constante de Tafel variando linearmente também 

com a temperatura, a polarização por queda ôhmica atribuída a menor condutivi-

dade do eletrólito devido a menor disponibilidade de água para condução em mem-

branas perfluoradas. Por fim, a difusão de gás tanto na membrana quanto no ele-

trodo, são aspectos importantes a serem considerados, uma vez que, geralmente, 

os coeficientes de difusão dos gases aumentam com a temperatura, enquanto, outra 

propriedade importante que é a solubilidade, diminui [35]. 

2.3 Simulação computacional em células HT-PEMFC 

          Uktam et al. desenvolveram por meio de simulação computacional o estudo 

da durabilidade afetada pelas seguintes degradações de uma célula a combustível 

do tipo HT-PEM: crossover do combustível, corrosão do carbono, perda de área 

ativa do catalisador e perda de ácido fosfórico. O impacto da distribuição de 

partículas do catalisador na dinâmica dos gases, eletroquímica e, 

consequentemente, no desempenho da célula à base de polibenzimidazol foram 

investigados pelos autores.  O estudo mostra que a perda de ácido fosfórico e a 
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mistura de reagentes dependem muito da reatividade do catalisador na camada 

ativa. Também, as perdas de ácido fosfórico são maiores em altas densidades de 

corrente e temperatura (acima de 160°C). No presente estudo, foi focado apenas a 

camada de catalisador do cátodo, porque maiores taxas de perda de ácido são 

observadas no lado do cátodo devido à formação de água líquida após o 

desligamento com subsequente lixiviação ácida da membrana. Essa lixiviação pode 

levar à drástica perda de condutividade iônica da membrana e, por consequência, 

à substancial perda de desempenho energético, propiciando a formação de micro 

orifícios e favorecendo o cruzamento de combustível com a consequente perda da 

eficiência [36]. 

        Trabalho de simulação computacional desenvolvido por Gulsah et al. 

investigaram a variação de temperatura operacional para uma HT-PEMFC com 

geometria interdigital utilizando H2/O2 e com um nível de dopagem de ácido fosfórico 

de 6,75. Os valores de densidade de corrente tiveram como resultados a 120 °C, 

6173 Am-2 e a 180 ºC registrou 10160 Am-2. Também foi possível verificar a 

distribuição do potencial do eletrólito, a distribuição de temperatura e a distribuição 

das concentrações molares de hidrogênio, oxigênio e água variando a temperatura 

de trabalho e mantendo constante o nível de dopagem da membrana. Dessa forma 

os autores relatam que com o uso de simulação computacional, foi possível estudar 

a variação de temperatura de trabalho de uma HT-PEMFC e suas respectivas 

respostas de desempenho [37].  

       Grande atenção tem sido dedicada à modelagem numérica, devido ao seu 

importante papel no estudo de células a combustível, pois, é possível por ela, 

quantificar os processos de transferências de momento, massa e calor que ocorrem 

em uma célula a combustível, sendo praticamente impossível de se verificar 

experimentalmente. Dessa forma, a modelagem pode ajudar a entender o que 

realmente acontece internamente dentro das células a combustível, apoiar 

pesquisas de atividades experimentais e auxiliar no projeto e otimização de 

sistemas comerciais. [38]. 

       Quanto aos estudos de transferência de calor em células a combustível, 

particularmente os processos de condução e convecção são mais significativos 

quando comparados ao processo de radiação. Por exemplo, a transferência 

convectiva de calor entre as correntes de gases e os componentes sólidos e 

porosos, ou a condução de calor entre os diferentes componentes sólidos 
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adjacentes causados principalmente pelas reações químicas e transferência de 

cargas [39].  

        Muitos efeitos são objetos de investigação em células a combustível tipo HT-

PEMFC, e que podem ser observados por meio de simulação computacional 

principalmente as temperaturas de trabalho que afetam diretamente a resistividade 

da membrana onde em maiores temperaturas observa-se que a resistência da 

membrana diminui. A porosidade da camada difusora de gases também de certa 

forma interfere nos resultados computacionais, ou seja, com o aumento da 

porosidade foi observado um aumento significativo da densidade de corrente. Esse 

aspecto decorre do maior acesso dos gases reagentes aos sítios catalíticos, 

levando a maior área de adsorção das espécies e, consequentemente, a maior taxa 

de conversão eletrocatalítica. Da mesma forma se aumentarmos a espessura da 

camada difusora de gases, ocorrerá uma diminuição da densidade de corrente [40].  

       Muitos esforços de pesquisadores ao longo dos estudos desenvolvidos de 

modelagem foram realizados nos últimos 20 anos e se concentraram em grande 

parte em célula a combustível PEM de baixa temperatura; no entanto, pesquisas 

em HT-PEMFCs com membrana PBI começaram há aproximadamente 12 anos, 

mas com uma grande carência em trabalhos de modelagem computacional. Muito 

dessa limitação decorre da dificuldade em se obter experimentalmente parâmetros 

fundamentais para um bom modelamento tais como: a distribuição da densidade de 

corrente, a distribuição de temperatura no MEA e a distribuição da fração molar de 

oxigênio, hidrogênio e ácido fosfórico [41].  

        Os primeiros trabalhos sobre modelagem de célula a combustível de 

membrana de troca protônica começaram na década de 1990 por pioneiros como 

Springer et al. e Bernardi e Verbrugge, com modelos unidimensionais. Springer et 

al. propuseram mecanismos que explicam o transporte de água através da 

membrana e a quantidade de água absorvida, fato confirmado posteriormente por 

meio de medidas de espectroscopia de espalhamento de raios-X em baixos ângulos 

(SAXS, do inglês Small-angle X-ray spectroscopy). Bernardi e Verbrugge previram 

similarmente o desempenho das células a combustível com base em uma mem-

brana totalmente hidratada.  

Na modelagem de LT-PEMFC, os esforços foram direcionados para resolver 

problemas como inundações e desidratação inerentes das interfaces catódica e 

anódica, respectivamente. Em alta temperatura de operação, o gerenciamento de 
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água (arraste eletro-osmótico e difusão reversa) é facilitado devido a menor 

quantidade de água líquida formada, mas ainda assim, quantificar e entender como 

tais processos ocorrem nessa condição ainda são desafiadores. Apesar disso, a 

modelagem em HT-PEMFC pode ser simplificada uma vez que a produção de água 

no cátodo se encontra na fase de vapor, dessa maneira apenas uma fase é 

modelada. O transporte de água através da membrana também é minimizado, uma 

vez que os processos de condução de prótons não dependem de água absorvida, 

levando a operação em condições de umidade relativa muito reduzidos. Além disso, 

o efeito de arrastro eletro-osmótico é praticamente inexistente em membranas 

dopadas com ácido fosfórico. Contudo, a difusão reversa, resultante de formação 

de água no compartimento catódico, pode levar à lixiviação do ácido dopante, 

fazendo a membrana perder as suas propriedades condutivas [16,42]. 

A modelagem dos canais de fluxo referentes as suas dimensões tais como 

altura, largura e também sua espessura de parede também representa um fator 

relevante quanto aos resultados de desempenho de uma célula HT-PEMFC. Nesse 

sentido, um importante fator a ser considerado no projeto de canais de fluxo é sua 

espessura de parede, que implica em alterações dos valores de pressões dos gases 

ao percorrer todo o trajeto dos canais da placa bipolar. Também, diminuindo a altura 

do canal, causa aumento na queda de pressão dos reagentes implicando na 

diminuição do desempenho do modelo. O desempenho reduzido é atribuído 

principalmente ao volume do canal reduzido onde a queda de pressão pode ser 

mais representativa se sua largura for diminuída [43].    

       Como a célula a combustível HT-PEMFC utiliza predominantemente membrana 

PBI, a sua condutividade e permeabilidade dependem exclusivamente do nível de 

dopagem do ácido fosfórico. O desempenho em alta temperatura diminui com o 

aumento da quantidade de PBI no eletrodo, que atua como agente ligante e 

componente da tripla fase reacional. Essa observação pode ser explicada em 

função do bloqueio ao transporte de O2 decorrente da presença de grandes 

quantidades de PBI nos eletrodos de difusão de gases dada pela diminuição da 

fração volumétrica de Pt. A distribuição da densidade de corrente observada na 

camada catalítica do lado do cátodo apresenta maiores valores quando a 

quantidade de PBI na membrana está relacionada a menores valores, influenciando 

dessa forma na condutividade e permeabilidade da membrana. Por exemplo, com  

5% de PBI a densidade de corrente chega a aproximadamente 1,6 Acm-2 enquanto 
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com 30% a densidade de corrente apresenta valores próximos a 0,3 Acm-2 

[17,18,19].  

        A influência da espessura da camada catalítica pode ser percebida também 

pela simulação computacional. Doubek et al. observaram por meio de simulação 

computacional trabalhando a 170 °C, que eletrodos mais finos, com camada 

catalítica com espessura de 0,010 mm apresentam menores densidades de 

corrente em torno de 0,4 Acm-2, enquanto para eletrodos mais espessos (0,050 mm) 

de espessura, pode alcançar cerca de 0,5 Acm-2 para um mesmo valor de potencial 

com os seguintes fluxos de H2 e O2 respectivamente: 80 mlmin-1 e 180 mlmin-1 [44].  

        O transporte de combustível através do GDL para os locais de reação consiste 

em dois processos, isto é, o transporte difusivo devido ao gradiente de concentração 

das espécies e o transporte convectivo devido ao gradiente de pressão. A maioria 

dos GDLs tem permeabilidade muito baixa, de modo que o transporte difusivo se 

torne dominante quando comparado ao convectivo. O transporte difusivo aumenta 

com a operação em alta densidade de corrente devido ao gradiente maior da 

concentração das espécies na direção do plano de passagem e, portanto, o 

transporte por difusão influencia predominantemente a limitação da densidade de 

corrente nos PEMFCs. Os parâmetros de projeto do GDL pertinentes ao transporte 

difusivo são a porosidade e tortuosidade que influenciam a difusividade efetiva dos 

gases no GDL [45]. 

        Simplificações em células HT-PEMFC são consideradas em processos de 

simulação computacional tais como: o sistema é assumido como estado 

estacionário, ou seja, todas as propriedades envolvidas não variam com o tempo. 

O fluxo dos fluidos é laminar, isto é, assume-se que o número de Reynolds esteja 

em valores pertinentes ao estabelecido para fluxo laminar. As propriedades térmicas 

dos materiais tais como membrana, camada catalítica ou GDL como também a dos 

gases são constantes. O fenômeno de crossover não é considerado e todas as 

espécies que fazem parte do sistema estão na fase gasosa e obedecem a lei geral 

dos gases ideais, assim, o sistema é monofásico. As camadas de difusão de gás e 

membrana têm estrutura porosa e essas camadas são isotrópicas e homogêneas 

em todas as direções assim, como as resistências de contato em todas as interfaces 

dos componentes são ignoradas. A membrana pode ser considerada impermeável 

aos gases de modo que o ácido fosfórico não sofra evaporação. O arrastro eletro 
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osmótico também pode ser negligenciado e nenhuma condição de escorregamento 

é aplicada nas paredes do ânodo e do cátodo [37,46,47, 48].  

         Yan et al. realizaram simulações com gases de entrada no lado do cátodo em 

uma célula a combustível HT-PEMFC tais como oxigênio puro e ar atmosférico. Os 

autores constataram que substituindo o ar atmosférico por oxigênio puro no cátodo, 

a densidade de potência aumentou 16,4% (de 0,238 para 0,277 Wcm-2). Em 

comparação com o ar, a concentração molar de oxigênio se torna quase cinco vezes 

maior. Nesse caso, a concentração de oxigênio é um dos fatores críticos que 

influência o desempenho da célula [49]. 

         O transporte de água em LT-PEMFC é majoritariamente decorrente dos 

seguintes processos: arrasto eletro-osmótico, difusão reversa (backdifusion) e 

permeação hidráulica, que compõem o gerenciamento de água de PEMFCs. Para 

HT-PEMFC, o arrasto eletro-osmótico pode ser negligenciado quando o 

combustível não contém parcela significativa de água, nesse caso, a difusão reversa 

é considerada o principal motivo da transferência de água. Portanto, de acordo com 

Scott et al. e Dario et al. a maioria das pesquisas com membranas PBI-H3PO4 pode 

ser realizada com reagentes secos. No entanto, os mesmos autores relatam que 

em aplicações práticas, é quase impossível fornecer reagentes secos. O ar 

ambiente é sempre úmido e a HT-PEMFC costuma funcionar com o gás reformado 

produzido no local, que pode conter grandes quantidades de vapor de água. Nesse 

caso, o mecanismo de condução de prótons nas membranas de PBI-H3PO4 não é 

auxiliado pela água; em outras palavras, um próton não precisa de uma molécula 

de H2O para migrar do ânodo para o catodo na forma de um íon hidrônio 

(mecanismo veicular). No entanto, uma proporção adequada de água ainda 

desempenha um papel importante nos mecanismos de reação porque a presença 

de água ioniza o ácido fosfórico e aumenta a atividade de prótons, o que, por sua 

vez, melhora a reação de redução do oxigênio. Além disso, a solubilidade do 

oxigênio na água é muito maior do que no ácido fosfórico. Portanto, com um certo 

teor de água no eletrólito, a concentração de oxigênio na camada do catalisador 

aumenta e, ao mesmo tempo, a difusão de oxigênio é melhorada devido à 

diminuição de sua viscosidade [50, 51].  

         Com relação aos recursos computacionais existentes e seus usos, o software 

comercial COMSOL Multiphysics é a segunda ferramenta computacional mais 

usada na literatura para modelagem de células a combustíveis perdendo apenas 
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para o FLUENT. O número de elementos utilizados na construção da malha sofreu 

um aumento nos últimos anos, passando de 105 elementos em 1998 para 106 

elementos em 2007 para simulações em 3D [52].  

         O transporte de calor é um fator considerável em estudos de simulação 

computacional em HT-PEMFCs. Em geral, a transferência de calor por convecção 

que ocorre no ambiente onde a célula HT-PEMFC está em funcionamento pode 

afetar os resultados de desempenho. Por exemplo, para um coeficiente de 

convecção de 10 Wm-2 ºC-1 que corresponde ao valor normal de convecção natural, 

pode-se observar que a célula funciona melhor com relação aos valores de 

densidade de corrente alcançadas quando comparada a valores de coeficiente de 

convecção forçada (entre 50 a 100 Wm-2ºC-1). Para células a combustível HT-

PEMFC que funcionam com H2 /ar é necessário considerar que à medida que esse 

dispositivo entra em funcionamento, a parcela de água existente é considerável, 

assim, durante o processo de inicialização, quando a temperatura da célula é inferior 

a 100 °C, pode haver água líquida gerada na camada catalisadora da zona do 

cátodo. Se houver muita água líquida, o canal de fluxo e a camada de difusão de 

gás serão bloqueados e o desempenho do HT-PEMFC será prejudicado. Portanto, 

o processo de inicialização é significativo para o ciclo de trabalho do HT-PEMFC. 

Dessa forma, Hao et al. concluíram por meio de simulação computacional que a 

operação da célula com a variação do tempo, após 100 s de funcionamento a 

proporção no cátodo é de 0,13% de fração volumétrica de água líquida onde após 

200 s a proporção cai para 0,05% [53]. 

         O coeficiente de difusão do oxigênio através do vapor de água é várias ordens 

de magnitude maior do que através da água líquida. Com o aumento da temperatura 

operacional, a proporção de água líquida nas camadas catalíticas do cátodo e nas 

camadas de difusão de gás diminui. Isso servirá para aumentar o coeficiente de 

difusão efetivo de oxigênio. Portanto, a operação em alta temperatura facilita o 

transporte de oxigênio através das camadas de difusão de gás e das camadas 

catalisadoras do catodo e deve levar a um aumento no desempenho de uma HT-

PEM [54]. 

        O gerenciamento de água possui considerável dependência da viscosidade do 

ácido fosfórico contido na membrana de PBI. A densidade do ácido fosfórico 

depende de sua composição e temperatura. A massa do ácido fosfórico do 

componente puro é constante, portanto, uma mudança na densidade afeta 
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diretamente o volume. Com a diluição crescente da solução, seu volume aumenta 

e, portanto, a fração volumétrica da mistura de ácido fosfórico nas camadas 

catalíticas muda com a operação da célula a combustível. A fração volumétrica do 

ácido fosfórico diminui com o aumento da temperatura, isso resulta da dependência 

da temperatura e da pressão de vapor da água sobre o H3PO4. Alta concentração 

de ácido fosfórico torna a membrana hidrofílica e tende a absorver mais água [55]. 

        Durante a operação da célula a combustível, uma certa quantidade de ácido 

fosfórico é migrada para a camada catalítica, por exemplo, uma membrana 

contendo uma carga inicial de ácido fosfórico de 18 a 25 mgcm-2 após 450 h de 

operação, passou a ter em torno de 13 a 14 mgcm-2. A quantidade de ácido fosfórico 

que permaneceu na membrana dependeu de seu teor de polímero, e é provável que 

a espessura da camada de catalisador influenciou a quantidade de ácido 

remanescente no eletrodo. Embora o MEA tenha sido capaz de tolerar a quantidade 

em excesso de ácido fosfórico até um certo nível, aumentar o teor de ácido fosfórico 

no MEA pode causar inundação do ácido, o que leva à falha de operação da célula 

[56]. 

As células a combustível de membrana de troca protônica também podem ser 

classificadas de acordo com o combustível utilizado, a saber: (hidrogênio, metanol 

ou etanol). O combustível ideal para emprego em PEMFC é o hidrogênio puro. No 

entanto, dificuldades com relação ao armazenamento e distribuição de hidrogênio 

levam à busca de combustíveis alternativos cuja infraestrutura seja mais adequada, 

principalmente a aplicação móvel (veículos elétricos). O metanol apresenta a 

vantagem de ser um combustível de fácil obtenção, mas é também um combustível 

não-renovável e de alta toxicidade. Assim, o interesse em células a combustível a 

etanol direto, DEFC (do inglês Direct Ethanol Fuel Cell) tem crescido 

consideravelmente devido a maior densidade energética desse combustível, por ser 

menos tóxico do que o metanol, e também por ser produzido a partir de fontes re-

nováveis [57]. 

A DEFC apresenta a mesma característica da PEMFC, ou seja, utiliza um 

eletrólito polimérico sólido, sendo o combustível utilizado nesse sistema uma 

solução de etanol, que é oxidado eletroquimicamente no ânodo, gerando prótons e 

elétrons, enquanto o oxigênio é reduzido no cátodo. A mistura etanol/água é inserida 

no lado do ânodo, que reage para formar dióxido de carbono, prótons e elétrons, 
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caso ocorra oxidação completa do etanol, com formação de vapor de água no 

compartimento catódico [58]. 

A modelagem envolvendo transporte de calor em células a combustível pode 

ser realizada de dois aspectos diferentes: isotermicamente ou não-isotermicamente. 

A modelagem não isotérmica pode revelar aspectos importantes de cada projeto em 

relação à distribuição de temperatura na célula. Temperaturas uniformes geral-

mente estão relacionadas a melhor desempenho em DMFCs, (do inglês Direct Me-

thanol Fuel Cell) o que também pode ser válido para DEFCs [59]. 

A oxidação do etanol na superfície do catalisador é complicada e não forma 

dióxido de carbono diretamente. Geralmente, apenas uma pequena quantidade de 

CO2 é detectada usando um eletro-catalisador de PtRu/C. Os principais produtos 

formados durante a eletro-oxidação do etanol em baixas temperaturas (<373 K) são 

ácidos acéticos e acetaldeído. As DEFCs têm passagem significativa de etanol 

através da membrana, isso diminui a eficiência da célula devido à presença do 

combustível no cátodo. No entanto, o etanol é conhecido por afetar o desempenho 

do cátodo menos do que o metanol. Alguns métodos têm sido estudados para 

diminuir a passagem do etanol, como o uso de baixas concentrações de etanol, ou 

usando camadas de catalisador ou membranas mais espessas [60].  

Na última década, as células a combustível de etanol direto têm atraído cada 

vez mais interesse devido às vantagens intrínsecas desse combustível. Já foi reco-

nhecido que o etanol é um combustível promissor, não tóxico, renovável, podendo 

ser facilmente produzido em grande quantidade pela fermentação de matérias-pri-

mas que contenham açúcar. Além disso, apresenta uma alta densidade de energia 

(cerca de 8 kWhL-1) representando um grande candidato como combustível em cé-

lulas a combustível de membrana de troca de prótons. No entanto, existem alguns 

desafios que os DEFCs precisam ser superados, como os altos valores de sobre-

potencial do anodo, a cinética de reação lenta no cátodo e o cruzamento do com-

bustível do anodo para o catodo através da membrana, o que inevitavelmente dimi-

nui a eficiência da célula a combustível [61]. 

Existem severas limitações para células a combustíveis a etanol direto quando 

operando a temperaturas inferiores a 90 °C, isto é, a cinética de oxidação do etanol 

é muito lenta necessitando de sobrepotenciais anódicos elevados. Crossover de 

combustível, levando a um sobrepotencial, identificado em condições de corrente 

zero, devido ao potencial misto gerado no cátodo. Isso exige necessariamente o 
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desenvolvimento de membranas com baixa permeabilidade ou catalisadores 

catódicos tolerantes ao etanol. Também, baixa conversão desejada do CO2 do 

produto final de oxidação, gerando grandes quantidades de produtos de oxidação 

incompleta, como acetaldeído e ácido acético. Portanto, dos 12 elétrons disponíveis 

na molécula de etanol, um número entre 2 e 4 é realmente utilizado. Uma 

abordagem possível para superar essas limitações que reduzem a eficiência 

termodinâmica é o uso de um material de membrana polimérica que pode operar 

em temperaturas mais altas. Nesse sentido, a família dos polibenzimidazol é uma 

alternativa promissora, permitindo a operação, quando impregnada com ácido 

fosfórico, em temperaturas de até 200 °C. Além disso, este material mostra baixa 

permeabilidade ao etanol, reduzindo o cruzamento do combustível pela membrana. 

Com isso, espera-se que a operação em temperatura mais elevada melhore a 

cinética do processo de oxidação do etanol e aumente a produção de CO2. Portanto, 

a combinação de temperaturas mais altas e uma membrana com baixa 

permeabilidade pode ser um cenário atraente para uma célula a combustível de 

etanol direto mais eficaz (em termos de desempenho e produção de CO2) [62]. 

Comparando a curva de polarização de células a combustíveis usando etanol, 

hidrogênio e metanol, o desempenho do DEFC é obviamente inferior tanto do ponto 

de vista da densidade de corrente quanto da densidade de potência alcançadas, 

sob condições de trabalho semelhantes, devido ao resultado da cinética de reação 

relativamente mais lenta da eletro-oxidação do etanol em comparação com a do 

hidrogênio e do metanol [63]. 

2.4 Considerações sobre a revisão bibliográfica 

A revisão bibliográfica abordou diversas questões referentes ao estudo de 

células a combustíveis de alta temperatura, desde ao uso de programas computa-

cionais como também dos fundamentos de membranas PBI. Nota-se de acordo com 

os trabalhos pesquisados, diversas vantagens estão associadas ao uso de mem-

branas a base de PBI (não-perfluoradas) comparadas às baseadas em Nafion (per-

fluoradas). Também é evidente os benefícios alcançados em se utilizar programas 

computacionais em células a combustíveis, deixando bem claro que um programa 

de simulação pode sem dúvida substituir e/ou complementar a investigação 

experimental.  
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Quanto a trabalhos relacionados aos estudos de distribuição de ácido 

fosfórico na membrana bem como o uso de etanol como combustível, observou-se 

grande carência de investigações na literatura correspondendo em cerca de 05 

trabalhos referentes a simulação de DEFC em baixa temperatura e apenas 01 

trabalho em alta temperatura. Com relação aos estudos de distribuição de ácido 

fosfórico na membrana PBI apenas 03 trabalhos abordam pesquisas relacionadas.    

Dois problemas que afetam as PEMFC trabalhando abaixo dos 100 °C é o 

gerenciamento de água e a contaminação de monóxido de carbono (CO). Acima 

dos 100 ºC, a água está em uma única fase, isto é, vapor de água, que reduz a 

umidade relativa do PEMFC e evita o problema de inundação na área do cátodo. 

Também, a tolerância ao CO aumenta com o aumento da temperatura e é quase 

insignificante a sua presença em temperaturas acima de 140 °C. A operação em 

alta temperatura facilita o transporte de oxigênio através das camadas de difusão 

de gás e das camadas catalisadoras do catodo devido ao coeficiente de difusão de 

oxigênio através do vapor de água ser de várias ordens de magnitude maior do que 

através da água líquida. Quanto ao uso do etanol como combustível, observa-se um 

desempenho menor quando comparado ao uso do hidrogênio, mas em 

compensação outros benefícios podem ser relacionados tais como sua obtenção 

mais simplificada e seu menor impacto ao meio ambiente, em comparação com 

outros combustíveis líquidos. Mais estudos estão sendo incorporados de modo a 

superar as limitações quanto ao uso do etanol em células a combustíveis. 

Entretanto, o fator durabilidade das HT-PEMFCs em geral, está relacionado com 

alguns fatores críticos que foram e ainda são objetos de estudos.  

Com relação ao ambiente ácido combinado com certos níveis de umidade e 

temperatura, de certa forma propicia um cenário hostil para os componentes 

internos da célula a combustível, resultando na degradação dos componentes e, em 

última análise, na perda de desempenho da célula a combustível. Em HT-PEMFCs, 

diversas características de funcionamento quanto aos resultados de desempenho 

estão diretamente relacionados também com diversos fatores tais como: 

temperatura de trabalho, tipo de ácido utilizado na membrana, preparo da 

membrana, nível de dopagem da membrana, comportamento do ácido fosfórico na 

membrana, passagem de combustível e água através da membrana, fluxos dos 

gases, tipo de combustível e comburente utilizado, geometria da secção dos canais 

de fluxo, posicionamento de entrada e saída dos canais de fluxo, materiais de 
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construção e layout das placas bipolares, tipos de substratos utilizados, materiais 

dos catalizadores, espessuras das camadas catalíticas, difusoras e da membrana, 

umidificação dos gases, carga de catalizadores, fabricação e montagem da célula. 

Assim, a investigação de todos esses fatores torna o estudo tanto experimental 

quanto computacional muito trabalhoso e dispendioso, sendo dessa forma quase 

impossível relacionar a totalidade desses fatores em um único estudo. 

No entanto, apesar da literatura ser extensa, algumas lacunas ainda ficam 

abertas, por exemplo: o processo de cruzamento de água através da membrana e 

suas consequências foi pouco investigado e o cálculo da distribuição do ácido 

fosfórico na membrana foram apresentados em raros artigos. Dessa forma, novos 

modelos computacionais precisam ser estudados e desenvolvidos especialmente 

em investigações de transferência de água (vapor) e distribuição de ácido fosfórico 

em membranas para HT-PEMFC. Com isso, o presente trabalho priorizou estudos 

experimentais e computacionais voltados exclusivamente na investigação quanto 

ao comportamento do ácido fosfórico na membrana, transporte de vapor de água e 

distribuição de temperatura através da membrana, desenho das placas bipolares, 

fluxo dos gases, carga de catalisadores, alteração do substrato e mudanças no 

posicionamento de entrada e saída dos canais de fluxo dos gases. 
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3 
3. METODOLOGIAS COMPUTACIONAIS 
 

3.1 Introdução 

         Ao longo do desenvolvimento do trabalho, dois modelos básicos foram 

estabelecidos a partir de modelos desenvolvidos anteriormente em células a 

combustível do tipo LT-PEM. Tais modelos foram progressivamente refinados para 

o uso em células a combustível do tipo HT-PEM com base nos dados experimentais 

cedidos por Silva [8] e por evidências obtidas via literatura. O primeiro modelo 

denominado alfa está caracterizado pelo tipo de desenho dos canais de fluxo das 

placas bipolares, ou seja, serpentina com múltiplos canais e o segundo modelo 

denominado beta possui o formato interdigital. Os fenômenos que ocorrem em uma 

célula a combustível envolvem as ciências física e química englobando a análise do 

transporte de cargas, momento, espécies e calor. Para o transporte de momento a 

dinâmica de fluidos foi considerada para fluidos compressíveis tanto em meio livre 

como em meios porosos. 

        O transporte de espécies tanto para o lado do cátodo e ânodo foi considerado 

o modelo da lei de Fick onde os mecanismos de transporte são a transferência de 

massa em meios porosos, a transferência convectiva e a difusão por Knudsen. O 

transporte de cargas foi considerado o regime da lei de Ohm. Por fim, o transporte 

de calor é analisado referente aos fenômenos causados pelo efeito joule devido a 

transferência de cargas e reações eletroquímicas, ao calor liberado pela energia 

química fornecida pelos gases não convertida em eletricidade, a prováveis parcelas 

de condensação e evaporação sofridas por possíveis parcelas de água. Os 

processos de transferência de calor considerados foram a convecção nos meios 
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fluidos, a condução nos meios sólidos e porosos e a convecção livre como uma das 

condições de contorno do modelo.  

3.2 Parametrização e modelagem matemática 

           As geometrias utilizadas nos modelos alfa e beta são baseadas nos 

dispositivos experimentais a serem apresentados no capítulo 4 referentes a área 

geométrica dos eletrodos de 5 cm2, por meio dos domínios descritos como indicam 

as Figuras 3.1 a 3.5: placas bipolares, canais de escoamento do tipo serpentina e 

interdigital, substratos macroporosos e camadas catalíticas compondo o meio 

poroso e a membrana PBI. 

Figura 3.1- Modelagem das placas bipolares 

 

Fonte: autoria própria 

Figura 3.2- Modelagem dos layouts do modelo alfa com disposições diferentes dos canais 

de entrada e saída de gases (a) em paralelo, (b) cruzados 

 

Fonte: autoria própria 
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Figura 3.3- Detalhes da geometria (em mm) dos canais de escoamento do modelo alfa 

 

Fonte:  CCCH 

Figura 3.4- Modelagem dos canais de escoamento do modelo beta 

 

 

Fonte: autoria própria 

 

  

 

 

 

 



54 
 

Figura 3.5- Detalhes da geometria (em mm) dos canais de escoamento do modelo beta 

 

Fonte: CCCH 

        As dimensões de cada domínio são apresentadas na tabela 3.1 onde as 

medidas referentes as placas bipolares e os canais de fluxo foram medidos 

diretamente. As espessuras dos meios porosos refletem valores de materiais 

tipicamente usados em células PEM obtidos por fabricantes e literatura, exceto a 

espessura das membranas que foram medidas diretamente por um micrômetro 

milesimal. 

Tabela 3.1- Dimensões utilizadas na geometria do modelo alfa e beta  

Dimensão Valor (mm) Referência 

Comprimento do canal 22,55 [Medido]  
Largura do canal 0,8 [Medido]  

Largura de parede entre canais 0,65 [Medido]  
Altura do canal 1 [Medido]  

Diâmetro do canal de entrada e de saída 0,8 [Medido]  
Largura da placa bipolar 60 [Medido]  

Espessura da placa bipolar 11 [Medido]  
Espessura do GDL (ELAT) 0,454 [64] 
Espessura do GDL (MPL) 0,410 [64] 

Espessura da camada catalítica 0,010 a 0,015  [17,18,49,53,65,66] 
Espessura da membrana utilizando H2 e O2  *0,030 a 0,040 [Medido] 

Espessura da membrana utilizando C2H5OH e O2 0,060 [Medido] 

* As espessuras variaram de acordo com os diversos experimentos feitos com H2 e O2  

        A parametrização formulada tem como objetivo construir os modelos compu-

tacionais de forma a refletir as condições experimentais das informações disponibi-

lizadas em campo. A seguir são apresentados os principais parâmetros utilizados 
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nos principais estudos de transporte físico e químico que acontecem no interior de 

uma HT-PEMFC.  

3.2.1 Transporte de momento 

        Os parâmetros associados ao transporte de momento estão relacionados com 

as propriedades dos fluidos e dos meios porosos. A teoria das propriedades de 

transporte dos gases e líquidos a muito tempo está estabelecida, mas é bastante 

complexo expressar em equações que podem ser usadas diretamente em 

modelagem matemática, como por exemplo, em cálculo de viscosidades em 

escoamentos não invíscidos. Em termos simples, quando um gás sofre uma tensão 

de cisalhamento colisões moleculares causam um intercâmbio de momento através 

do fluido, e essa velocidade de movimento (ou momento) é distribuída. 

        Perto da fonte do estresse aplicado, o campo de velocidades é alto, mas à 

medida que as moléculas se afastam da fonte, elas são "desaceleradas" devido a 

colisões moleculares aleatórias. Esse intercâmbio aleatório de momento molecular 

é a causa predominante de viscosidade gasosa. Dessa forma, quando se trata de 

transporte relacionado ao momento a principal variável que define a taxa de 

aumento da propriedade por difusão é a viscosidade dinâmica (µ) (ver equação 

1.10). As viscosidades dinâmicas dos componentes puros foram obtidas pela 

expressão polinomial retiradas em [42]: 

µH2 (T) = 2,6488×10-6 + 2,2381×10-8T – 5,0735×10-12T2 + 8,2349×10-16T3          (3.1) 

µO2 (T) = 2,8879×10-6 + 6,6299×10-8T – 2,5463×10-11T2 + 4,9740×10-15T3          (3.2) 

µH2O (T) = - 3,1387×10-6 + 4,1514×10-8T                                                              (3.3)   

No caso do etanol, a viscosidade foi obtida por [67]:    

µC2H5OH (T) =  2,42 [𝐴 + 𝐵𝑇 +
𝐶𝑇1.5

1+𝐷𝑇
]                                                                       (3.4) 

Onde: 

𝐴 =  −5,78577𝑥10-3 

𝐵 =  2,46553𝑥10-5 

𝐶 = 𝐷 = 0  

          Sendo que (µ) tem unidades em Pa.s e (𝑇) tem unidades de Kelvin. Exceto 

para a equação 3.4 onde (µ) é dado em lb/ft.h e (𝑇) em Rankine.  As propriedades 

dos meios porosos foram consideradas constantes em relação à temperatura e 
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pressão. Além disso, todos os materiais foram tomados como homogêneos e 

isotrópicos. As principais propriedades dos materiais porosos são a porosidade (ϵΩ) 

e a permeabilidade (κΩ) onde Ω representa um dado domínio da geometria. A fração 

volumétrica da membrana PBI na camada catalítica que é simplesmente a carga de 

eletrólito adicionado para o contato iônico, é o valor da porosidade da GDL subtraído 

da porosidade da camada catalítica apresentados na tabela 3.2. 

Tabela 3.2- Parâmetros necessários ao transporte de momento referente ao modelo 

alfa e beta 

Parâmetro Denominação  Valor  Referência  

ϵGDL Porosidade da camada difusora de gases 0,80 [64] 

ϵPBI Fração volumétrica do eletrólito na camada catalítica  0,55 [72] 

kGDL Permeabilidade da camada difusora de gases 1,18x10-11 m2 [44,45]  
kMPL Permeabilidade do MPL 0,1x10-12 m2 [105,116] 
kCL 

ϵPBI 

Permeabilidade da camada catalítica 
Porosidade da camada catalítica  

10-13 m2 

0,25 
[18, 19] 

[29,40,68] 

ϵMPL Porosidade do MPL 0,60 [105,116] 

         

3.2.2 Transporte de espécies 

         Os parâmetros necessários ao transporte de espécies são relacionados ao 

transporte difusivo e convectivo com a interação entre os componentes de cada 

espécie. As espécies envolvidas no presente estudo são os combustíveis H2 e 

C2H5OH, o comburente O2, H3PO4 presente na membrana e a água como espécie 

inerente ao ânodo e cátodo. Os valores de densidade das espécies hidrogênio, 

etanol e oxigênio foram retiradas da referência [69] e estão relacionados em função 

da pressão e temperatura. A densidade da água no estado de vapor é determinada 

por [65] como: 

𝜌𝐻2𝑂(𝑇) = 
𝑀𝐻2𝑂𝑃𝑠𝑎𝑡(𝑇)

𝑅𝑇
                                                                                             (3.5) 

Sendo que a pressão de saturação (𝑃𝑠𝑎𝑡)  é obtida no mesmo intervalo de (𝑇) por 

[70]: 

𝑃𝑠𝑎𝑡 = 6,02724𝑥10
−3 + 4,3848𝑥10−4[(𝑇– 273,15) + 1,39844𝑥10−5(𝑇– 273,152) +

2,71166𝑥10−7(𝑇 − 273,153) + 2,57731𝑥10−9(𝑇 − 273,154) + 2,82254𝑥10−11(𝑇 −

273,155)                                                                                                                                          (3.6)                                                                         

         Da mesma forma que a corrente elétrica está associada ao transporte de 

cargas elétricas através de um fio condutor quando este está sujeito a uma diferença 

de potencial elétrico, a difusão está associada ao transporte de massa que ocorre 
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em um sistema quando nele existe um gradiente de concentração química. O 

coeficiente de difusão do oxigênio na membrana PBI dopada com ácido fosfórico 

retirado em [20, 42, 71] é obtido por: 

𝐷𝑂2
𝑃𝐵𝐼 = (ϵ𝑃𝐵𝐼)

1,8𝐷𝑂2
𝐻3𝑃𝑂4                                                                                             (3.7) 

Onde 𝐷𝑂2
𝐻3𝑃𝑂4   é a difusividade do oxigênio em ácido fosfórico concentrado: 

𝐷𝑂2
𝐻3𝑃𝑂4 = 10−9 𝑒𝑥𝑝 [

−192,55(𝑚𝐻3𝑃𝑂4
)
2 
+323,55(𝑚𝐻3𝑃𝑂4

)−125,61+62010(𝑚𝐻3𝑃𝑂4
)
2 
−105503(𝑚𝐻3𝑃𝑂4

)+40929

𝑇
]      (3.8) 

Onde 𝑚𝐻3𝑃𝑂4  corresponde a fração mássica de ácido fosfórico. Também 

através de [20,42,71,72], o coeficiente de difusão do hidrogênio em ácido fosfórico 

é obtido como: 

𝐷𝐻2
𝑃𝐵𝐼 = (ϵ𝑃𝐵𝐼)

1,82𝐷𝑂2
𝐻3𝑃𝑂4                                                                                          (3.9) 

Sendo que as unidades de D estão em m2s-1  

O coeficiente de difusão do etanol foi considerado em água correspondendo a 

5x10-10 m2s-1 [99]. A concentração dos reagentes dissolvidos é determinada utili-

zando-se a Lei de Henry: 

ci = 
𝑃𝑖𝑥𝑖)

𝑅𝑇
                                                                                                                 (3.10) 

A fração molar de H3PO4 retirada de [72, 73] é determinada por: 

XH3PO4 =  
𝑙𝑛(𝑃𝐻2𝑂)+

2765,1

𝑇
−22,002

−
4121,9

𝑇
+2,5929

                                                                                  (3.11) 

E a fração mássica também por [72, 73] é: 

𝑤H3PO4 =  
0,0544.𝑋𝐻3𝑃𝑂4  

𝑋𝐻3𝑃𝑂4(0,0544−0,01)+0,01 
                                                                             (3.12) 

Onde 𝑃𝐻2𝑂 é a pressão parcial de vapor de água que é obtida como: 

𝑃𝐻2𝑂= UR. 𝑃𝑠𝑎𝑡                                                                                                             (3.13) 

Sendo UR a umidade relativa dos reagentes. 

          A concentração de reagente (O2) na superfície do catalisador depende, de 

certa forma, da densidade de corrente, quanto maior o valor, menores valores de 

concentração de oxigênio alcançam a superfície do catalisador. A concentração é 
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próxima de zero quando a taxa de consumo de O2 excede a taxa de difusão imposta, 

ele é consumido mais rapidamente de forma a não alcançar a superfície do 

catalisador pelo seu processo de difusão. Para evitar que o oxigênio não chegue à 

superfície do catalisador é usual que se defina uma corrente limite na simulação. 

Dessa forma, a célula a combustível não pode produzir mais do que a corrente 

limite, porque não há reagentes suficientes na superfície do catalisador. 

        Portanto, para C𝑖 = 0, 𝑖 = 𝑖𝑙, a densidade de corrente limite (𝑖𝑙), é obtida de 

acordo com [47, 74, 75, 76]: 

 𝑖𝑙 = 
𝑛𝐹𝐷𝑖𝐶𝑖

𝛿
                                                                                                              (3.14) 

       Onde 𝐷𝑖𝐶𝑖 são as difusividades e concentrações dos reagentes respectiva-

mente, 𝑛 o número de elétrons e 𝛿 corresponde a distância difusional percorrida 

pelos gases (camada catalítica), sendo que a unidade da equação 3.14 é dada em 

Am-2. As expressões para a taxa de fluxo molar das espécies (�̇�) necessária para 

cada reação eletroquímica são: 

�̇�𝐻2 =
𝑖

2𝐹
                                                                                                              (3.15) 

�̇�𝑂2 =
𝑖

4𝐹
                                                                                                              (3.16) 

�̇�𝐶2𝐻5𝑂𝐻 =
𝑖

12𝐹
                                                                                                      (3.17) 

�̇�𝐻2𝑂 =
𝑖

2𝐹
                                                                                                            (3.18) 

Onde 𝑖 é a densidade de corrente, 𝐹 é constante de Faraday com �̇�  dada em 

mols-1. A taxa de fluxo volumétrico em m3mol-1s-1 é calculada como: 

�̇� =
�̇�𝑀𝑖

𝜌𝑖
                                                                                                                 (3.19) 

Sendo �̇� a taxa de fluxo molar, 𝑀𝑖  é a massa molecular de cada espécie e 𝜌𝑖 

é a densidade das espécies.        

3.2.3 Transporte de calor  

        Os parâmetros requeridos para o transporte de calor estão relacionados com 

as propriedades térmicas principais dos fluidos e materiais estruturais, tais como a 

condutividade e capacidade térmica. Tanto a condutividade térmica (k), a capaci-

dade térmica (𝐶) das espécies bem como as propriedades térmicas da água no 
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estado de vapor foram obtidas na referência [69], as quais são dadas em função da 

pressão e temperatura. Para os meios porosos, membranas e placas bipolares as 

propriedades térmicas foram mantidas constantes com seus valores consultados 

por grande parte via literatura. Além das propriedades térmicas, são necessárias 

também as densidades de cada componente e tomadas como constantes e isotró-

picas conforme a tabela 3.3 que indica os principais parâmetros utilizados no trans-

porte de calor.  

Tabela 3.3- Parâmetros necessários ao transporte de calor referente ao modelo alfa e 

beta 

Parâmetro Denominação  Valor Referência 

𝛾𝐻2 Coeficiente adiabático do hidrogênio  1,401 [69] 

𝛾𝑂2 Coeficiente adiabático do oxigênio   1,397 [69] 

𝛾𝐶2𝐻5𝑂𝐻 Coeficiente adiabático do etanol   1,13 [69] 

kplaca Condutividade térmica da placa bipolar 20 W m-1K-1 [18,48,65,77] 
kGDL Condutividade térmica da camada difusora de 

gases contendo ELAT 
1,2 W m-1K-1 [18,19,48,77] 

kPBI Condutividade térmica da membrana 0,95 W m-1K-1 [18,27,37,48,65,96] 
kMPL Condutividade térmica da camada difusora de 

gases contendo MPL 
1 W m-1K-1 [105,116] 

kCL Condutividade térmica da camada catalítica 1,5 W m-1K-1 [18,19,48,77] 
CPplaca Capacidade térmica da placa bipolar 1580 J kg-1K-1 [65,96] 
CPGDL Capacidade térmica da camada difusora de gases 

(ELAT e MPL) 

568 J kg-1K-1 [18,19,45,77,96] 

CPPBI Capacidade térmica da membrana 1650 J kg-1K-1 [19,45,48,65,77,96] 
CPCL Capacidade térmica da camada catalítica 3300 J kg-1K-1 [18,19,48,65,77,96] 
ρplaca Densidade da placa bipolar 1580 kgm-3 [48] 
ρGDL Densidade da camada difusora de gases (ELAT e 

MPL) 
1018,6 kgm-3 [78] 

ρPBI Densidade da membrana PBI 1300 kgm-3 [48] 
ρICL Densidade da camada catalítica 1000 kgm-3 [53,96] 

 

3.2.4 Transporte de carga 

        Os parâmetros necessários ao transporte de cargas são relacionados às pro-

priedades elétricas, ou seja, iônica e eletrônica e a cinética eletroquímica das 

reações anódica e catódica. O valor do coeficiente de Tafel (b), para a reação 

catódica (etapa determinante de velocidade em baixas correntes) possui uma 

dependência do sobrepotencial, e foi selecionado o valor, que em princípio, é 

condizente com o regime simulado e literatura pesquisada (ver Tabela 3.4).   

         A condutividade iônica da membrana de PBI (σmem) está fortemente 

relacionada com o nível de dopagem de ácido fosfórico (𝑥) e a temperatura 

operacional da célula (𝑇) indicado por [17,18,19,37,48] e que pode ser estimada 

caso não venha a ser medida, por meio da seguinte expressão: 
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σmem = 
100

𝑇
 𝑒𝑥𝑝 [8,0219 − (

2605,6−70,1𝑥

𝑇
)]                                                                    (3.20) 

A Tabela 3.4 apresenta todos os parâmetros empregados na simulação 

numérica, tanto teóricos como experimentais, que regem os fenômenos de 

transporte de carga.  

Tabela 3.4- Parâmetros necessários ao transporte de carga referente ao modelo alfa e 

beta 

Parâmetro Denominação  Valor Referência 

σBP Condutividade elétrica da placa bipolar  14x103 Sm-1 [18,19,68,77] 
σGDL Condutividade elétrica da camada difusora 

de gases (ELAT e MPL) 
66700 Sm-1 [64] 

σmem Condutividade iônica da membrana PBI 1 Sm-1 [medido] 
i0aref Densidade de corrente de troca anódica  1x105 Am-2 [3,45,50,66,79] 

i0cref H2 Densidade de corrente de troca catódica 
para H2 

2,5x10-4 Am-2 [72,80] 

i0crefC2H5OH Densidade de corrente de troca catódica 
para C2H5OH 

2,7x10-5 Am-2 ------------ 

𝑬𝒂
𝟎 H2 Potencial de equilíbrio anódico para H2 0 V Calculado   

𝑬𝒄
𝟎 H2 Potencial de equilíbrio catódico para H2 1,15 V Calculado 

𝑬𝒂
𝟎 C2H5OH Potencial de equilíbrio anódico para 

C2H5OH 
0,084 V Calculado  

𝑬𝒄
𝟎 C2H5OH Potencial de equilíbrio catódico para 

C2H5OH 
1,228 V Calculado  

Ecel Potencial médio de circuito aberto 0,953 V [8] 
b Coeficiente de Tafel 100 mV dec-1 [81] 
αa 

αc 

 

Coeficiente de transferência anódico  
Coeficiente de transferência catódico 

0,5 
1,0 

[3,18,20,29,40,49,80] 
[17, 66,82] 

 

3.3 Formulação matemática 

3.3.1 Transporte de momento 

         A segunda Lei de Newton afirma que a força resultante 𝑭 é igual a derivada 

em relação ao tempo da quantidade de movimento linear, ou seja: 

∑𝐹 =  
𝑑

𝑑𝑡
(𝑚�⃗� )                                                                                                                                    (3.21) 

No caso de uma partícula fluídica que tem dimensões infinitesimais teremos:  

∑𝑑𝐹 =  
𝑑

𝑑𝑡
(𝑑𝑚�⃗� )                                                                                                                                  (3.22) 

Considerando a massa constante, a equação 3.22 passa a ser: 

∑𝑑𝐹 = 𝑑𝑚 
𝑑�⃗⃗� 

𝑑𝑡
                                                                                                      (3.23) 

Introduzindo o conceito de massa especifica a equação 3.23 pode ser reescrita 

como: 
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∑𝑑𝐹 = 𝜌𝑑∀ 
𝑑�⃗⃗� 

𝑑𝑡
                                                                                                     (3.24) 

Rearranjando a equação 3.24 teremos: 

∑
𝑑�⃗⃗� 

𝑑∀
= 𝜌

𝑑�⃗⃗� 

𝑑𝑡
                                                                                                          (3.25) 

Sabendo-se que o vetor velocidade é função de (𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡) e aplicando a regra 

da cadeia no lado direito da equação 3.25, fica: 

𝑑�⃗⃗� 

𝑑𝑡
= 

𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑥

𝜕𝑥

𝜕𝑡
+
𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑦

𝜕𝑦

𝜕𝑡
+
𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑧

𝜕𝑧

𝜕𝑡
+
𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑡

𝜕𝑡

𝜕𝑡
                                                                         (3.26) 

Ou  

𝑑�⃗⃗� 

𝑑𝑡
=  𝑢

𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑧
+
𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑡
                                                                               (3.27) 

Dessa forma, a equação 3.27 representa a aceleração total dos fluidos 

empregados nessa tese, e pode ser representada de forma mais completa como: 

∑
𝑑�⃗⃗� 

𝑑∀
= 𝜌 [

𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑧
]                                                                              (3.28) 

        O lado direito da expressão 3.28 representa a aceleração convectiva e local 

das partículas fluídicas e as forças que atuam do lado esquerdo são as forças de 

campo ou gravitacional e as forças de contato (forças viscosas e de pressão). 

Representando todas essas forças do lado esquerdo da equação 3.28 teremos: 

𝜌𝑔𝑥 −
𝜕𝑃

𝜕𝑥
+
𝜕𝜏𝑥𝑥

𝜕𝑥
+
𝜕𝜏𝑦𝑥

𝜕𝑦
+
𝜕𝜏𝑧𝑥

𝜕𝑧
 = 𝜌 (

𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑢

𝜕𝑦
+𝑤

𝜕𝑢

𝜕𝑧
)                                                  (3.29) 

𝜌𝑔𝑦 −
𝜕𝑃

𝜕𝑦
+
𝜕𝜏𝑥𝑦

𝜕𝑥
+
𝜕𝜏𝑦𝑦

𝜕𝑦
+
𝜕𝜏𝑧𝑦

𝜕𝑧
 = 𝜌 (

𝜕𝑣

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑣

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑣

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑣

𝜕𝑧
)                                                  (3.30)    

𝜌𝑔𝑧 −
𝜕𝑃

𝜕𝑧
+
𝜕𝜏𝑥𝑧

𝜕𝑥
+
𝜕𝜏𝑦𝑧

𝜕𝑦
+
𝜕𝜏𝑧𝑧

𝜕𝑧
 = 𝜌 (

𝜕𝑤

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑤

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑤

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑤

𝜕𝑧
)                                                 (3.31) 

        Onde nas expressões 3.29 a 3.31 (𝑔) é a força gravitacional, (𝑃) é a pressão 

termodinâmica e (𝜏) a tensão viscosa. Os termos representativos das forças visco-

sas podem ser rearranjados e representadas de acordo com as equações 3.32 a 

3.34 que representa a equação simplificada de Navier-Stokes nas dimensões x, y e 

z para fluidos incompressíveis e viscosidade constante.  

𝜌𝑔𝑥 −
𝜕𝑃

𝜕𝑥
+ 𝜇 (

𝜕2𝑢

𝜕𝑥2
+
𝜕2𝑢

𝜕𝑦2
+
𝜕2𝑢

𝜕𝑧2
) = 𝜌 (

𝜕𝑢

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑢

𝜕𝑦
+𝑤

𝜕𝑢

𝜕𝑧
)                                                  (3.32) 

𝜌𝑔𝑦 −
𝜕𝑃

𝜕𝑦
 +𝜇 (

𝜕2𝑣

𝜕𝑥2
+
𝜕2𝑣

𝜕𝑦2
+
𝜕2𝑣

𝜕𝑧2
) = 𝜌 (

𝜕𝑣

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑣

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑣

𝜕𝑦
+𝑤

𝜕𝑣

𝜕𝑧
)                                                  (3.33)    
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𝜌𝑔𝑧 −
𝜕𝑃

𝜕𝑧
+𝜇 (

𝜕2𝑤

𝜕𝑥2
+
𝜕2𝑤

𝜕𝑦2
+
𝜕2𝑤

𝜕𝑧2
) = 𝜌 (

𝜕𝑤

𝜕𝑡
+ 𝑢

𝜕𝑤

𝜕𝑥
+ 𝑣

𝜕𝑤

𝜕𝑦
+𝑤

𝜕𝑤

𝜕𝑧
)                                                 (3.34) 

Sendo o vetor velocidade  �⃗�   representado como: 

�⃗� =  [
𝑢
𝑣
𝑤
]    

E a divergência desse vetor que vale: 

div �⃗� = �⃗� = 
𝜕𝑢

𝜕𝑥
+
𝜕𝑣

𝜕𝑦
+
𝜕𝑤

𝜕𝑧
                                                                                            (3.35) 

Desse modo, as equações obtidas em 3.32 a 3.34 podem ser representadas 

de modo simplificado como: 

𝜌𝑔 − �⃗� 𝑃 + 𝜇�⃗� 2�⃗� = 𝜌
𝑑�⃗⃗� 

𝑑𝑡
                                                                                          (3.36) 

No caso de fluidos compressíveis o seguinte termo é incluído no lado direito 

da equação 3.36: 

−
2

3
𝜇(�⃗� �⃗⃗� )𝐼                                                                                                           (3.37)                                                                 

        Ajustando a equação 3.36 conforme a equação 1.10 e descartando o efeito da 

gravidade teremos a equação simplificada de Navier-Stokes para aos canais de 

fluxo:    

𝜌 (
𝜕(�⃗⃗� )

𝜕𝑡
+ 𝛻(�⃗� �⃗� ))

⏟            
= −𝛻𝑝⏟ +𝛻 [𝜇 (𝛻�⃗� + (𝛻�⃗� )

𝑇
−
2

3
(𝛻. �⃗� )𝛪)]⏟                    + 𝐹⏟                                     (3.38) 

            1                  2                             3                      4 

       Os diferentes termos correspondem às forças inerciais (1), forças de pressão 

(2), forças viscosas (3) e as forças externas aplicadas aos fluidos de estudo (4). 

Para as camadas porosas a expressão 3.38 é melhor representada pela equação 

de Darcy-Brinkman: 

𝜌

𝜖
(
𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑡
+ (�⃗� 𝛻))

�⃗⃗� 

𝜖
= −𝛻𝑝 + 𝛻 [

𝜇

𝜖
(𝛻�⃗� + (𝛻�⃗� )

𝑇
−
2

3
(𝛻. �⃗� )𝛪)] − (

𝜇

𝑘
+
𝑆𝑚

𝜖2
 ) �⃗� + 𝐹                  (3.39)                                                   

        O termo fonte (𝑆𝑚) em kgm-3s-1 é diferente para diferentes regiões da célula a 

combustível (ver Tabela 3.5), sendo que os principais termos na equação 3.38 e 

3.39 são a densidade (𝜌) dos fluidos, o vetor velocidade (�⃗� ), a viscosidade dinâmica 

(𝜇), a pressão termodinâmica (𝑝), (𝑘) a permeabilidade e (𝜖) é a porosidade dos 
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eletrodos de difusão gasosos. O teorema de transporte de Reynolds para transporte 

de massa em um volume de controle diz que: 

𝑑(𝐵𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎)

𝑑𝑡
=

𝑑

𝑑𝑡
(∫ 𝜑𝜌𝑑∀

𝑣𝑐

𝑣𝑐
) + ∑(𝜑�̇�)𝑖                                                                                        (3.40) 

Onde: 

𝐵𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 = variável do sistema 

𝜑 = 
𝑑𝐵

𝑑𝑚
  

�̇� = 𝜌𝑉𝑛𝑟𝐴   

Sendo (�̇�) o fluxo mássico representado pelo produto da densidade, 

velocidade do fluido em uma determinada secção do escoamento. 

Pela hipótese de conservação da massa: 

𝑑(𝑚𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎)

𝑑𝑡
= 0                                                                                                     (3.41) 

Então nesse caso, 𝐵 = 𝑚 e 𝜑 = 1, substituindo esses valores na equação 3.40 

teremos a equação integral da continuidade para regime permanente: 

𝑑

𝑑𝑡
(∫ 𝜌𝑑∀

𝑣𝑐

𝑣𝑐
) + ∑ �̇�𝑖 = 0                                                                                                                 (3.42) 

Outra maneira de expressar o regime permanente é usando a forma diferencial 

para um volume de controle infinitesimal nas três dimensões e incluindo o meio 

poroso e fluido compressível. Dessa forma, é possível descrever a equação anterior 

como: 

𝜕(𝜖𝜌)

𝜕𝑡
+ 𝛻(𝑝�⃗� ) =  𝑆𝑚                                                                                            (3.43) 

No caso para os canais de fluxo o termo da direita após a igualdade na 

expressão 3.43 se torna zero. 

3.3.2 Transporte de calor 

Os estudos da transferência de calor e da termodinâmica são altamente 

complementares e inter-relacionados. Em princípio, a primeira lei da termodinâmica 

é simplesmente um enunciado de que a energia total de um sistema é conservada 

e, consequentemente, a única forma na qual a quantidade de energia pode mudar 

é se a energia cruzar sua fronteira. Considerando a célula a combustível como um 

sistema aberto (Figura 3.6). A primeira lei da termodinâmica para esse volume de 
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controle diz que: “A taxa de aumento da quantidade de energia térmica e mecânica 

acumulada (armazenada) em um volume de controle deve ser igual à taxa na qual 

as energias térmica e mecânica entram no volume de controle, menos a taxa na 

qual as energias térmica e mecânica deixam o volume de controle, mais a taxa na 

qual as energias térmica e mecânica são geradas no interior do volume de controle” 

[117]. 

Figura 3.6- Célula a combustível como um volume de controle

 

Fonte: autoria própria 

De acordo com a Figura 3.6, se a entrada e a geração de energias térmica e 

mecânica excedem a saída, a quantidade armazenada de energias térmica e 

mecânica no volume de controle tem que aumentar. Se o inverso for verdadeiro, as 

energias térmica e mecânica armazenadas têm que diminuir. Se a entrada e a 

geração foram iguais a saída, tem que prevalecer uma condição de regime 

estacionário tal que não haverá variação na quantidade armazenada de energias 

térmica e mecânica no interior do volume de controle. Na mesma Figura 3.6, 

observa-se que (�̇�𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎) e (�̇�𝑠𝑎𝑖) são as taxas de energias que cruzam o volume de 

controle, e os fluxos de entrada e saída estão representados cada uma com suas 

grandezas principais que são a energia térmica específica (𝑢𝑡), o trabalho de fluxo 

(𝑝𝑉) e a velocidade do fluido (𝑣). (�̇�𝑎𝑐𝑢) é a taxa de energia acumulada e (�̇�𝑔) é a 

taxa de energia gerada dentro do volume de controle. É importante notar que os 

termos (�̇�𝑔) e (�̇�𝑎𝑐𝑢) representam processos físicos diferentes. O termo referente à 

geração de energia é uma manifestação de algum processo de conversão de 

energia, envolvendo, de um lado, energia térmica e, do outro, alguma outra forma 

de energia, como energia química gerada pelas células a combustível. O termo é 

positivo (uma fonte) se a energia térmica está sendo gerada no material à custa de 
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alguma outra forma de energia; ele é negativo (um sumidouro) se energia térmica 

está sendo consumida. A expressão 3.44 representa matematicamente a Figura 

3.6. 

𝑑𝐸𝑎𝑐𝑢

𝑑𝑡
= �̇�𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 − �̇�𝑠𝑎𝑖  + �̇�𝑔                                                                                    (3.44) 

Com base na equação 3.44, a (�̇�𝑎𝑐𝑢) em uma célula a combustível pode ser 

representada como: 

�̇�𝑎𝑐𝑢 =  𝑈𝑠 + 𝑈𝑙                                                                                                     (3.45) 

Onde: 

𝑈𝑠 = energia interna sensível 

𝑈𝑙 = energia interna latente  

Onde a soma da energia interna sensível e latente é conhecida como energia 

térmica (𝑈𝑡). O termo de geração de energia (�̇�𝑔) está associado à conversão de 

alguma outra forma de energia (química, elétrica, eletromagnética ou nuclear) em 

energia térmica. Esse é um fenômeno volumétrico, ou seja, ele ocorre no interior do 

volume de controle e é geralmente proporcional ao tamanho desse volume. Por 

exemplo, em células a combustível uma reação química exotérmica está 

acontecendo, convertendo energia química em energia térmica. O efeito líquido é 

um aumento na energia térmica da matéria no interior do volume de controle. Em 

todas as aplicações de interesse neste caso, se efeitos químicos, elétricos 

estiverem presentes, eles serão tratados como fontes de energia térmica [117]. 

Os termos relativos à entrada e à saída de energia são fenômenos de 

superfície. Ou seja, eles estão associados exclusivamente aos processos que 

ocorrem na superfície de controle e são geralmente proporcionais à área superficial. 

Os termos de entrada e saída de energia incluem transferência de calor (que pode 

ser por condução, convecção e ou radiação). Como na célula a combustível a massa 

atravessa a fronteira do volume de controle (escoamento de um fluido), os termos 

de entrada e saída também incluem a energia (térmica e mecânica) que é carregada 

(advecção) pela massa que entra e sai do volume de controle. No presente estudo 

despreza-se a energia mecânica que é insignificante nesse momento [117]. 

Quando a primeira Lei da Termodinâmica é aplicada em um volume de con-

trole sujeito ao fluxo de massa, é comum dividir o termo do trabalho em trabalho de 

escoamento, que é o trabalho realizado por forças de pressão movimentando fluidos 
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através da fronteira. Para uma unidade de massa, a quantidade de trabalho é equi-

valente ao produto da pressão pelo volume específico do fluido (pv).  Se a vazão 

mássica que entra através da fronteira for �̇�, então a taxa na qual as energias 

térmica e mecânica entram com o escoamento é �̇� (𝑈𝑡 +
𝑣2

2
+ 𝑔𝑧) em que 𝑈𝑡 é a 

energia térmica por unidade de massa. Se a operação ocorre em condições de 

regime estacionário (
𝑑𝐸𝑎𝑐𝑢

𝑑𝑡
= 0) e se não há geração de energia mecânica e trabalho 

de eixo, a equação 3.44 se reduz à forma a seguir da equação da energia para 

processos contínuos em regime estacionário [117]: 

0 =  �̇�𝑒(𝑈𝑡 + 𝑝𝑣) − �̇�𝑠(𝑈𝑡 + 𝑝𝑣) + 𝑞                                                                              (3.46)   

A soma da energia térmica e do trabalho de escoamento na Eq. 3.46, ambos 

por unidade de massa, pode ser substituída pela entalpia por unidade de massa 

ℎ = 𝑈𝑡 + 𝑝𝑣. Se o fluido é considerado um gás ideal com calores específicos 

constantes, a diferença de entalpias (por unidade de massa) entre os escoamentos 

de entrada e de saída pode então ser representada por (ℎ𝑒 – ℎ𝑠) =  𝑐𝑝(𝑇𝑒 – 𝑇𝑠), em 

que 𝑐𝑝 é o calor específico a pressão constante, e 𝑇𝑒 e 𝑇𝑠 são as temperaturas de 

entrada e  saída, respectivamente [117].  

Um dos objetivos principais em uma análise da condução de calor é determinar 

o campo de temperaturas em um meio resultante das condições impostas em suas 

fronteiras. Ou seja, deseja-se conhecer a distribuição de temperaturas ou campo de 

temperaturas, que representa como a temperatura varia com a posição no meio. 

Uma vez conhecida essa distribuição, o fluxo de calor por condução (fluxo térmico 

condutivo) em qualquer ponto do meio ou na sua superfície pode ser determinado 

por meio da equação de difusão da lei de Fourier:  

�⃗⃗� =  −𝒌𝛁𝑻                                                                                                          (3.47) 

Onde o operador ∇( letra grega Nabla), é o gradiente do campo de tempera-

turas nas três dimensões. Na ausência de mudança de fase, os efeitos da energia 

latente não são pertinentes e o termo referente ao acúmulo de energia pode ser 

escrito na forma: 

�̇�𝑎𝑐𝑢 =  𝜌𝑐𝑝
𝜕𝑇

𝜕𝑡
𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧                                                                                                  (3.48) 
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Aplicando dessa forma a equação 3.47 e 3.48 na equação 3.44 tem-se a 

equação de energia no campo de velocidades e temperaturas: 

𝜌𝑐𝑝 (
𝜕𝑇

𝜕𝑡
) + 𝛻(𝜌𝑐𝑝�⃗� 𝑇) =  𝛻(k∇⃗⃗ 𝑇) + 𝑆𝑒                                                        (3.49)  

  Na equação 3.49 o primeiro termo do lado esquerdo descreve a variação da 

energia interna, o segundo termo descreve a transferência de calor no campo de 

velocidades do fluido. Já do lado direito o primeiro termo corresponde a Fourier 

como já demonstrado e o segundo termo (𝑆𝑒) é o termo fonte em Wm-3 apresentado 

na tabela 3.8. Nas fronteiras livres da célula a combustível foi definido uma condição 

de fluxo convectivo imposto nas simulações como um dos requisitos de condição 

de contorno: 

−𝑛. 𝑞 =  ℎ(𝑇𝑒𝑥𝑡 – 𝑇)                                                                                                  (3.50) 

        Onde (𝑇𝑒𝑥𝑡) é a temperatura de referência ambiente (em geral 273,15 K) e (ℎ) 

é o coeficiente de transferência de calor por convecção, sendo utilizados nesse 

trabalho os valores médios sugeridos por Kreith e Bohn [83] (entre 15 a 30 Wm-2 K). 

O transporte de carga nos eletrodos e eletrólito cria termos fonte de 

aquecimento Joule de acordo com: 

𝑄𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒 = −( 𝑗𝑠𝑜𝑙∇𝜙𝑠𝑜𝑙+ 𝑗𝑚𝑒𝑚∇𝜙𝑚𝑒𝑚)                                                                                     (3.51) 

Para um processo de reação eletroquímica, pode-se escrever o balanço de 

calor total como [69]: 

“Calor gerado = reação total de entalpia – energia elétrica que sai do sistema” 

Usando a lei de Faraday para reação nos eletrodos e o subscrito (𝑚) na 

interface entre a fase de condução de elétrons e íons, corresponde a: 

𝑄𝑚 = (
Δ𝐻𝑚

𝑛𝑚𝐹
− (

Δ𝐺𝑚

𝑛𝑚𝐹
− 𝜂𝑚)) 𝑗𝑚                                                                            (3.52) 

Onde Δ𝐻𝑚 é a entalpia de reação e Δ𝐺𝑚 é energia livre de Gibbs definido como: 

Δ𝐺𝑚 = Δ𝐻𝑚 − 𝑇Δ𝑆𝑚                                                                                           (3.53) 

Sendo Δ𝑆𝑚  a entropia de reação. O potencial de equilíbrio está relacionado a 

Δ𝑆𝑚 da seguinte forma: 

𝐸𝑒𝑞𝑚 = −
Δ𝐺𝑚

𝑛𝑚𝐹
                                                                                                      (3.54) 

A equação 3.54 pode ser descrita similarmente à relação:   
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𝜕𝐸𝑒𝑞𝑚

𝜕𝑇
= 

Δ𝑆𝑚

𝑛𝑚𝐹
                                                                                                         (3.55) 

A fonte de calor local também deve ser considerada devido ao processo de 

conversão eletroquímica. Dessa forma, a quantidade de calor pode ser escrita 

como: 

 𝑄𝑚 = (𝑛𝑚 + 𝑇
𝜕𝐸𝑒𝑞𝑚

𝜕𝑇
−) 𝑗𝑚                                                                                 (3.56) 

O primeiro termo da equação 3.56 após a igualdade, representa o 

sobrepotencial relativo aos processos de ativação irreversíveis, e o último termo é 

a mudança de calor reversível devido a mudança líquida de entropia no processo 

de conversão. A fonte total de calor devido às reações eletroquímicas, 𝑄𝐸𝐶, para 

uma superfície do eletrodo é a soma de todas as fontes de calor individuais das 

reações do eletrodo de acordo com: 

𝑄𝐸𝐶 = ∑𝑄𝑚                                                                                                       (3.57) 

Dessa forma, para um eletrodo poroso, o aquecimento Joule e as fontes 

eletroquímicas são somados para uma fonte de calor total no domínio de acordo 

com: 

𝑄𝑇 = ∑𝑄𝑚 + 𝑄𝐽𝑜𝑢𝑙𝑒                                                                                                      (3.58) 

3.3.3 Transporte de carga  

         O transporte de carga é governado pela Lei de Ohm, onde em células 

eletroquímicas, dois tipos diferentes de cargas elétricas estão presentes: iônica ou 

prótons (H+), no caso de PEMFCs, responsável pela compensação de cargas como 

resposta ao campo elétrico gerado no eletrólito, e elétrons (e-) transferidos durante 

os processos de oxi-redução nos eletrodos. Assim, um potencial eletrônico (𝜙𝑠𝑜𝑙) e 

um potencial protônico (𝜙𝑚𝑒𝑚) em diferentes locais do domínio computacional 

devem ser considerados. Os dois potenciais podem ser escritos como: 

𝑖 + (𝜎𝑠𝑜𝑙∇𝜙𝑠𝑜𝑙) - 𝑆𝑠𝑜𝑙 = 0                                                                          (3.59) 

𝑖 + (𝜎𝑚𝑒𝑚∇𝜙𝑚𝑒𝑚) - 𝑆𝑚𝑒𝑚 = 0                                                                               (3.60)   

           Onde o potencial “sol”, é responsável pelo transporte de elétrons através dos 

materiais sólidos do eletrodo, e “mem” representa o potencial de transporte de 

prótons através da membrana; (σsol) e (σmem) correspondem as condutividades 
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eletrônicas dos eletrodos (ânodo e cátodo) e condutividade iônica da membrana, 

respectivamente. (𝑆𝑠𝑜𝑙) e (𝑆𝑚𝑒𝑚) são os termos fontes em Am-3 apresentados na 

tabela 3.6. As correntes elétricas e iônicas geradas são em qualquer volume (∀), de 

igual magnitude, e o total de corrente gerada no ânodo tem que ser igual ao total de 

corrente consumida no cátodo: 

∫ 𝒊𝒂𝒅∀= ∫ 𝒊𝒄𝒅∀                                                                                                   (3.61) 

         As correntes geradas (𝑖) são os resultados das reações eletroquímicas que 

ocorrem na camada catalítica junto a membrana cujo fenômeno depende da 

diferença de potencial entre a matriz sólida do eletrodo e a membrana. O modelo 

utilizado para descrever a cinética anódica foi a equação de Butler-Volmer 

linearizada presente no COMSOL: 

𝒊𝒂 = 𝒊𝟎𝒂 [
𝐹

𝑅𝑇
(𝛼𝑎 + 𝛼𝑐] 𝜂𝑎                                                                                           (3.62) 

         A equação 3.62 de acordo com o COMSOL [69], pode ser utilizada em regimes 

próximos do equilíbrio, correspondente a valores pequenos de (𝜂 ≪ 𝑅𝑇/𝐹). O termo 

αa,c (ver Tab.3.4) corresponde aos coeficientes de transferência catódico e anódico 

e (𝜂𝑎) é o sobrepotencial anódico o qual nesse estudo é descrito como: 

𝜂𝑎 = 𝜙𝑠 − 𝜙𝑙                                                                                                       (3.63) 

Os subíndices dos potenciais são (𝑙) para o eletrólito e (𝑠) para o eletrodo 

respectivamente. A densidade de corrente de troca anódica i0a é dada por: 

𝒊𝟎𝒂 = 𝒊𝟎𝒓𝒆𝒇  
 𝑃𝐻2
𝑃

                                                                                                                                                              (3.64) 

Sendo (𝒊𝟎𝒓𝒆𝒇) a densidade de corrente elétrica de referência (ver Tab.3.4), (𝑃𝐻2) 

a pressão parcial de hidrogênio e (𝑃) a pressão de referência. Para a cinética 

catódica (etapa determinante de velocidade), foi utilizada a equação de Tafel [69]: 

𝑖𝑐 = −𝒊𝟎𝒄𝑥10
𝜂𝑐/𝑏                                                                                                               (3.65) 

Onde (𝑏) é o coeficiente de Tafel (ver Tab.3.4) e a respectiva densidade de 

corrente de troca catódica (𝒊𝟎𝒄) é dada por: 

𝒊𝟎𝒄 = 𝒊𝟎𝒓𝒆𝒇  
 𝑃𝑂2
𝑃

                                                                                                                                                              (3.66) 

E o sobrepotencial catódico é descrito como: 

𝜂𝑐 = 𝜙𝑠 − 𝜙𝑙 − 𝐸𝑒𝑞                                                                                                (3.67) 
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Onde 𝐸𝑒𝑞 é o potencial de equilíbrio da reação e calculado de acordo com [22]: 

𝐸𝑒𝑞 = 1,1669 − 0,24𝑥10
−3(𝑇 − 373,15)                                                               (3.68) 

3.3.4 Transporte de espécies         

         As espécies consideradas nos modelos alfa e beta foram: H2, H2O e C2H5OH 

(etanol) no compartimento anódico e O2, H2O no compartimento catódico. O 

transporte de espécies tanto no ânodo quanto no cátodo é dado pela equação de 

advecção (Eq. 3.69) juntamente com a definição do vetor fluxo mássico total 𝑵𝒊 para 

cada espécie 𝒊: 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜖𝜌𝜔𝑖) + ∇(𝜖𝜌𝜔𝑖�⃗� ) = −∇. 𝐽𝑖  + 𝑆𝑒𝑠                                                                   (3.69) 

𝑁𝑖 = 𝐽𝑖 + 𝜌�⃗� 𝜔𝑖                                                                                                   (3.70) 

Os dois primeiros termos na equação 3.69 representam os termos de acúmulo 

e advecção de espécies, e o primeiro termo no lado direito representa a difusão de 

espécies em meio poroso dado pela lei de Fick. 

         Onde (𝜔𝑖) é a fração mássica das espécies e (𝜌) suas respectivas densidades. 

O termo fonte (𝑆𝑒𝑠) dado em molm-3s-1 é igual a zero em todos os domínios, exceto 

nas camadas catalíticas onde as espécies são consumidas ou geradas nas reações 

eletroquímicas (ver tabela 3.7).  ( 𝐽𝑖) é o vetor fluxo difusional dado por:     

𝐽𝑖 = − (𝜌𝐷𝑖
𝑓𝑘
∇𝜔𝑖 + 𝜌𝜔𝑖𝐷𝑖

𝑓𝑘 ∇M

𝑀
+ 𝐷𝑖

𝑇 ∇𝑇

𝑇
)                                                            (3.71) 

O termo (𝐷𝑖
𝑇) refere-se ao coeficiente térmico difusional e os coeficientes 

difusionais (𝐷𝑖
𝑓𝑘
) são obtidos por meio de: 

𝐷𝑖
𝑓𝑘
= (

1

𝐷
𝑖
𝑓 +

1

𝐷𝑖
𝑘)

−1

                                                                                              (3.72) 

Esses coeficientes difusionais representam uma matriz de difusão geral em 

m2s-1 descrevendo a difusão das espécies (𝑖) e da difusão de Knudsen, 

respectivamente:  

𝐷𝑖
𝑓
= 

1−𝜔𝑖

∑ 𝜒𝑘/𝐷𝑒𝑗𝑘𝑘≠𝑖
                                                                                                  (3.73)  

𝐷𝑖
𝑘 = 

𝜆𝑖

3
√
8𝑅𝑇

𝜋𝑀𝑖
                                                                                                       (3.74) 
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O termo (𝐷𝑒𝑗𝑘) representa os coeficientes de difusão binário, e (𝜆) é o livre 

caminho médio. O valor do livre caminho médio para cada espécie foi determinado 

de acordo com a referência [84]. O fluxo mássico difusivo de água (kgm-2s-1) no 

eletrólito é dado pela lei de Fick: 

𝐽𝐻2𝑂 = −𝐷𝐻2𝑂
𝑒𝑓𝑓
∇𝛾𝐻2𝑂                                                                                                (3.75)     

Onde (𝐷𝐻2𝑂
𝑒𝑓𝑓
) é a difusividade da água em m2s-1 e (𝛾𝐻2𝑂) é a fração mássica de 

vapor d’água.                             

3.4 Condições iniciais, fronteiras e termos fontes 

Considere a Figura 3.7 que representa um modelo genérico de orientação para 

destacar os domínios de estudo que podem ser adaptados para os modelos alfa e 

beta. 

Figura 3.7- Destaque dos domínios de estudo 

 

Fonte: autoria própria 

A Figura 3.8 representa o destaque da Figura 3.7 contendo os detalhes dos 

canais de fluxo onde circulam os gases reagentes com suas respectivas camadas 

porosas e a membrana. Essas figuras servem de orientação para melhor 

compreender as tabelas 3.5 a 3.8. 
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Figura 3.8- Complemento da figura 3.7: principais domínios e fronteiras 

 

Fonte: autoria própria 

Dessa forma, as tabelas 3.5 a 3.8 apresentam as condições iniciais, fronteiras 

e termos fontes para cada formulação de transporte apresentadas anteriormente. 

Tabela 3.5- Condições iniciais, fronteiras e termos fontes para o transporte de massa e 

momento 

Domínio  Condições iniciais 

1, 2, 3 �⃗�  = 0, 𝑃 =  101,325 𝑃𝑎 

5, 6, 7 �⃗�  = 0, 𝑃 =  101,325 𝑃𝑎 

Fronteira  Condições  

A  𝑃 =  0 

B  

C  

D 

𝑄𝑂2 

𝑃 = 0 

𝑄H2, 𝑄𝐶2𝐻5𝑂𝐻 

Paredes Condições 

Ânodo 

Cátodo    

 �⃗�  =  0, não escorregamento 

 �⃗�  =  0, não escorregamento 

Fontes  *Termo   

 2, 3, 5, 6 - 
𝜇

𝑘
�⃗� 𝜖 

3 

 

5 

−𝑀𝐻2
𝐽𝑎

2𝐹
 , −𝑀𝐶2𝐻5𝑂𝐻

𝐽𝑎

12𝐹
 

𝑀𝐻2𝑂
𝐽𝑐
2𝐹
−𝑀𝑂2

𝐽𝑐
4𝐹

 

*𝜇 = viscosidade dinâmica, 𝑘 = permeabilidade, 𝜖 = porosidade 
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Tabela 3.6- Condições iniciais, fronteiras e termos fontes para o transporte de cargas 

Domínio  Condições iniciais 

2, 3, 5, 6 𝐸 =  0𝑉 

Paredes  Condições 

Ânodo   𝐸 =  0𝑉 

Cátodo   𝐸 =  𝐸𝑐𝑒𝑙 

Fontes    Termo   

 3 

 5 

−𝑖𝑎 

𝑖𝑐 

 

Tabela 3.7- Condições iniciais, fronteiras e termos fontes para o transporte de espécies  

Domínio  Condições iniciais 

1, 2, 3 *𝑤𝐻2in, 𝑤𝐶2𝐻5𝑂𝐻𝑖𝑛 

5, 6, 7 𝑤𝑂2in 

Fronteira  Condições 

A  𝐽𝑖 = 0 

B  

C  

D 

𝑤𝑂2in  

𝐽𝑖 = 0 

 𝑤𝐻2in, 𝑤𝐶2𝐻5𝑂𝐻𝑖𝑛 

Fontes  Termo  

3 

 

5 

−𝑀𝐻2
𝐽𝑎

2𝐹
 , −𝑀𝐶2𝐻5𝑂𝐻

𝐽𝑎

12𝐹
 

𝑀𝐻2𝑂
𝐽𝑐
2𝐹
−𝑀𝑂2

𝐽𝑐
4𝐹

 

*A fração de espécies na entrada é calculada com base no ar umidificado e na temperatura 
correspondente. 
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Tabela 3.8- Condições iniciais, fronteiras e termos fontes para o transporte de calor 

Domínio  Condições iniciais 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 𝑇 =  𝑇0 

Fronteira  Condições 

A 

B  

C  

D 

−𝑛𝑞 =  0 

𝑇 =  293,15 𝐾, 𝑃 =  101,325 𝑃𝑎 

−𝑛𝑞 =  0 

𝑇 =  293,15 𝐾, 𝑃 =  101,325 𝑃𝑎  

Fontes  Termo   

3 
𝑖0𝑎 (𝜂𝑎 + 𝑇

𝑑𝐸𝑒𝑞
𝑑𝑇

) +
𝑖𝑎
2

𝑘
 

4 𝑗2

𝑘
 

5 
𝑖0𝑐 (𝜂𝑐 + 𝑇

𝑑𝐸𝑒𝑞
𝑑𝑇

) +
𝑖𝑐
2

𝑘
 

 

3.5 Verificação e validação do modelo numérico 

        Todos os métodos numéricos usados no COMSOL Multiphysics discretizam o 

espaço de modelagem por meio de uma malha que serve a dois propósitos. 

Primeiro, a malha gerada é usada para aproximar as geometrias. Em segundo lugar, 

a solução aproximada para o problema é resolvida em pontos discretos no espaço 

definidos por esta malha. À medida que essa malha é refinada, a solução tenderá a 

aproximar com mais precisão a verdadeira solução para o problema dos valores de 

contorno que estão sendo propostos. Nessa seção será analisado o processo usado 

para quantificar o erro numérico das simulações. Este mede o quão bem o modelo 

matemático é resolvido numericamente. Os principais erros numéricos que mais 

influenciam os resultados são os erros de discretização e iteração, que resultam das 

aproximações numéricas feitas na elaboração de um modelo matemático. 
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Figura 3.9- Exemplo de erros de iteração 

 

Fonte: COMSOL Multiphysics  

Como indica a Figura 3.9, o erro vai diminuindo com o aumento do número de 

iterações. Um dos fatores mais importantes que afetam a precisão dos resultados 

em estudos de CFD é a qualidade da malha numérica utilizada.  

Cabe aqui, introduzir a distinção entre os tipos de malhas: as estruturadas e 

as não estruturadas, pois tratando-se da malha escolhida teremos impactos na 

aproximação da solução numérica, custo computacional e consequente tempo de 

simulação. Uma malha estruturada é reconhecida por todos os nós interiores 

possuírem número constante de elementos adjacentes, neste caso o gerador de 

malha constrói uma estrutura de malha caracteristicamente formada por 

quadriláteros (2D) ou hexaedros (3D). O uso de malhas estruturadas é preferido em 

domínios simples. Já as malhas não estruturadas são apropriadas em domínios de 

elevada complexidade, pois se conformam melhor nas fronteiras [100]. Nesse 

trabalho utilizou-se malhas não-estruturada. 
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Figura 3.10- Exemplo de malhas estruturadas e não estruturadas 

 

Fonte: Ferreira [100] 

A Figura 3.11 apresenta os erros envolvidos nos métodos de solução de 

problemas que são erros experimentais, de modelagem e numérico. A diferença 

entre o valor verdadeiro de uma variável de estudo e o seu valor experimental 

constitui o erro experimental. Em geral, o valor verdadeiro é desconhecido e, 

portanto, consegue-se apenas estimar o valor do erro experimental. A diferença 

entre o valor verdadeiro de uma variável de interesse de um fenômeno real, e sua 

solução analítica ou a sua solução numérica exata é denominado erro de 

modelagem. Como o valor verdadeiro é desconhecido, também nesse caso, 

consegue-se apenas estimar o erro de modelagem. O erro de modelagem é 

causado pelas simplificações assumidas sobre os fenômenos reais na concepção 

dos modelos matemáticos.  
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Figura 3.11- Erros dos métodos de solução de problemas 

 

Fonte: autoria própria 

No presente trabalho, as principais simplificações ou hipóteses assumidas na 

modelagem são:  

1. Os fluxos são assumidos como laminares e compressíveis 

2. Operação em estado estacionário  

3. Os eletrodos são isotrópicos 

4. A membrana contém ácido livre e pode ser considerada um meio poroso 

5. Todos os gases e a água no estado de vapor obedecem à lei dos gases ideal  

6. Entrada e saída de energia desprezíveis no volume de controle em função 

do escoamento de gases ou líquidos  

Na hipótese 1 e no âmbito da mecânica dos fluidos, o número de Reynolds 

corresponde à razão entre as forças inerciais e as forças viscosas e é usado para 

identificar se um fluxo é considerado laminar ou turbulento. O número de Reynolds 

é definido como: 
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𝑅𝑒 =
𝑣𝜌𝐿

𝜇
                                                                                                              (3.76) 

Onde: 

𝑅𝑒 = número de Reynolds (adimensional) 

𝑣 =  velocidade do fluido (ms-1) 

𝜌 = densidade do fluido (kgm-3) 

𝐿 = diâmetro hidráulico (m) 

𝜇 = viscosidade dinâmica do fluido (Pa.s) 

Para fluxo em canalizações, o número de Reynolds crítico é cerca de 2300 

[119, pp.106]. Isso significa que quando esse número for menor que 2300, o fluxo 

pode ser tratado como laminar.  

Em geral, o número de Mach (Ma) estabelece se um escoamento é conside-

rado compressível ou incompressível. As equações de Navier-Stokes totalmente 

compressíveis, por exemplo, começam a exibir gradientes muito nítidos já em nú-

meros de Mach moderados, mas, a estabilização para a interface de fluxo monofá-

sica não captura necessariamente esses gradientes. É impossível dar um limite 

exato onde termina o regime de número Mach baixo e onde começa o regime de 

número Mach moderado, mas a regra é que os efeitos do número Mach começam 

a aparecer em 𝑀𝑎 =  0,3. Por esse motivo, a formulação compressível no COMSOL 

Multiphysics é chamada de fluxo compressível (𝑀𝑎 < 0,3) [120]. O número de Mach 

é dado como: 

𝑀𝑎 =
𝑣

𝑐
                                                                                                                    (3.77)           

Onde: 

𝑀𝑎 = número de Mach (adimensional) 

𝑐 = velocidade do som no fluido (ms-1) 

Um fluxo é formalmente incompressível quando 𝑀𝑎 = 0 [120]. O diâmetro 

hidráulico 𝐿 em canais retangulares na equação 3.76 é definido como: 

𝐿 =
2𝑎𝑏

𝑎+𝑏
                                                                                                                    (3.78) 

Onde: 

𝑎 = comprimento do canal (m) 

𝑏 = largura do canal (m) 
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A Tabela 3.9 mostra os números de Reynolds e os números de Mach retirados 

de uma das simulações referentes as entradas dos canais de gases (hidrogênio e 

oxigênio) do modelo alfa no potencial de 130 mV a 180 °C. Percebe-se que o fluxo 

nos canais de gases pode ser sempre considerado laminar e quase incompressível. 

Qinq Cao [93, pág.23] desenvolveu estudos computacionais onde também consta-

tou resultados semelhantes ao da tabela 3.9. 

Tabela 3.9- Número de Reynolds e Mach nos canais de entrada do lado do ânodo e 

cátodo no potencial de 130 mV  

 𝑅𝑒 𝑀𝑎 

Ânodo 9,4 0,009 
Cátodo 39,3 0,018 

Na hipótese 2 durante a maior parte do tempo de operação de um sistema HT-

PEMFC, a velocidade do fluxo não muda com o tempo devido ao equilíbrio dinâmico 

da reação química e do transporte de massa. Isso significa que o fluxo está em 

regime permanente e os termos transitórios não precisam ser incluídos nas 

equações governantes. Em alguns processos especiais em pequena escala de 

tempo, por exemplo, processos de inicialização, o fluxo depende do tempo. No 

entanto, esses casos especiais não são considerados nesta tese.  

Entretanto, na hipótese 3 considerando os eletrodos como sendo isotrópicos, 

entende-se que suas principais propriedades são constantes em todas as direções 

no plano e fora do plano.  

A hipótese 4 está relacionada ao fato de a membrana conter ácido livre, o que 

de acordo com Siegel et al. [73] é esperado uma mudança na concentração de 

H3PO4 dentro do MEA durante a operação da célula 

Já a hipótese 5 que trata os gases reagentes das células a combustível como 

gases ideais, em que as espécies envolvidas obedecem a teoria cinética dos gases 

por estarem principalmente em operação sob baixa pressão e alta temperatura. 

Finalizando, na hipótese 6 as parcelas de energia dos fluxos mássicos que entram 

ou saem do volume de controle da célula a combustível são consideradas 

desprezíveis, uma vez que os gases não apresentam, em condições de operação, 

temperatura, pressão ou velocidade suficientes para exercerem influência no 

balanço de energia. 
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O processo que quantifica o erro de modelagem é denominado de validação 

[100]. Já a diferença entre a solução analítica exata (Φ) de uma variável de interesse 

e a sua solução numérica (𝜙) é denominada erro numérico (𝐸𝑛): 

𝐸𝑛(𝜙) =  Φ −  𝜙                                                                                                 (3.79) 

O erro numérico é causado por diversas fontes de erros: erros de truncamento, 

erros de iteração e erros de arredondamento. O processo que quantifica o erro 

numérico é conhecido como verificação [100]. O processo de verificação demonstra 

o quanto um modelo matemático é resolvido adequadamente através de um modelo 

numérico. Geralmente, o erro de discretização é considerado a principal fonte do 

erro numérico [94]. Nesse caso, o método utilizado no presente trabalho é referente 

ao erro de discretização.  

3.5.1 Critério de convergência baseado no erro de discretização  

Para definir um refinamento adequado em malhas não estruturadas é 

necessário utilizar um valor de comprimento de elemento de malha representativo, 

(ℎ𝑖). Para geometria tridimensional este parâmetro é definido segundo Celik et. al. 

[101] como: 

ℎ𝑖 = (
∑ 𝑉𝑜𝑙𝑗
𝑁𝑖
𝑗=1

𝑁𝑖
)

1/3

                                                                                                 (3.80) 

Onde (𝑉𝑜𝑙𝑗) é o volume do elemento de malha (𝑗) e (𝑁) é o total de elementos 

da malha (𝑖). Com (ℎ𝑖) é possível definir outro parâmetro muito importante para o 

estudo, o fator de refinamento (𝑟𝑖) mostrado na equação 3.81, que representa a 

razão entre o (ℎ𝑖+1) de uma malha mais grosseira pelo (ℎ𝑖) da malha mais fina 

subsequente. 

𝑟𝑖 = 
ℎ𝑖+1 

 ℎ𝑖
                                                                                                               (3.81) 

Para que um estudo de malha seja representativo, as malhas usadas devem 

apresentar um fator de refinamento adequado, ou seja, valores pequenos (muito 

próximos de 1) são indesejáveis, uma vez que as mudanças na solução serão 

pequenas e a sensibilidade ao parâmetro de entrada pode ser difícil de identificar 

em comparação com os erros iterativos. Valores grandes aliviam esse problema; no 

entanto, eles também podem ser indesejáveis, uma vez que o tamanho do passo 
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mais fino pode ser proibitivamente grande se o tamanho do passo mais grosso for 

projetado para resolução suficiente. Para Stern et al. [102] uma boa alternativa pode 

ser 𝑟𝑖 = √2 pois fornece uma razão de refinamento de parâmetro razoavelmente 

grande e pelo menos permite o prolongamento da solução de parâmetro grosseiro 

como uma suposição inicial para a solução de um parâmetro mais fino. Para que 

um estudo de malha seja representativo, as malhas usadas devem apresentar um 

fator de refinamento de no mínimo 1,3 quando se utiliza três malhas, podendo ser 

de 1,2 quando são usadas mais malhas. É recomendável que o valor de (𝑟𝑖) seja 

homogêneo, preferencialmente o mesmo entre todas as malhas [101].  

Um dos métodos para estimar a convergência de malha proposto por Celik et 

al. [101] consiste na avaliação do valor de certa quantidade em pontos espaciais do 

modelo geométrico. Esse método recebe o nome de 𝐺𝐶𝐼 (do inglês Grid Conver-

gence Index) e o procedimento de avaliação descrito para uma malha tridimensional 

(3D) é apresentado pelos seguintes passos: 

Passo 1: Definir um tamanho de elemento característico (ℎ) pela equação 3.80. 

Passo 2: Selecionar três malhas com (ℎ1 < ℎ2 < ℎ3) suficientemente diferentes e 

executar as simulações para determinar os valores da variável de interesse do 

problema em questão. Para evitar valores inconsistentes para a ordem aparente de 

convergência, é aconselhável que a razão entre a malha mais grosseira e a mais 

refinada seja superior a 1,25 e que o processo de refinamento de malha seja 

realizado de maneira a manter as células geometricamente similares [104]. 

Passo 3: Por meio do resultado da equação 3.81 calcular a ordem aparente de 

convergência (𝑝) pela equação 3.82. 

𝑝 =  
𝑙𝑛(

𝜙3−𝜙2
𝜙2−𝜙1

)

𝑙𝑛𝑟𝑖
                                                                                                            (3.82) 

Passo 4: Calcular o valor extrapolado de (𝜙𝑒𝑥𝑡
21 ) através da equação 3.83, o valor de  

(𝜙𝑒𝑥𝑡
32 ) é calculado de maneira análoga. 

𝜙𝑒𝑥𝑡
21 = (𝑟21

𝑝 . 𝜙1) − 𝜙2                                                                                            (3.83) 

Passo 5: Calcular os erros relativos aproximado (𝑒𝑎
21), o erro relativo extrapolado 

(𝑒𝑒𝑥𝑡
21 ) e o índice de convergência da malha (𝐺𝐶𝐼𝑓𝑖𝑛𝑒

21 ) através das equações 3.84, 

3.85 e 3.86. de maneira análoga é possível calcular os valores de (𝑒𝑎
32, 𝑒𝑒𝑥𝑡

32  e 

𝐺𝐶𝐼𝑓𝑖𝑛𝑒
32 ). 
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𝑒𝑎
21 = |

𝜙1−𝜙2
𝜙1

|                                                                                                          (3.84)   

𝑒𝑒𝑥𝑡
21 = |

𝑒𝑒𝑥𝑡
21 −𝜙1
𝑒𝑒𝑥𝑡
21 |                                                                                                     (3.85) 

𝐺𝐶𝐼𝑓𝑖𝑛𝑒
21 =

𝐹𝑆𝑒𝑎
21

𝑟21
𝑝
−1

                                                                                                     (3.86)                                                                                      

O 𝐺𝐶𝐼 para a solução da malha fina, apresentado na equação 3.86, representa 

um intervalo com um nível de confiança de 95% de probabilidade no qual a solução 

exata das equações se encontra, e corresponde à incerteza numérica da solução 

refinada para a quantidade (𝜙), lembrando que estes índices não incluem os erros 

referentes à modelagem, são apenas indicadores de quão próximos são os 

resultados das malhas em diferentes graus de refinamento. Este é calculado 

multiplicando-se um fator de segurança (𝐹𝑆) pela estimativa de erro calculada por 

uma generalização do método da extrapolação de Richardson. No caso de três ou 

mais malhas sugere-se que o valor de 1,25 seja adotado para (𝐹𝑆) e para duas 

malhas o (𝐹𝑆) sugerido é de 3 [101]. 

Na Tabela 3.10 são apresentados os resultados da análise de convergência 

de malha para o caso estudado nessa seção, onde a variável de interesse é a média 

das intensidades de corrente simulada para cada malha selecionada. De acordo 

com os resultados apresentados na tabela 3.10, a incerteza numérica associada à 

solução da malha mais refinada (malha 1) para as intensidades de corrente média 

é de 0,06%. Observa-se que o índice de convergência diminui consideravelmente 

da malha mais grosseira para a mais refinada, o que indica que a dependência do 

tamanho da malha está diminuindo. De maneira geral os resultados indicaram uma 

ótima convergência nas três malhas selecionadas. 
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Tabela 3.10- Análise de convergência de malha para os valores das intensidades de 

corrente média 

Expressões  Resultados 

N1, N2, N3 1733155, 864559, 752833 elementos 

ℎ1 0,36 mm 

ℎ2 0,45 mm 

ℎ3 0,47 mm 

𝑟21 1,25 

𝑟32 1,04 

𝜙1 4823,4 mA 

𝜙2 4826,7 mA 

𝜙3 4834,7 mA 

𝜙𝑒𝑥𝑡
21  4821,1 mA 

𝜙𝑒𝑥𝑡
32  4821,06 mA 

𝑒𝑎
21 0,068% 

𝑒𝑒𝑥𝑡
21  0,047% 

𝐺𝐶𝐼𝑓𝑖𝑛𝑒
21  0,06% 

𝑒𝑎
32 0,16% 

𝑒𝑒𝑥𝑡
32  0,11% 

𝐺𝐶𝐼𝑓𝑖𝑛𝑒
32  0,14% 

 

3.5.2 Critério de convergência baseado na variação da incógnita 

Nesse critério de convergência, o software interrompe o processo iterativo com 

base na variação da incógnita escolhida, de acordo com Ferziger e Peric [94]:   

Se 𝐿𝑖  ≤  𝑇𝑜𝑙            parar                                                                                          (3.87) 

Sendo: 

𝐿𝑖  = norma da variação da incógnita na iteração 𝑖 

𝑇𝑜𝑙 = tolerância admitida para interromper o processo iterativo, (𝑇𝑜𝑙 = 10-3) 

 O procedimento recomendado consiste em monitorar a variação de ∆𝜙𝑖 =

𝜙𝑖 − 𝜙𝑖−1 ao longo das iterações até que fique constante em função de 𝑖 por maior 

que seja 𝑖, sendo 𝜙𝑖 a solução numérica da variável de interesse. 

        Dessa forma, o teste de convergência baseado na variação da incógnita, foi 

realizado para descobrir o tamanho ideal da malha para o presente estudo. Cinco 
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tamanhos de malhas diferentes disponíveis no COMSOL (extracoarse, coarse, 

normal, fine e finer) foram testados para verificar o efeito do valor médio da 

intensidade de corrente. Verificou-se que não há alteração significativa no valor de 

corrente média além do tamanho da malha fine (864559 elementos), como mostra a 

Figura 3.12. Portanto, para o presente estudo, o tamanho da malha adotada foi de 

864559 elementos e foi utilizado para realizar todas as simulações. Uma das 

situações mais críticas para representação de malhas no caso de célula a 

combustível, é a presença de regiões porosas como as camadas catalíticas e a 

membrana, bem como os cantos vivos e curvas. Como exemplo, a Figura 3.13 

mostra as diferenças entre uma malha mais fina e outra mais grosseira nas regiões 

das camadas catalíticas e membrana. 

Figura 3.12- Critério de convergência baseado na variação da incógnita 

 

Fonte: autoria própria 
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Figura 3.13- Diferentes malhas para as regiões das camadas catalíticas e 

membrana, (a) malha fina, (b) malha grosseira 

 

Fonte: autoria própria 

Dessa forma, a malha utilizada foi personalizada e segue a hierarquia 

estabelecida a seguir com auxílio da Figura 3.8: 

1- Definição de tamanho “normal”, com calibração para dinâmica dos fluidos em 

todos os domínios. 

2- Definição de tamanho para “fine”, com calibração para dinâmica dos fluidos 

para os domínios 1, 2, 6 e 7. 

3- Definição de tamanho para “fine”, sem calibração em específico para 

dinâmica dos fluidos para os domínios 3 e 5. 

4- Definição de tamanho para “fine”, com calibração para dinâmica dos fluidos 

para as fronteiras externas dos domínios de 1 a 7 e as fronteiras em contato 

das placas monopolares.   

5- Geração de elementos tetraédricos em todos os domínios.  
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O modelo foi resolvido em estado estacionário, usando um solver paramétrico 

para a construção das curvas de polarização. Foi utilizado o método segregado 

como já explicado na seção 1.2.2 com 8 passos especificados a seguir: 

- passos 1 e 2, responsáveis pelas variáveis do transporte de momento 

resolvendo os campos de velocidades e pressões: consistem em solvers 

lineares Geometric Multigrid do tipo GMRES (Generalized Minimal Residual 

Method) com uma tolerância residual de 0,001 e número máximo de 150 

iterações; 

- passo 3, responsável pelo transporte de cargas, consiste em um solver 

direto de equações lineares do tipo NUMPS (Multifrontal Massively Parallel 

Sparce) com fator de alocação de memória de 1,2; 

- passos 4 e 5, responsáveis pelo transporte de espécies (H2, O2, H2O e 

C2H5OH) resolvendo suas respectivas frações mássicas: consistem em 

solvers lineares iterativos do tipo GMRES, com uma tolerância residual de 

0,001 e número máximo de 150 iterações; 

- passo 6, responsável pelo transporte de calor resolvendo o campo de 

temperaturas que consiste em solvers lineares Geometric Multigrid do tipo 

GMRES com uma tolerância residual de 0,001 e número máximo de 150 

iterações; 

- passos 7 e 8, responsáveis pelo transporte de espécies (H3PO4) resolvendo 

suas respectivas frações mássicas: consistem em solvers lineares iterativos 

do tipo GMRES, com uma tolerância residual de 0,001 e número máximo de 

150 iterações.  

A Figura 3.14 representa um exemplo das malhas de estudo utilizadas nas 

simulações, mostrando os detalhes em alguns componentes da célula a 

combustível. 
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Figura 3.14- Malha utilizada nos modelos alfa e beta. (a) visão geral, (b) placas 

bipolares, (c) detalhe dos domínios dos meios porosos e canais, (d) detalhe dos domínios 

internos dos canais 

 

 

Fonte: autoria própria 
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4 
4. METODOLOGIAS EXPERIMENTAIS 
 

4.1 Introdução 

 
        Será descrita nesse capítulo a metodologia empregada na coleta de dados 

experimentais, utilizados para a validação dos resultados computacionais. 

Basicamente foi realizada a obtenção de curvas de polarização de uma HT-PEMFC, 

com área geométrica de eletrodo de 5 cm2, operando com H2 /O2 (99,999%, Air  

Product) para células alimentadas com H2 como combustível e etanol (Honeywell) 

na concentração 5,7 mol.L-1 (correspondente a razão 1:2 etanol/água em volume) 

para HT-DEFC. Os testes foram divididos da seguinte forma com relação ao modelo 

alfa: 

- variação da estequiometria dos gases reagentes (H2 e O2); 

- variação do combustível (H2 e etanol); 

- variação do substrato (ELAT ou MPL); 

- variação das posições dos canais de entrada e saída de oxigênio e 

hidrogênio; 

- variação das cargas de catalisadores de ânodo e cátodo; 

- variação do formato das placas bipolares (modelos alfa e beta). 

4.2 Dispositivos 

        Os dispositivos utilizados foram obtidos através de conjuntos e materiais 

existentes que compõem os diversos experimentos já realizados pelo Centro de 

Células a Combustível e Hidrogênio (CCCH) do IPEN. O dispositivo completo é 

formado pelos seguintes componentes:   
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Conjunto eletrodo membranas PBI (MEA), placas bipolares em grafite, guarni-

ções de vedação (separadores), e placas metálicas que atuam como suporte me-

cânico e coletores de corrente. As Figuras 4.1 a 4.6 ilustram todos os componentes 

e a Figura 4.7 apresenta o conjunto montado. 

Figura 4.1- Conjunto eletrodo membrana PBI (MEA) com 5cm2 de área ativa 

 

Fonte: CCCH 

Figura 4.2- Placas bipolares do tipo serpentina empregadas no modelo alfa com canais de 

entrada e saída em paralelo 

 

Fonte: CCCH 
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Figura 4.3- Placas bipolares do tipo serpentina empregadas no modelo alfa com canais de 

entrada e saída cruzados 

 

 

Fonte: CCCH 

Figura 4.4- Placas bipolares do tipo interdigitada empregadas no modelo beta 

 

Fonte: CCCH 
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Figura 4.5- Guarnição de vedação (separadores) do cátodo e ânodo 

 

Fonte: CCCH 

Figura 4.6- Placa de fechamento externa e placa coletora de corrente (dourada) 

 

Fonte: CCCH 
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Figura 4.7- Célula a combustível pronta para os testes. 

 

Fonte: CCCH 

Os coletores de corrente são placas de cobre com recobrimento galvânico de 

níquel-ouro para assegurar resistência à corrosão da placa de cobre situadas entre 

a placa bipolar e as placas externas, para o ânodo e cátodo. As placas externas são 

feitas de aço inoxidável, contendo as resistências de aquecimento da célula e os 

parafusos para compressão dos componentes internos. O dispositivo foi fechado 

através de aplicação de torque nos parafusos obedecendo uma ordem 

recomendada por Silva [8]. 

Para a preparação das membranas de PBI puras, foram utilizados PBI 

comercial na forma de pó (Celazone®, PBI Performance Products INC), solubilizado 

em N,N Dimetilacetamida (DMAc) (Sigma Aldrich) e na presença de cloreto de lítio 

(LiCl), o qual funciona como agente estabilizante. Isto foi necessário pois, no 

momento da conformação, o PBI pode agregar suas moléculas devido às interações 

em sua cadeia entre grupos – NH– e –NH=. Por meio de ligações de hidrogênio, o 

Li+ interage com o grupo –NH= e o Cl- com o grupo –NH–, minimizando a agregação 

das cadeias e tornando a membrana mais uniforme [8].  

A dissolução do PBI foi realizada com 0,75 g de PBI em pó, 40 mg de LiCl e 

40 mL de DMAc acondicionados em um sistema de autoclave. O sistema foi 

submetido a um banho térmico à 200 °C, agitação média (240 rpm), durante um 

período de 6 horas [8]. 
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          A etapa seguinte à formação das membranas é a dopagem para aumentar a 

condutividade protônica, na qual o agente dopante nas membranas de PBI é o 

H3PO4 (85%, Merck). A temperatura, a concentração e o tempo de imersão são os 

parâmetros para avaliar o nível de dopagem. Os filmes obtidos foram imersos em 

uma solução de ácido fosfórico 10 molL-1 por até 5, 7, 10 e 15 dias em temperatura 

ambiente, obtendo-se diversos níveis de absorção de ácido. De acordo com Silva 

[8], após 3 dias, foi atingido um ponto de equilíbrio entre solução dopante e 

membrana, no entanto para garantir este equilíbrio, optou-se por 5 dias de 

dopagem. A Figura 4.8 mostra de forma resumida os procedimentos anteriores 

descritos. 

Figura 4.8- Preparação das membranas de PBI e formação dos MEAs 

 

Fonte: Silva [8]    

         Os eletrodos de difusão de gás são formados por uma camada difusora e uma 

camada catalisadora independentes. A camada difusora é feita pela deposição por 

filtração em um tecido de carbono ELAT (do inglês electrode of Los Alamos 

Technique) ou MPL (do inglês micro porous layer), CT Carbon W1S1011 e uma 

mistura de pó de carbono (Vulcan XC72-R, Cabot) e Teflon (PTFE, TE-306A, 

DuPont). A camada catalisadora é composta por uma mistura de eletrocatalisador 

e ionômero de PBI depositados sobre a camada difusora com 2 componentes: 
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catalisador (70%) e agente ligante (30%, porcentagem em massa de PBI em relação 

ao catalisador). Para compor a camada catalítica, foram utilizados eletrocata-

lisadores comerciais de Pt/C (40% platina e 60% carbono, HiSpec 4000, Fuel Cell 

Etc) no ânodo e cátodo. A deposição da camada catalítica foi realizada pelo método 

de spray com o auxílio do equipamento automatizado Prism 400 Ultra-coat (Figura 

4.9), com o intuito de produzir eletrodos de elevada qualidade e homogeneidade.  

Figura 4.9- Máquina de spray Prism 400-Ultra coat

 

Fonte: CCCH 

A Figura 4.10 ilustra de forma esquemática as etapas de preparação das 

membranas e eletrodos.   
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Figura 4.10- Etapas de preparação das membranas e eletrodos 

 

Fonte: Silva [8] 

4.3 Aquisição de dados 

        As curvas de polarização foram obtidas de acordo com cada MEA utilizado 

para a coleta de dados. Ao todo foram realizados 6 testes conforme descrito no item 

4.1 onde os detalhes (condições operacionais) de cada um, são apresentados no 

capítulo 5. 

Para cada teste, foram coletados valores da diferença de potencial elétrico 

(ΔΕ) (modo galvanostático) por meio da carga dinâmica Agilent (Modelo 6060B 3-

60V/0-60A) e um multímetro Agilent (modelo U1252A) conectado as placas 

coletoras de corrente. Após a estabilização da temperatura da célula e da tensão 

de circuito aberto OCV (do inglês open circuit voltage), a corrente foi aplicada 

variando de 0,01 a 0,1 A com etapa de corrente de 0,01 A, 0,2 a 2,0 A com etapa 

de 0,1 A, 2,2 a 10 A e etapa de 0,2 A e 10 a 15 A e etapa de 0,5 A. Todos os valores 
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de potenciais foram coletados após 10 s da corrente aplicada. O OCV foi coletado 

após 5 min de estabilização. Para avaliar a reprodutibilidade do sistema, foram 

obtidas 3 (três) curvas de polarização em sequência para cada teste realizado.  

O seguinte protocolo foi estabelecido para cada ciclo de montagem dos dispositivos: 

1- Montagem da célula. 

2- Aquecimento na temperatura de trabalho até a estabilização. 

3- Alimentação dos gases com as respectivas calibrações de vazões. 

4- Coleta de conjunto de dados. 

5- Resfriamento da célula. 

6- Interrupção da alimentação de gases. 

7- Desmontagem da célula.       

As Figuras 4.11 e 4.12 mostram as fotografias da bancada de testes com 

equipamento de aquisição dos dados, sensor de temperatura e resistências de 

aquecimento da célula a combustível. 

Figura 4.11- Bancada de testes

 

Fonte: CCCH    
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Figura 4.12- Célula a combustível com sensor de temperatura, coletores de corrente 

e resistências de aquecimento 

       

Fonte: CCCH    

 

Figura 4.13 – Esquema de testes para HT-PEMFC alimentadas com hidrogênio e oxigênio  

 

Fonte: Silva [8]    
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Figura 4.14- Esquema de testes para HT-DEFC 

 

Fonte: Silva [8]    

Para os testes de DEFC foi necessário acrescentar o sistema de 

abastecimento de etanol, conforme ilustrado na Figura 4.14. Este sistema foi 

montado utilizando uma bomba peristáltica Masterflex (Cole-Parmer Instrument 

Company) e um vaporizador de inox, construído no laboratório, composto ainda por 

resistência elétrica e termopar. 
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5 
5. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 
 

5.1 Introdução 

Neste capítulo serão apresentados os resultados referentes aos experimentos 

de bancada. Estes foram obtidos com o intuito de validar os modelos computacio-

nais. A análise experimental será apresentada na seguinte sequência: 

- Layout (desenho) das placas bipolares; 

- posições dos canais de entrada e saída de oxigênio e hidrogênio; 

- estequiometria dos gases reagentes (H2 e O2); 

- carga de catalisadores Pt/C; 

- combustível (H2 e etanol); 

- substrato (ELAT ou MPL). 

 A seguir serão apresentadas as curvas de polarização obtidas para cada 

experimento onde a comparação com os resultados computacionais é apresentada 

no capítulo 6. Os erros experimentais de todos os resultados das curvas de 

polarização ficaram em torno de ± 10 % (preparação dos MEAs e montagem dos 

dispositivos) que são valores aceitos em experimentos realizados em células a 

combustível [8], excluindo dessa forma, a necessidade de apresentação de barras 

de erros nas respectivas curvas de polarização.  

5.2 Layout das placas bipolares  

         Nesse experimento foi utilizado os dois modelos de formato de placa bipolar: 

os modelos alfa e beta com o objetivo de verificar os resultados de densidade de 

corrente e com as seguintes condições operacionais: 
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- vazão volumétrica de hidrogênio: 164 cm3 min-1;    

- vazão volumétrica de oxigênio: 86 cm3 min-1;    

- temperatura de operação: 180 °C; 

- concentração de H3PO4: 10 molL-1; 

- nível de dopagem do PBI: 120%; 

- pressão de referência: 101320 Pa; 

- carga de catalizador Pt/C: 0,4 mgcm-2;   

- substrato: camada difusora do tipo ELAT (tecido de carbono); 

- Pt/C 40% 

         As Figuras 5.1 e 5.2 ilustram a comparação das curvas de polarização entre 

os dois modelos com as condições operacionais já informadas.  

Figura 5.1- Curvas de polarização experimental obtidas para o modelo alfa 

 

Fonte: autoria própria 
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Figura 5.2- Curvas de polarização experimental obtidas para o modelo beta 

 

Fonte: autoria própria 

         De acordo com as Figuras 5.1 e 5.2, variando-se o formato das placas bipola-

res, os resultados apresentaram algumas diferenças significativas principalmente 

nas regiões de queda ôhmica e concentração. As três curvas formadas no modelo 

alfa tiveram resultados mais satisfatórios com relação ao valor de densidade de 

corrente alcançada quando comparadas as curvas do modelo beta. Apesar que de 

acordo com Lobato et al. [34] foi verificado que canais de fluxo em serpentina levam 

a uma potência máxima quase 25% maior que os canais de fluxo interdigitados. 

Normalmente no formato interdigital os reagentes fluem a uma taxa mais alta 

através dos canais periféricos, enquanto quantidades menores circulam pelos 

canais centrais.  

5.3 Variação das posições dos canais de entrada de oxigênio e hidrogênio   

         Nesse experimento foi utilizado apenas o modelo alfa com as seguintes 

condições operacionais: 

- vazão volumétrica de hidrogênio: 164 cm3 min-1;    

- vazão volumétrica de oxigênio: 86 cm3 min-1;    

- temperatura de operação: 180 °C; 

- concentração de H3PO4: 10 molL-1; 
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- nível de dopagem do PBI: 120%; 

- pressão de referência: 101320 Pa; 

- carga de catalizador Pt/C: 0,4 mgcm-2;   

- substrato: camada difusora do tipo ELAT (tecido de carbono); 

- Pt/C 40% 

Figura 5.3- Configurações dos canais de entrada dos gases modelo alfa 

 

Fonte: autoria própria 

          Esse experimento tem como objetivo verificar a influência da variação das 

posições de entradas dos gases na distribuição de água, de modo a avaliar se havia 

algum comprometimento das características da membrana (lixiviação de H3PO4, 

diminuição de condutividade, perda de estabilidade) quando em operação em HT-

PEMFC. Dessa forma, foi estabelecido quatro configurações possíveis de acordo 

com a Figura 5.3. Em geral, nos modelos denominados serpentina 1 e 2 as entradas 

e saídas de canais são paralelos e possuem o mesmo MEA com espessura de 

membrana de 0,030 mm, enquanto os modelos serpentinas 3 e 4, os mesmos estão 

representados de forma cruzada possuindo também o mesmo MEA com espessura 

de membrana de 0,031 mm (ver também Figura 3.2). Por questão de simplificação, 

o valor médio de corrente de três curvas obtidas para cada teste das quatro 

possíveis disposições dos canais é apresentado conforme a Figura 5.4. 
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Figura 5.4- Curvas de polarização experimental de HT-PEMFC alimentada com H2 e O2 

com variação das entradas e saídas dos gases para o modelo alfa 

 

Fonte: autoria própria 

          Onde na Figura 5.4 serp1, serp2, serp3 e serp4 são as abreviações referentes 

as configurações conforme Figura 5.3. Observa-se que variando as disposições dos 

canais de entrada e saída dos gases, obtém-se melhores resultados quanto aos 

valores de densidade de corrente para as configurações 1 e 2 (sendo a serp2 

ligeiramente superior a serp1).  Ao se modificar a entrada dos canais de hidrogênio 

(serpentinas 3 e 4) houve uma queda nos resultados, apesar de todas as 

configurações apresentarem o sentido de contrafluxo dos gases. Por se tratar de 

valores médios como resultado global do dispositivo, pouco pode ser afirmado sobre 

a origem das diferenças encontradas. Alguns fatores podem ser apontados com as 

respectivas mudanças de entradas do oxigênio e que podem influenciar de certa 

forma na difusão de oxigênio devido ao excesso de vapor d’água ou também 

comportamento da distribuição de ácido fosfórico na membrana.  

        Todos os perfis de corrente são influenciados pela diminuição da concentração 

de oxigênio e a forma como os gases fluem através dos canais de fluxo podem ser 

melhoradas pelo tipo de formato das placas bipolares. Com o intuito de descartar 

que as diferenças observadas entre as geometrias em serpentina foram causadas 
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pela degradação do MEA utilizado, o experimento foi repetido três vezes para cada 

caso e sem interrupções.  

5.4 Variação da estequiometria modelo alfa  

          Para que uma célula a combustível seja capaz de operar corretamente e 

atender as demandas de carga solicitadas, é necessário que os gases reagentes 

sejam fornecidos com vazões adequadas ao longo da operação.  A reação global 

(1.3) demonstra que para cada mol de oxigênio utilizado, 2 moles de hidrogênio 

devem ser fornecidos. Assim, se todos os gases reagentes forem fornecidos na 

medida exata, ou seja, sem sobras, pode-se dizer que as suas razões entre os 

valores fornecidos e consumidos seria igual a 1(razão estequiométrica). Contudo, 

os gases podem ser fornecidos a proporções diferentes da razão exata. A esta 

proporção, dá-se o nome de razão de reagentes em excesso ou proporção 

estequiométrica, que quando expressa como uma variável é designada pela letra 

grega lambda (𝜆) [5].  

Na prática, as vazões de oxigênio e hidrogênio são sempre fornecidas a uma 

razão de reagente em excesso superior a 1, principalmente quando o oxigênio for 

suprido na forma de ar. Se ar for fornecido na razão exata, então o oxigênio será 

totalmente consumido e o ar que deixará a célula será totalmente desprovido de 

oxigênio [74]. Essa situação levará a maiores perdas de concentração que 

diminuirão o desempenho da célula.  

Esse experimento tem como objetivo verificar a influência da estequiometria 

nas curvas de polarização para cada uma das cinco configurações conforme a 

Figura 5.3. As condições operacionais são idênticas a seção 5.3, modificando 

apenas os fluxos dos gases. Os resultados foram divididos de acordo com os 

valores dos fluxos de gases, onde as designações 𝜆, 2𝜆 e 4𝜆 são referentes as 

variações de fluxo de entrada dos gases. Sendo que 𝜆 corresponde aos fluxos de 

82 e 43 cm3 min-1, 2𝜆 aos fluxos de 164 e 86 cm3 min-1 e 4𝜆 aos fluxos de 328 e 172 

cm3min-1 para o ânodo e cátodo respectivamente. As Figuras 5.5 a 5.7 apresentam 

a comparação dos valores médios das três curvas de polarização do modelo alfa 

obtidas para cada fluxo. 

 

 



105 
 

Figura 5.5- Curvas de polarização experimental de HT-PEMFC alimentada com H2 e O2 

fluxo 𝜆 para o modelo alfa 

 

Fonte: autoria própria 

Figura 5.6 Curvas de polarização experimental de HT-PEMFC alimentada com H2 e O2 

fluxo 2𝜆 para o modelo alfa 

 

Fonte: autoria própria 
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Figura 5.7- Curvas de polarização experimental de HT-PEMFC alimentada com H2 e O2 

fluxo 4𝜆 para o modelo alfa 

 

Fonte: autoria própria 

          Observando as Figuras de 5.5 a 5.7, o fluxo 2𝜆 foi o que apresentou melhor 

resultado para a maioria das configurações.  Observa-se também, que aumentando 

as vazões de H2 e O2, os valores de densidade de corrente alcançadas não sofreram 

variações significativas, exceto na comparação entre 𝜆 e 2𝜆  onde houve um 

aumento com o aumento da vazão. Aumentando o fluxo para 4𝜆, ocorreu ligeiras 

quedas nos resultados. Essa variação em termos de desempenho ocorre, de fato, 

na região de altas densidades de corrente, cuja difusão é a etapa determinante de 

velocidade. Portanto, pode-se inferir que acima de 2𝜆 a célula a combustível entra 

em regime de limite difusional.     

         De acordo com a Lei de Faraday a taxa dos fluxos dos reagentes na entrada 

de uma célula a combustível, deve ser igual ou superior a taxa na qual esses rea-

gentes estão sendo consumidos na célula. Como o oxigênio está sendo consumido 

na célula, sua concentração no canal de saída depende da taxa de fluxo. Como os 

canais de entrada e saída de oxigênio foram alterados, e utilizando-se uma taxa de 

4𝜆 (que é o dobro da taxa 2𝜆), a melhoria geral na concentração molar de oxigênio 

foi limitada, indicando que aumentar ainda mais a estequiometria não traz ganhos 

importantes em termos de desempenho da célula, como pode ser observado na 
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Figura 5.7. Yan et al. [49] chegaram também a essa conclusão, onde a mudança na 

estequiometria para maiores valores tem baixo impacto no desempenho de HT-

PEMFC. Também Shian et al. [115], observaram que o desempenho da célula é 

significativamente melhorado conforme as razões de estequiometria do ânodo e do 

cátodo aumentam de 1,0 para 2,0, enquanto é apenas ligeiramente melhorado 

conforme as razões de estequiometria do ânodo e cátodo aumentam de 2,0 para 

3,0. Isso indica que o processo de transporte de massa e o desempenho da célula 

não são significativamente melhorados quando a estequiometria é maior do que 3,0. 

5.5 Variação da carga de catalisadores Pt/C modelo alfa (serpentina 2)  

Nesse caso, foram mantidos os mesmos valores operacionais da seção 5.3, 

utilizando-se apenas a serpentina 2, mas, agora variando apenas as cargas do 

catalisador de Pt/C empregados no ânodo e cátodo. As cargas de catalisadores 

empregados foram de 0,2, 0,4, 0,6 e 1 mgcm-2 concomitantemente no ânodo e 

cátodo.  A Figura 5.8 apresenta os resultados das curvas de polarização obtidas no 

estudo dessa variável. 

Figura 5.8- Curvas de polarização experimental de HT-PEMFC alimentada com H2 e 

O2 com variação da carga Pt/C modelo alfa 

 

Fonte: autoria própria 
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         Observando-se a Figura 5.8 é possível observar que a carga de catalisador 

tem efeito direto nos processos de ativação, ou seja, na cinética da RRO 

(densidades de corrente de até 1800 mAcm-2). Como esperado, não se observa 

influência importante na região de controle ôhmico (densidades de corrente 

intermediárias), uma vez que nessa região, a polarização é ditada quase que 

exclusivamente por mudanças na condutividade da membrana de PBI e não pelo 

eletrodo. Por fim é possível identificar variação na corrente limite difusional 

(densidades de corrente mais altas), o que pode ser atribuído a diferenças na 

velocidade de consumo e reposição dos gases reagentes em interfaces com 

maiores cargas de Pt/C. É notável a melhoria quanto a corrente alcançada para 

maiores valores de carga de Pt/C, o que já era esperado. Como também foi 

demonstrado por [86], aumentando-se a carga de Pt/C no lado do ânodo e cátodo, 

obtém-se melhores resultados no desempenho de HT-PEMFC. Nota-se também 

grandes diferenças na polarização por ativação, sendo mais intensa na curva com 

0,2 mgcm-2 isso praticamente é devido que em altas cargas de platina, a redução 

da polarização por ativação é significativa nos parâmetros cinéticos da reação. As 

curvas referentes aos valores de 0,4 e 0,6 mgcm-2 ficaram bem próximas quanto 

aos resultados, especialmente na região de polarização por ativação, mas se 

distanciando na região por transporte de massa. É notável que a curva com 0,4 mg 

cm-2 ultrapassou a curva de 0,6 mgcm-2, isso é razoável, pois são valores tão 

próximos que é possível afirmar que os resultados para ambas as cargas são 

praticamente os mesmos. Também esses resultados estão dentro do erro estimado 

(ver seção 5.1).  

5.6 Variação do combustível modelo alfa (serpentina 2)  

        A Figura 5.9 apresenta o resultado experimental da curva de polarização 

utilizando-se como combustível etanol com as seguintes condições operacionais: 

- vazão volumétrica da mistura etanol/água: 2 cm3 min-1;   

- vazão volumétrica de oxigênio: 115 cm3 min-1;    

- temperatura de operação: 180 °C; 

- concentração de H3PO4: 10 molL-1; 

- concentração de etanol: 5,7 moL-1; 

- nível de dopagem do PBI: 120%; 

- pressão de referência: 101320 Pa; 
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- carga de catalizador Pt/C: 1 mgcm-2;   

- substrato: camada difusora do tipo ELAT (tecido de carbono); 

- Pt/C 40% 

- espessura da membrana: 0,060 mm 

Figura 5.9- Curvas de polarização experimental de HT-DEFC alimentada com etanol 

e O2 modelo alfa 

 

Fonte: autoria própria 
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ração com a do hidrogênio. Também, nas DEFCs, existe a formação de subprodu-

tos, dentre eles o acetaldeído, o ácido acético e o acetato de etila. Tais subprodutos 

são consequência da dificuldade catalítica para promover o rompimento da ligação 

entre carbonos desse álcool. Com isso, parte da energia não é aproveitada e a 

DEFC perde parte da sua eficiência [87].  

5.7 Variação do substrato modelo alfa (serpentina 2)  

Esse experimento tem como objetivo comparar as curvas de polarização da 

HT-PEMFC alterando o substrato. O objetivo da camada Microporosa (MPL) de 

carbono é minimizar a resistência de contato entre o GDL e a camada do 

catalisador, limitar a perda do catalisador para o interior do GDL e ajudar a melhorar 

o gerenciamento de água [105]. As seguintes condições operacionais foram 

avaliadas: 

- vazão volumétrica de hidrogênio: 164 cm3min-1;    

- vazão volumétrica de oxigênio: 86 cm3min-1;    

- temperatura de operação: 180 °C; 

- concentração de H3PO4: 10 molL-1; 

- nível de dopagem do PBI: 120%; 

- pressão de referência: 101320 Pa; 

- carga de catalizador Pt/C: 0,4 mgcm-2;   

- substrato: camada difusora do tipo MPL; 

- Pt/C 40% 

Os resultados experimentais das curvas de polarização utilizando substrato  

ELAT e MPL para as mesmas condições operacionais para efeito de comparação é 

apresentado na Figura 5.10.  
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Figura 5.10- Curvas de polarização experimental de HT-PEMFC alimentada com H2 

e O2 comparação na variação do substrato modelo alfa 

 

Fonte: autoria própria 

De acordo com a Figura 5.10, o efeito do substrato se revela muito importante 

na região de polarização por ativação, as duas curvas estão mais próximas e com 
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baixa perda por transferência de massa. 

5.8 Considerações sobre os resultados experimentais 
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obtenção experimentalmente, e tendem a reduzir drasticamente a complexidade da 

análise, justificando dessa forma, no caso das curvas de polarização, sua 

popularidade. Com relação aos formatos dos modelos estudados no caso do 

modelo alfa (serpentina), este é o campo de fluxo mais comum para pequenas áreas 

ativas, Já o formato beta (interdigital) tem um excelente papel quando é utilizada em 

LT-PEMFC, porque a convecção através da camada porosa encurta o caminho de 

difusão e ajuda a remover qualquer água líquida que de outra forma pode se 

acumular na camada de difusão de gás, resultando em melhor desempenho, 

particularmente em densidades de corrente mais altas. 

Vale destacar que os valores alcançados nas densidades de corrente em 

todos os experimentos foram superiores a maioria dos artigos analisados 

independentemente das configurações dos dispositivos testados. Apenas os 

trabalhos [19, 29, 73, 86 e 88] apresentaram valores de densidade de corrente 

compatíveis aos valores apresentados nesse capítulo. Em geral, na maioria dos 

trabalhos pesquisados, os valores de densidade de corrente variaram entre 0,9 a 

1,6 Am-2, contra 2,5 Am-2 alcançado no presente trabalho, onde nesse momento 

não foi de interesse investigar as causas das discrepâncias encontradas nesses 

valores.  

          Como as membranas testadas possuem em geral baixa espessura conforme 

Tabela 3.1, a polarização por queda ôhmica foi menor na maioria dos resultados 

como foi demonstrado no trabalho de Lingchao et. al [66] por meio de curvas de 

polarização onde simularam diversas espessuras de membranas de PBI 

demonstrando que para altas espessuras a queda ôhmica foi maior. Entretanto, 

foram poucos os artigos que utilizaram basicamente, espessuras bem próximas das 

encontradas nos experimentos apresentados. Por exemplo, em [49, 89] utilizou-se 

uma membrana PBI com espessura de 0,05 mm, em [66] 0,03 mm, e em [61, 72, 

90] 0,04 mm. Sendo assim, fica claro que as espessuras das membranas dependem 

praticamente do modo de preparo ou tipo de fabricante consultado, não existindo 

nenhuma evidência do uso de uma espessura ótima de trabalho que implique em 

melhorias em HT-PEMFC.  

Por outro lado, temperaturas operacionais elevadas resulta em densidade de 

corrente de troca exponencialmente mais alta e melhora significativamente as 

propriedades de transporte de massa [74]. Quanto ao layout das placas bipolares, 

o formato em serpentina obteve melhor resultado de desempenho como indicou a 
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Figura 5.1. De acordo com os resultados de mudança nas disposições dos canais 

dos gases, não é recomendado a disposição cruzada (serpentina 3 e 4), pois, 

mostraram resultados inferiores comparadas às disposições (serpentina 1 e 2) que 

representam entradas e saídas dos gases dos canais em paralelo. Com relação a 

variação da proporção estequiométrica verificou-se que para valores de proporção 

de lambda igual a 1 que representa a proporção mínima, os resultados de densidade 

de corrente não foram satisfatórios quando comparada aos resultados utilizando 

uma proporção estequiométrica de 2 ou de 4. Dessa forma ficou estabelecido de 

acordo com os experimentos que a proporção mínima recomendada para uso em 

HT-PEMFC seja de 2𝜆.  

Já era esperado que aumentando as cargas de catalisadores, maiores seriam 

os valores de densidade de corrente, como indicados nas curvas de polarização da 

Figura 5.8. Já o uso de etanol como combustível, apresenta algumas vantagens 

principalmente na obtenção, onde é muito mais viável quando comparado ao 

hidrogênio. Entretanto, quanto ao seu desempenho em HT-PEMFC, é necessário 

ainda muito mais estudos para aprimorar o seu uso e superar alguns obstáculos 

referentes aos materiais utilizados que proporcionem maiores resultados de 

densidade de corrente e densidade de potência. Quanto ao experimento do 

substrato, não há evidências em que o desempenho seja melhorado com o uso do 

MPL. Como constataram também Muhammet et al. [113] e Huaneng et al. [114] em 

seus experimentos utilizando MPL no substrato. É compreensível que o uso de MPL 

influencia no gerenciamento de água principalmente em LT-PEMFC muito difundido 

na literatura em geral.  

De certa forma, para uma maior compreensão quanto aos diversos resultados 

apresentados nesse capítulo, podem ser complementados com os resultados 

computacionais a serem apresentados no capítulo 6.  

 

 

 

 

 



114 
 

6 
6. RESULTADOS COMPUTACIONAIS 

 

6.1 Introdução 

São apresentados neste capítulo os resultados computacionais referentes aos 

modelos alfa e beta. Os valores de potenciais simulados foram escolhidos de acordo 

com a faixa de variação dos potenciais obtidos nas curvas de polarização 

experimentais compreendendo a seguinte variação em mV (milivolt): (935, 849, 832, 

810, 760, 712, 680, 654, 632, 596, 559, 526, 493, 461, 426, 387, 369, 327, 305, 280, 

250, e 130). Sendo que um potencial maior e outro menor são escolhidos e 

comparados na apresentação dos resultados das simulações. Dessa forma, os 

potenciais de 493 e 130 mV foram selecionados para todos os resultados 

comparativos associados ao transporte de água (vapor), transferência de calor na 

membrana, distribuição de corrente nos eletrodos e frações mássicas de H2, O2, 

C2H5OH e H3PO4, representando as faixas das condições mais críticas de operação 

da célula a combustível, que é a polarização por resistência ôhmica e transporte de 

massa. 

6.2 Validação  

Quantitativamente, a validação dos modelos alfa e beta foi feita através da 

comparação da curva de polarização simulada, em regime estacionário, aos 

resultados das curvas de polarização experimentais.  

6.2.1 Comparação aos resultados experimentais: Curvas de polarização 

 Os resultados computacionais estão todos fundamentados nas metodologias 

já comentadas no capítulo 3 e nas parametrizações apresentadas nas tabelas 3.1 

a 3.4 e serão apresentados inicialmente as comparações das curvas de polarização 



115 
 

com as variações do layout das placas bipolares, disposição dos canais de entrada 

e saída de gases e a estequiometria. Em seguida a comparação das curvas de 

polarização variando as cargas de Pt/C, combustível e substrato serão 

apresentados na sequência. No presente estudo, considerou-se os seguintes 

resultados qualitativos, como sendo mais relevantes para divulgação em células a 

combustível de membrana de troca protônica de alta temperatura (HT-PEMFC e 

HT-DEFC), a saber: transporte de água (vapor), distribuição de temperatura na 

membrana, distribuição de densidade de corrente nas interfaces eletrodos-

membrana, concentração molar de oxigênio, fração molar de ácido fosfórico na 

membrana e fração mássica de etanol. Em geral a maioria das simulações 

convergiram com 120 iterações (com um limite ajustado de 150 iterações). As 

curvas de polarização experimentais e simuladas para os modelos alfa e beta em 

função do fluxo dos gases reagentes são apresentadas nas Figuras de 6.1 a 6.13. 

Figura 6.1- Curva de polarização modelo alfa (serpentina 1) fluxo 𝜆 experimental x 

simulado 

 

Fonte: autoria própria 
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Figura 6.2- Curva de polarização modelo alfa (serpentina 1) fluxo 2𝜆 experimental x 

simulado 

 

Fonte: autoria própria 

Figura 6.3- Curva de polarização modelo alfa (serpentina 1) fluxo 4𝜆 experimental x 

simulado 

 

Fonte: autoria própria 
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Figura 6.4- Curva de polarização modelo alfa (serpentina 2) fluxo 𝜆 experimental x 

simulado 

 

Fonte: autoria própria 

Figura 6.5- Curva de polarização modelo alfa (serpentina 2) fluxo 2𝜆 experimental x 

simulado 

 

Fonte: autoria própria 
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Figura 6.6- Curva de polarização modelo alfa (serpentina 2) fluxo 4𝜆 experimental x 

simulado 

 

Fonte: autoria própria 

Figura 6.7- Curva de polarização modelo alfa (serpentina 3) fluxo 𝜆 experimental x 

simulado 

 

Fonte: autoria própria 
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Figura 6.8- Curva de polarização modelo alfa (serpentina 3) fluxo 2𝜆 experimental x 

simulado 

 

Fonte: autoria própria 

Figura 6.9- Curva de polarização modelo alfa (serpentina 3) fluxo 4𝜆 experimental x 

simulado 

 

Fonte: autoria própria 
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Figura 6.10- Curva de polarização modelo alfa (serpentina 4) fluxo 𝜆 experimental x 

simulado 

 

Fonte: autoria própria 

Figura 6.11- Curva de polarização modelo alfa (serpentina 4) fluxo 2𝜆 experimental x 

simulado 

 

Fonte: autoria própria 
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Figura 6.12- Curva de polarização modelo alfa (serpentina 4) fluxo 4𝜆 experimental x 

simulado 

 

Fonte: autoria própria 

Figura 6.13- Curva de polarização modelo beta (interdigital) experimental x simulado 

 

Fonte: autoria própria 
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As Figuras 6.1 a 6.13 apresentaram uma boa concordância entre as curvas 

simuladas e experimentais como um todo. Com relação a polarização por transporte 

de massa, algumas figuras apresentaram leve desvio na curva experimental e si-

mulada, particularmente as Figuras 6.1, 6.2, 6.3 e 6.6. Isso foi devido provavelmente 

ao valor calculado da corrente limite de acordo com a equação 3.14. Foi postulado 

de acordo com essa equação, uma densidade de corrente limite na qual o combus-

tível é usado a uma taxa igual à sua velocidade máxima de suprimento. Dessa 

forma, a densidade de corrente não pode ultrapassar este valor. Ainda, a formação 

de vapor d’água que acontece no lado do cátodo pode, de certa forma, influenciar 

nas diferenças encontradas nas Figuras 6.1, 6.2, 6.3 e 6.6, como por exemplo, o 

transporte de vapor d’água por difusão ou a distribuição de temperatura na mem-

brana, maiores informações podem ser consultadas na seção 6.3 desse capítulo. A 

importância da densidade de corrente de troca pode ser vista claramente nos resul-

tados, devido ao alto valor de i0 do lado do cátodo (2,5x10-4 Am-2 para H2/O2 ver 

tabela 3.4), quando comparado ao valor utilizado em LT-PEMFC (geralmente cerca 

de 2,5x10-10 Am-2). Dessa forma, é demonstrado o efeito do aumento da temperatura 

na menor polarização por ativação, observada nas células a combustível testadas 

independentemente da estequiometria do fluxo. Essa evidência é corroborada pelos 

valores do coeficiente de Tafel ou seja, (100 mV dec-1 para HT-PEMFC e geralmente 

76 mV dec-1 para LT-PEMFC).  
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Figura 6.14- Curvas de polarização carga de catalisadores experimental x simulado

 

Fonte: autoria própria 

A comparação das curvas de polarização das cargas de Pt/C nas camadas 

catalíticas do ânodo e cátodo é apresentado na Figura 6.14. Nota-se que para 

grande parte dos resultados houve grande aproximação entre as curvas experimen-

tais e simuladas especialmente nas regiões por ativação. Já na região por queda 

ôhmica, as curvas simuladas com 0,6 e 1 mgcm-2 apresentaram um leve distancia-

mento da curva experimental. Também no final da curva que representa a polariza-

ção por transporte de massa, houve discordâncias principalmente na curva com 0,4 

mgcm-2. Essas diferenças podem ser explicadas pela mudança nas cargas de pla-

tina nas camadas catalíticas e que afetam as espessuras referentes a distância di-

fusional percorrida pelos gases, já que as espessuras das camadas catalíticas 

variaram conforme os valores apresentados na Tabela 3.1. Dessa forma como 

essas espessuras estão diretamente relacionadas com a corrente limite, acabam 

interferindo nos resultados computacionais, já que nas simulações é preciso ajustar 

as espessuras das camadas catalíticas para cada variação de carga de Pt/C. 
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superfície de um material por unidade de massa que é ajustada na simulação 

(unidade: 1m-1). Define a área da interface eletrodo-eletrólito que é cataliticamente 

ativa nas reações e pode ser simplesmente calculado fazendo algumas suposições 

sobre o tamanho das partículas nas camadas porosas. Com o valor calculado é 

possível multiplicar pela densidade de corrente gerada produzindo dessa forma os 

termos fontes de corrente nos respectivos domínios de estudo. Nas simulações, a 

área de superfície específica ativa foi calculada por meio da seguinte expressão:  

Área de superfície específica ativa = (Área específica eletroquimicamente 

ativa de Pt estimada x carga de Pt/C) / espessura da camada catalítica  

Onde os valores da área específica eletroquimicamente ativa de Pt estimada 

em todas as simulações, variou de 500 para o modelo beta, e 900 cm2 mg-1 para o 

modelo alfa. A influência da densidade de corrente de troca catódica na polarização 

por ativação, interfere nos resultados de densidade de corrente obtidas, por exem-

plo, a densidade de corrente de troca catódica utilizada nas simulações, apresentou 

valor de 1,8 x10-4 Acm-2 para a carga de 0,2 mgcm-2, 2,5 x10-4 Acm-2 para o valor 

intermediário (0,4 mgcm-2) e 3 x10-4 Acm-2 que corresponde ao valor máximo de 

carga de catalisador (1 mgcm-2). Dessa forma, as simulações computacionais rea-

lizadas evidenciam a forte influência da carga do catalisador na velocidade da etapa 

determinante (RRO).  

A Figura 6.15 apresenta as curvas de polarização simulada e experimental 

utilizando MPL no substrato. Nota-se pela Figura 6.15, uma boa concordância entre 

a curva experimental e simulada. Na região por transporte de massa, observa-se 

uma ligeira diferença entre as duas curvas, fato que pode ser justificado pela curva 

simulada apresentar uma corrente limite e que não fica evidente na curva 

experimental. A camada difusora do tipo MPL possui as características como 

apresentadas nas Tabelas 3.1 a 3.4 que são a permeabilidade, condutividade 

térmica e condutividade elétrica. É de se esperar que essas propriedades irão 

interferir em algum momento nos resultados tais como no transporte de vapor 

d’água, distribuição de temperatura e distribuição de densidade de corrente. 

Maiores detalhes quanto a esses resultados, podem ser consultados na seção 6.3 

a seguir. 
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Figura 6.15- Curvas de polarização com MPL experimental x simulado 

 

Fonte: autoria própria 

Por fim, a Figura 6.16 ilustra os resultados da curva de polarização simulada 

e experimental utilizando-se etanol como combustível.  

Figura 6.16- Curvas de polarização experimental e simuladas para HT-DEFC 

formado por catalisadores de Pt/C (carga 1 mgcm-2) e membrana de PBI  

 

Fonte: autoria própria 

Nota-se pela Figura 6.16 uma grande aproximação entre a curva experimental 
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(densidade de potência) para DEFC é muito inferior ao hidrogênio devido à 

limitações de cinéticas do sistema, mesmo em temperaturas mais elevadas.   

Além disso, é possível que ocorra a passagem do etanol do ânodo para o 

cátodo (crossover), e que de acordo com Gomes et al. [60] e Li e pick-up [98] pode 

afetar o desempenho do DEFC.  Também a oxidação incompleta do etanol resulta 

em espécies intermediárias, que podem envenenar o catalisador da célula a 

combustível. Em baixas temperaturas, normalmente forma-se ácido acético e 

acetaldeídos durante a eletro-oxidação do etanol. Para altas temperaturas, o 

problema do crossover é reduzido, já que o etanol na fase vapor tem menos 

possibilidade de cruzar a membrana que na fase líquida. Dessa forma, em 

temperatura mais elevada a cinética do processo de oxidação do etanol pode ter 

uma resposta mais significativa possibilitando mais formação de CO2 quando 

comparado para baixa temperatura [62].  

6.3 Transporte do vapor d’água 

O termo transporte de água em HT-PEMFC refere-se a presença de uma única 

fase, ou seja, estado de vapor. A presença de água líquida em LT-PEMFC é um dos  

principais problemas que afetam o gerenciamento de água. Por outro lado, a 

predominância da água na forma de vapor facilita o gerenciamento da água nas HT-

PEMFCs, que não precisa ser tão rigorosamente controlado [91].  

Quando a membrana PBI é dopada em ácido fosfórico, ela pode conduzir 

prótons mesmo em condições anidras. Isso elimina a necessidade de umidificação 

externa e que de certa forma acaba simplificando o gerenciamento de água, mais 

especificamente o arraste eletro-osmótico em células a combustíveis PEM [108]. No 

entanto, o sistema de HT-PEMFC não pode ser considerado completamente anidro, 

haja visto que a água é produto da reação catódica. O transporte de água nas 

membranas PBI é realizado apenas por difusão hidráulica, sendo o arraste eletro-

osmótico considerado apenas quando solução de etanol é empregado como 

combustível [92].  

Difusão hidráulica é a resultante do gradiente de concentração de água nas 

interfaces da membrana, já a permeabilidade hidráulica está associada ao gradiente 

de pressão. O arrasto eletro-osmótico ocorre quando parcelas significativas de água 

migram do ânodo para o cátodo [92].  
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Quando a difusão hidráulica resultante é no sentido do cátodo para o ânodo, 

esta difusão é chamada de difusão reversa ou backdiffusion governada pela 

equação (3.75). Em geral, os resultados de estudos de HT-PEMFC que envolvem 

o transporte de água em seu estado de vapor nas literaturas pesquisadas, não são 

muito abundantes, pelo simples fato da água ser representada apenas em uma 

única fase. Apesar disso, o estudo do transporte de vapor d’água em HT-PEMFC é 

de certa forma relevante, uma vez que a presença de água livre pode ter alguma 

contribuição positiva no transporte iônico pelo mecanismo de Grotthuss, 

predominante em membranas de PBI. Contrariamente, o excesso de água pode 

levar à lixiviação de ácido fosfórico, o que, por sua vez, leva a uma perda de 

condutividade iônica global. Apesar da membrana PBI apresentar menor 

permeabilidade em relação a água quando comparada à membrana Nafion, 

parcelas significativas de água no estado de vapor são transportada através da 

membrana. Por sua vez, nos eletrodos, as reações eletroquímicas ocorrem na tripla 

fase reacional formada pelo catalisador (fase sólida) – eletrólito (fase líquida) – gás 

(gás reagente) sendo o ácido fosfórico a fase líquida. A distribuição de ácido 

fosfórico nas camadas catalíticas varia com a absorção de ácido total do MEA e a 

estrutura dos eletrodos. Além disso, a condutividade de prótons do ácido fosfórico 

é sensível à concentração do ácido. Esta concentração é modificada pela retenção 

de água no MEA [106].  

Assim, nessa seção, serão apresentados os principais resultados da validação 

numérica da distribuição de vapor d’agua que cruzam a membrana de PBI 

particularmente do lado catódico para o lado anódico, já que água é gerada a partir 

da RRO no lado catódico. Esse cruzamento é representado através de um fluxo 

difusivo mássico (kgm-2s-1), sendo que serão apresentados resultados que serão 

divididos em: 

- análise da estequiometria dos gases reagentes (H2 e O2); 

- análise das posições dos canais de entrada e saída de oxigênio e hidrogênio; 

- análise do layout das placas bipolares; 

- análise da carga de Pt/C; 

- análise do substrato (MPL). 

Com o modelo matemático é possível verificar a distribuição do transporte de 

vapor d’água do cátodo para o ânodo devido ao gradiente de concentração (os ter-

mos fontes são diferentes no cátodo e ânodo, ver Tab.3.5 e 3.7) entre as faces da 
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membrana. Como indicado nas Figuras 6.17 a 6.19, o fluxo difusivo mássico 

aumenta com a diminuição do potencial e aumento da densidade de corrente como 

também observado por Qing cao [93] onde uma parte do vapor d’água produzida foi 

deslocada do lado do cátodo para o lado do ânodo, ainda, o fluxo do cruzamento de 

água aumentou com o aumento da densidade de corrente. No lado do ânodo 

particularmente ocorre a difusão reversa, visto que o hidrogênio não é umidificado 

na entrada do canal como analisado também por Ubong et al. [79].  

Semelhante ao que ocorre com a LT-PEMFC, foi observado que uma parte da 

água produzida foi deslocada do lado do cátodo para o lado do ânodo, o fluxo do 

cruzamento de água aumentou com o aumento da densidade de corrente [106, pp 

59-67]. Admitindo comportamento de gás ideal, a teoria cinética pode ser usada 

para mostrar que o fluxo mássico difusivo de espécies aumenta com o aumento da 

temperatura e com a diminuição da massa molar como explicado por Incropera e 

colaboradores [117, pp 1547]. 

Em geral, o comportamento do ácido fosfórico em HT-PEMFC segue a 

tendência relacionada com a remoção de água da célula que é reduzida devido ao 

seu estado de vapor, o que aumentará o teor de água no MEA. O teor de água no 

MEA também aumenta de acordo com o aumento da densidade de corrente. Um 

maior teor de água leva a uma maior diluição do ácido fosfórico, o que aumenta a 

condutividade de prótons da membrana [117, pp 58]. 

6.3.1 Análise da estequiometria dos gases reagentes (H2 e O2)            

As Figuras 6.17 a 6.19 mostram os resultados do transporte de vapor d’água 

(kgm-2s-1) por difusão reversa para os gases H2 e O2 na estequiometria 𝜆 nos dois 

potenciais estabelecidos, apenas no modelo alfa (serpentina 1). A serpentina 1 foi 

escolhida como análise, por apresentar um dos melhores resultados de 

desempenho como indicou a Figura 5.4. Observa-se uma concentração maior de 

vapor d’água na saída dos canais de fluxo em ambos os potenciais. Como os gases 

de entrada são umidificados a temperatura ambiente, à medida que circulam pelos 

canais, absorvem o vapor de água quente oriundo da região central da membrana 

que é mais quente (ver Figura 6.31). Então, a pressão parcial do vapor deve 

aumentar, o que pode levar a uma fração de vapor de água mais alta no final dos 

canais de fluxo. 
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Figura 6.17- Fluxo mássico difusivo de vapor d’água na estequiometria (𝜆) lado do 

ânodo (a) 493 mV, (b) 130 mV 

 

Fonte: autoria própria 

         Na estequiometria 2𝜆, é visível uma diminuição expressiva da concentração 

de vapor d’água no potencial de 493 mV como indica a Figura 6.18. Para o potencial 

de 130 mV a redução foi significativa apenas na região central da membrana 

apresentando uma maior homogeneidade e menos vapor quando comparado ao 

item (b) da Figura 6.17.  

Figura 6.18- Fluxo mássico difusivo de vapor d’água na estequiometria (2𝜆) lado do ânodo 

(a) 493 mV, (b) 130 mV 

 

Fonte: autoria própria 
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        Na estequiometria 4𝜆, ocorre também a diminuição da concentração de vapor 

d’água apresentando valores menores de difusão como indica a Figura 6.19.  

Figura 6.19- Fluxo mássico difusivo de vapor d’água na estequiometria (4𝜆) lado do 

ânodo (a) 493 mV, (b) 130 mV 

 

Fonte: autoria própria 

          Conclui-se dessa forma pelas Figuras 6.17 a 6.19 a tendência de menor fluxo 

mássico difusivo de vapor d’água com o aumento da estequiometria. Isso pode ser 

justificado que devido a temperatura de trabalho da célula a combustível (180 °C), 

a pressão de saturação da água aumenta, nesse caso, a pressão parcial da água é 

menor que a pressão de saturação consequentemente causando a evaporação de 

toda parcela líquida de água.  

Com o aumento da estequiometria, a velocidade de escoamento de hidrogênio 

aumenta interferindo no transporte de H+ através da membrana (ver Figura 6.21), 

isso se deve ao fato que com o aumento da velocidade ocorre diminuição de sua 

pressão parcial e portanto, a velocidade das reações eletroquímicas que dependem 

da pressão, também diminui, transportando dessa forma, menos H+ para o lado do 

cátodo, e com menos H+ menos água é formada na reação com o oxigênio. Como 

constatado também por Dario et al. [51] onde comentam que essa concentração 

elevada de vapor d’água nas saídas dos canais pode reduzir a concentração 

necessária de hidrogênio e comprometer o desempenho da célula.  Com isso, a 

Figura 6.20 comprova que para maior estequiometria menor é a quantidade de água 
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gerada no cátodo. Já a Figura 6.21 demonstra as diferenças de velocidade do H2 

nas estequiometrias 2𝜆 e 4𝜆. 

Figura 6.20- Concentração molar de vapor d’água no lado do cátodo em molm-3 

serpentina 1 em 130 mV (a) 2𝜆, (b) 4𝜆 

 

Fonte: autoria própria 

Figura 6.21- Perfil de velocidades de H2 em ms-1 serpentina 1 em 130 mV (a) 2𝜆, (b) 4𝜆

 

Fonte: autoria própria 

6.3.2 Análise das posições dos canais de entrada e saída de oxigênio e 

hidrogênio 

Por meio da Figura 5.4 foi demonstrado que as serpentinas 1 e 2 apresentaram 

melhores resultados de desempenho quando comparadas as serpentinas 3 e 4. 

Sendo assim, será investigado nessa seção, a influência das mudanças das 
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disposições dos canais de hidrogênio e oxigênio no desempenho nas configurações  

serpentina do tipo 1 e 3. As Figuras 6.22 e 6.23 ilustram a comparação da 

concentração mássica de vapor d’água nas configurações serpentina 1 e 3 para a 

estequiometria de fluxo 2𝜆. Percebe-se nesse caso, que a concentração de vapor 

d’água no cátodo e no ânodo é maior na serpentina 1 e maior nas saídas dos canais 

de hidrogênio e oxigênio. 

Figura 6.22- Concentração mássica de vapor d’água no lado do cátodo em kgm-3 em 

130 mV (a) serpentina 1, (b) serpentina 3 

 

Fonte: autoria própria 
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Figura 6.23- Concentração mássica de vapor d’água no lado do ânodo em kgm-3 em 130 

mV (a) serpentina 1, (b) serpentina 3 

 

Fonte: autoria própria 

Uma possível explicação do desempenho da serpentina 1 ser maior do que a 

serpentina 3, e a relação com o transporte de vapor d’água é que como a serpentina 

3 possui menores parcelas de água tanto no cátodo como no ânodo, possivelmente 

o transporte por difusão reversa é afetado nessa configuração, proporcionando 

dessa forma menos hidratação e comprometendo a condutividade iônica da 

membrana, visto que a presença de água ioniza mais facilmente o ácido fosfórico e 

aumenta a atividade de prótons, o que, por sua vez, melhora a reação de redução 

de oxigênio [97].  

6.3.3 Análise do layout das placas bipolares 

A Figura 6.24 indica o fluxo difusivo através do modelo beta (interdigital) para 

estequiometria 2𝜆 nos potenciais de 493 e 130 mV. Pelos resultados já apresenta-

dos com relação ao modelo alfa, o modelo beta segue a mesma tendência, ou seja, 

o fluxo mássico difusivo de vapor d’água aumenta com a diminuição do potencial. 

Ainda apresenta valores bem inferiores (próximo da metade) para os dois potenciais 

quando comparado a Figura 6.17. Essa evidência pode auxiliar no comportamento 

inferior do modelo beta nos resultados apresentados na Figura 5.2, já que o formato 

interdigital apresenta um gerenciamento de água mais completo que o formato em 
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serpentina quanto a extração de água do lado do cátodo, diminuindo dessa forma, 

a difusão reversa e causando uma diminuição da condutividade da membrana. 

Figura 6.24- Fluxo mássico difusivo de vapor d’água lado do ânodo formato 

interdigital (a) 493 mV, (b) 130 mV 

 

Fonte: autoria própria 

6.3.4 Análise da carga Pt/C 

As Figuras 6.25 a 6.28 apresentam os resultados quanto ao transporte difusivo 

de vapor d’água do lado do ânodo para as respectivas variações de cargas dos 

catalisadores paras as condições operacionais apresentadas na seção 5.5. Pelas 

figuras, é possível perceber que com o aumento da carga dos catalisadores, ocorre 

um aumento do fluxo difusivo de vapor d’água (do cátodo para o ânodo) como 

também foi observado por Liu [106, pp. 74]. É ainda possível notar uma 

concentração maior de vapor d’água na saída dos canais de fluxo em ambos os 

potenciais com o aumento da carga catalítica.  
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Figura 6.25- Fluxo mássico difusivo de vapor d’água lado do ânodo carga 0,2mgcm-2 

(a) 493 mV, (b) 130 mV 

 

Fonte: autoria própria 

Figura 6.26- Fluxo mássico difusivo de vapor d’água lado do ânodo carga 0,4 mgcm-2   

 (a) 493 mV, (b) 130 mV 

. 

Fonte: autoria própria 
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Figura 6.27- Fluxo mássico difusivo de vapor d’água lado do ânodo carga 0,6 mgcm-2 

 (a) 493 mV, (b) 130 mV 

 

Fonte: autoria própria 

Figura 6.28- Fluxo mássico difusivo de vapor d’água lado do ânodo carga 1 mgcm-2  

(a) 493 mV, (b) 130 mV

 

Fonte: autoria própria 

6.3.5 Análise do substrato (MPL) 

A Figura 6.29 mostra a comparação do fluxo mássico difusivo do lado do ânodo 

com MPL e ELAT no substrato para um potencial de 130 mV na serpentina 2. É 

evidente pela Figura 6.29 que com MPL do lado do ânodo, o fluxo mássico difusivo 



137 
 

é ligeiramente superior, fazendo com que mais vapor d’água saia pelo canal do 

ânodo. 

Figura 6.29- Fluxo mássico difusivo de vapor d’água lado do ânodo em 130 mV 

 (a) MPL, (b) ELAT 

Fonte: autoria própria 

Resultado semelhante também foi encontrado por Liu [106, pp. 67] onde de 

acordo com o autor que captou a saída de água pelo canal do ânodo, constatou que 

a proporção de água é maior para a célula com MPL anódico em comparação 

àquela sem MPL anódico. Em outras palavras, a presença do MPL melhora a 

remoção de água do ânodo.  

Com relação ao lado catódico, os mesmos autores relatam que a saída de 

água sem o MPL catódico é maior do que aquele com o MPL catódico. Isso significa 

a existência de menos água no cátodo na ausência do MPL catódico como 

comprova a Figura 6.30. Nota-se pela Figura 6.30 diferenças bem sutis da presença 

de vapor d’água no compartimento catódico entre ambas as situações.  
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Figura 6.30- Concentração mássica de vapor d’água no lado do cátodo em kgm-3 em 

130 mV (a) MPL, (b) ELAT 

 

Fonte: autoria própria 

6.4 Distribuição de temperatura   

O conhecimento da distribuição de temperatura na região interna da célula a 

combustível é relevante, pois pode fornecer informações sobre a temperatura real 

no centro da célula. Ainda pode ser útil em prever possíveis problemas relacionados 

a tensões térmicas e pontos quentes, especialmente na superfície da membrana. 

Muitos trabalhos de modelagem de célula a combustível encontrados na literatura 

consideram modelos isotérmicos (ver seção 6.8). No entanto, variações de 

temperatura durante a operação das HT-PEMFC são esperadas em função das 

reações de eletro-oxidação do combustível no ânodo e as reações de eletro-

redução do oxigênio no cátodo que tem calor como subproduto. A estratégia de 

aquecimento considerado para a inicialização do HT-PEMFC é baseada em um dos 

métodos mais comuns, ou seja, o fluxo de entrada de calor refere-se ao elemento 

de aquecimento (resistências elétricas) para elevar a temperatura máxima de 

trabalho, que no presente caso é de 180 ºC.  Após alcançar essa temperatura, o 

dispositivo é mantido em estado estacionário durante todo o tempo de operação. 

Não há aquecimento dos gases de entrada, uma vez que em HT-PEMFC a 

umidificação externa não é demandada. Dessa forma, será feita a comparação da 

distribuição de temperatura particularmente relacionada à membrana quanto aos 

aspectos de estequiometria, layout das placas, substrato e combustível. 
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A temperatura de operação é essencial no tocante à condução protônica em 

membranas baseadas em PBI dopadas com ácido. De fato, essa observação 

decorre da maior mobilidade requerida aos prótons quando na ausência de um 

solvente líquido, como a água, que atuaria no transporte de água por mecanismo 

veicular. Nesse sentido, o aumento da temperatura é fundamental para prover essa 

maior mobilidade aos prótons proveniente de uma rede não dependente de água 

para condução, como ocorre com o PBI. Em meio líquido, o ácido fosfórico tende a 

se desprender da membrana e migrar para o eletrodo se a água do produto no 

cátodo estiver na fase líquida, o que leva à degradação permanente, o que faz o 

aumento da temperatura e a ausência de umidificação externa uma necessidade 

nesses sistemas [48]. 

 Fontes volumétricas de calor são causadas devido ao efeito Joule, 

principalmente devido à resistência protônica do eletrólito. Já, a resistência elétrica 

dos GDLs e das placas bipolares podem ser negligenciadas por causa da alta 

condutividade desses materiais. No caso da água, a condensação ocorre quando a 

pressão parcial do vapor atinge a pressão de saturação. Em células HT-PEM, 

devido à alta temperatura de trabalho, a pressão parcial da água não consegue 

atingir a pressão de saturação, sendo nesse caso menor, dessa forma temos 

apenas água evaporando recebendo calor da fonte de aquecimento e das reações 

químicas. A água produzida no cátodo evapora e seu calor é transmitido por 

convecção para os gases que estão circulando e por condução e convecção para 

os meios porosos. Devido à produção de água no cátodo, as pressões parciais de 

vapor são ligeiramente mais altas perto da membrana e mais baixas nas placas 

bipolares e nas interfaces dos GDLs [95].    

Como pode ser observado na Figura 6.31, há uma diferença considerável de 

temperatura entre a região central (a região central é mais seca, como mostrou as 

figuras de transporte de vapor d’água) e as regiões mais próximas da entrada e 

saída dos canais de fluxo, indicando que a distribuição de temperatura da mem-

brana também é governada pela temperatura dos gases de entrada (os gases en-

tram a 298,15 K). Além disso, a região próxima à entrada do cátodo mostra uma 

temperatura aproximada de 120 ºC para o fluxo  𝜆, 130 °C fluxo 2𝜆 e aproximada-

mente 105 °C para o fluxo 4𝜆, (existe menor concentração de água na entrada do 

canal catódico e anódico, (ver Figuras 6.17 a 6.19). De fato, as menores temperatu-

ras são mais perceptíveis nas regiões mais próximas da entrada do cátodo, em vez 
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da entrada do ânodo. Provavelmente, isso se deve à menor condutividade térmica 

do oxigênio em relação ao hidrogênio. Nota-se também que variando a estequio-

metria a temperatura de saída do canal catódico é aumentada quando se passa 

bruscamente para o fluxo 4𝜆, sendo aproximadamente 30 °C maior do que a 

variação da temperatura para os fluxos 𝜆 e 2𝜆.  

Isso se deve provavelmente ao transporte difusivo de água ser menor no fluxo 

4𝜆 com menos água no lado do cátodo de forma que a região na saída do cátodo 

se torne mais seca e mais quente (ver Figuras 6.19 e 6.20). Quanto aos canais de 

saída do ânodo, praticamente a temperatura se manteve elevada e constante (em 

torno de 175 °C) nas três configurações estequiométricas, fato que pode ser enten-

dido como tendo o compartimento anódico uma menor concentração de água do 

que do lado do cátodo. O hidrogênio se aquece muito rapidamente (alta condutivi-

dade e capacidade térmica) e atinge a temperatura de operação da célula logo após 

entrar nos canais de fluxo de gás.   

Figura 6.31- Distribuição de temperatura em (°C) na membrana serpentina 1 em 130 

mV, (a) 𝜆, (b) 2𝜆, (c) 4𝜆 
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Fonte: autoria própria 

Ainda na Figura 6.31 percebe-se também que a temperatura da membrana 

para o fluxo 𝜆 (ítem a), não estabiliza em 180° C como para os fluxos 2𝜆 e 4𝜆 para 

a mesma condição de contorno (coeficiente de transferência de calor por 

convecção), fato que pode ser justificado devido a membrana do item (a) conter 

mais vapor de água por causa do menor fluxo como indicou as Figuras 6.17 a 6.19.  

A Figura 6.32 apresenta a distribuição de temperatura em grau Celsius na 

membrana para as serpentinas 2, 3 e interdigital considerando fluxo 2𝜆. Observa-

se pela figura que o comportamento da temperatura segue as mesmas 

características como apresentado na Figura 6.31 para o fluxo 2𝜆. O modelo beta 

apresentou uma área maior de propagação do calor na entrada do canal catódico, 

como também uma região mais aquecida na entrada do hidrogênio, essas 

diferenças se devem provavelmente ao formato dos canais de fluxo. Comparando 

o modelo serpentina 2 que possui os canais de entrada e saída de oxigênio 

contrários ao do modelo serpentina 1, percebe-se que na saída do cátodo, a 

temperatura é ligeiramente maior (cerca de 15 °C) quando comparado a Figura 6.31 

(b) que representa o mesmo fluxo (2𝜆). No lado do ânodo praticamente não houve 

alterações quanto aos valores de temperatura.  
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Figura 6.32- Distribuição de temperatura em (°C) na membrana em 130 mV 

 (a) serpentina 2, (b) serpentina 3, (c) interdigital 

 

Fonte: autoria própria 

A Figura 6.33 apresenta a distribuição de temperatura na membrana para o 

combustível etanol. Observa-se nesse caso, maiores temperaturas na entrada do 

ânodo, devido a condutividade térmica desse combustível ser maior do que a do 

oxigênio. Em geral, a distribuição de temperatura é semelhante aos modelos 

utilizando hidrogênio como combustível. 
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Figura 6.33- Distribuição de temperatura em (°C) na membrana em 130 mV para o 

etanol 

 

Fonte: autoria própria 

Observando também os efeitos da distribuição de temperatura na membrana 

com o uso da MPL no substrato, como ilustra a Figura 6.34, é visível um aumento 

em cerca de 20 °C na saída do canal catódico e ligeiramente mais quente também 

na saída do canal anódico no modelo com MPL. Dessa forma utilizando o substrato 

com MPL, ocorre um ligeiro aumento da temperatura na membrana, como também 

reportado por Jie et al. [118]. Esse aumento de temperatura acaba interferindo no 

transporte de água como mostrou as Figuras 6.29 e 6.30.   
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Figura 6.34- Distribuição de temperatura em (°C) na membrana em 130 mV  

(a) MPL, (b) ELAT 

 

Fonte: autoria própria 

Na Figura 6.35 é apresentada a distribuição de temperatura nas placas 

bipolares devido exclusivamente ao calor gerado pelos pares de resistências 

elétricas. As condições de contorno associadas a esse campo de temperaturas são 

a condição de fluxo convectivo (ver Eq. 3.50) e a condição de temperatura prescrita 

nas superfícies de controle associadas aos dispositivos de aquecimento.  

Figura 6.35- Distribuição de temperatura em (°C) na placa bipolar 

 

Fonte: autoria própria 
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6.5 Distribuição da densidade de corrente 

A Figura 6.36 apresenta a magnitude da distribuição da densidade de corrente 

na interface eletrodo-membrana do lado do cátodo para a serpentina 1 comparando 

os fluxos 𝜆, 2𝜆 e 4𝜆 no potencial de 493 mV.  Como pode ser visto nessa figura, 

valores mais elevados de densidade corrente são observados próximo às bordas 

da superfície, especialmente em direção as regiões de entrada e de saída do catodo 

e ânodo. Isso é razoável porque o vapor de água precisa se difundir através do meio 

poroso em direção aos canais de fluxo de gases antes de deixar a célula. Também 

na região central há menor valor da densidade de corrente em todas as 

configurações, isso se deve principalmente por ambos os modelos alfa e beta 

apresentarem como foi visto nas figuras de transporte de água, baixos valores de 

vapor d’água na região central, o que torna essa região mais quente como 

apresentado nas figuras de distribuição de temperatura. De certa forma, o transporte 

de água e a temperatura da célula afetam a distribuição de densidade de corrente 

principalmente nas regiões centrais de ambos os modelos. 
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Figura 6.36- Distribuição de densidade de corrente na interface eletrodo-membrana 

do lado do cátodo serpentina 1 em 493 mV (a) 𝜆, (b) 2𝜆, (c) 4𝜆 

 

Fonte: autoria própria 

Observando as Figuras de 5.5 a 5.7 as curvas de polarização com melhor re-

sultado foram obtidas nas estequiometrias 2𝜆 e ligeiramente melhor em algumas 

curvas na estequiometria 4𝜆, o que pode ser percebido também na Figura 6.37(a), 

o que por sua vez, evidencia que a concentração molar de oxigênio é menor na 

saída do cátodo justamente na configuração 𝜆. A temperatura se relaciona com a 

concentração de O2, pois, para baixas concentrações, maior é a temperatura (ver 

Figura 6.31, saída do cátodo é mais quente para menores concentrações de O2), 

isso é mais visível entre as estequiometrias 𝜆 e 2𝜆.  

Com a diminuição do potencial a densidade de corrente aumenta e de acordo 

com a Figura 6.38 que representa a operação extrema da célula a combustível, a 
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densidade de corrente para a estequiometria 𝜆 (item a) é menor quando comparada 

a 2𝜆 e 4𝜆. Isso se deve ao fato que na estequiometria 𝜆, o esgotamento de oxigênio 

é um pouco mais pronunciado na taxa de fluxo mais baixa resultando em uma 

cinética de reação mais lenta no lado do cátodo. Percebe-se também pela Figura 

3.38 que a densidade de corrente no item (a) é muito menor nas extremidades mais 

próximas as entradas e saídas dos canais comparadas aos itens b e c. 

Figura 6.37- Concentração molar de oxigênio serpentina 1 em 493 mV (a) 𝜆, (b) 2𝜆, 

(c) 4𝜆

 

Fonte: autoria própria 
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Figura 6.38- Distribuição de densidade de corrente na interface eletrodo-membrana do 

lado do cátodo serpentina 1 em 130 mV (a) 𝜆, (b) 2𝜆, (c) 4𝜆 

 

Fonte: autoria própria 

Já a Figura 6.39 ilustra a distribuição da densidade de corrente para o modelo 

beta (interdigital) em Acm-2. Observa-se pela figura, valores inferiores quando 

comparado aos resultados apresentados na Figura 6.38. Fato que foi constatado 

também nas curvas de polarização da Figura 6.13 onde das três curvas 

experimentais, a curva simulada se aproximou da curva experimental que alcançou 

maior densidade de corrente (aproximadamente 2400 mAcm-2). Apesar do elevado 

valor alcançado, com essa geometria, o fluxo de gás é forçado a passar pelo meio 

poroso para chegar à saída e, com isso, as moléculas das espécies podem chegar 

à superfície do catalisador com muito mais rapidez pelo processo de convecção e 
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difusão. Nos outros projetos, o fluxo de gás não é forçado a passar pelo meio 

poroso; portanto, as espécies só atingem a superfície do catalisador por meio de 

difusão. Este fato pode levar a regiões mais quentes no MEA e possíveis tensões 

térmicas como mostrou as Figuras 6.31 e 6.32. 

Figura 6.39- Distribuição de densidade de corrente na interface eletrodo-membrana 

do lado do cátodo modelo beta em 130 mV

 

Fonte: autoria própria 

As Figuras 6.40 e 6.41 apresentam a distribuição de densidade de corrente 

utilizando etanol como combustível na interface eletrodo membrana lado do ânodo 

e cátodo respectivamente. 
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Figura 6.40- Distribuição de densidade de corrente na interface eletrodo-membrana 

lado do ânodo etanol (a) 493 mV, (b) 130 mV 

 

Fonte: autoria própria 

Figura 6.41- Distribuição de densidade de corrente na interface eletrodo-membrana lado 

do cátodo etanol (a) 493 mV, (b) 130 mV

 

Fonte: autoria própria 

De acordo com as Figuras 6.40 e 6.41, as densidades de corrente do lado do 

ânodo e cátodo são ligeiramente diferentes, onde do lado do ânodo apresenta va-

lores um pouco maiores que o lado do cátodo. Isso é razoável, já que a densidade 

de corrente de troca do lado anódico é bem maior que a corrente de troca catódica 

(ver tabela 3.4). Comparada as figuras de densidade de corrente utilizando 
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hidrogênio, o etanol apresenta uma distribuição mais uniforme tanto no centro como 

nas bordas da interface catalisador-membrana. É surpreendente que o fluxo 

mássico difusivo de O2 (kgm-2s-1) seja muito semelhante a distribuição de densidade 

de corrente, com grandes concentrações nas bordas como mostra a Figura 6.42. 

Figura 6.42 Fluxo mássico difusivo de O2 combustível etanol em 130 mV 

 

Fonte: autoria própria 

6.6 Distribuição de H3PO4 

A transferência e a perda de ácido também são questões importantes 

associadas à degradação do eletrólito e, por consequência, da célula como um todo. 

A maior parte da condutividade em HT-PEMFCs baseados em PBI é atribuída ao 

ácido livre distribuído na membrana. A perda do ácido em uma membrana PBI pode 

ocorrer por meio de uma série de mecanismos, incluindo evaporação, difusão, 

transporte capilar, compressão do MEA ou lixiviação por água condensada. Um 

mecanismo particularmente crítico é a lixiviação do ácido com água líquida, que é 

produzida quando a temperatura da célula a combustível está abaixo de 100 °C, por 

exemplo, durante uma partida a frio ou desligamento [109]. 

Yu et al. [110], sugerem que o mecanismo proposto de evaporação ácida se 

intensifica não apenas com a temperatura, mas também com a densidade de 

corrente devido ao aumento da taxa de geração de água. Isso está de acordo com 

a polimerização do ácido fosfórico em baixas atividades de água, reduzindo, assim, 
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o número de moléculas e consequentemente, sua pressão de vapor. Se a atividade 

da água aumentar devido ao aumento da produção em alta densidade de corrente, 

o processo é revertido e a pressão de vapor do ácido é aumentada. 

Especialmente para HT-PEM, a temperatura de operação mais alta e o forte 

caráter oxidante do O2, induzem uma corrosão muito pronunciada ao material a 

base de carbono. Este fenômeno de corrosão de carbono leva à formação de óxidos 

de superfície causando uma diminuição na hidrofobicidade do material do eletrodo. 

Esta diminuição da hidrofobicidade causa um aumento na perda de eletrólito e na 

limitação do transporte de massa devido a inundação dos eletrodos [111]. 

Em condições ideais de operação, a perda de ácido fosfórico do eletrólito pode 

ser desprezada. Por exemplo, para um MEA (Celtec-BASF) a perda de ácido 

fosfórico devido à evaporação a uma temperatura de operação de 180 °C é de cerca 

de 2 μgm-2s-1, dessa forma, a taxa de evaporação ácida aumenta com a 

temperatura. Durante a operação contínua a 180 °C essas baixas taxas de perda 

de ácido não devem causar perdas de tensão significativas durante a operação da 

célula [111]. 

A perda de ácido fosfórico é relatada como sendo muito afetada pela 

densidade de corrente de operação, porque o estado de hidratação do ácido 

fosfórico é alterado de acordo com a quantidade de água gerada em diferentes 

densidades de corrente [112]. 

A presença de determinadas parcelas de ácido fosfórico nas camadas do ca-

talisador, representa um tipo de perda por difusão, e ocorre devido ao deslocamento 

do ácido durante a operação da célula a combustível. No entanto, a carga de ácido 

fosfórico deve ser cuidadosamente ajustada porque, conforme demonstrado por 

Sousa et al. [72], o desempenho é fortemente afetado de maneiras opostas 

conforme a carga de ácido fosfórico muda. Por um lado, quando há uma carga de 

ácido fosfórico excessiva, a condutividade do próton aumenta, o que pode melhorar 

o desempenho, por outro lado, a resistência ao transporte de massa aumenta 

devido à diminuição da porosidade da camada catalítica, levando a um 

comprometimento do desempenho. Os mesmos autores testaram diferentes 

condições de carregamento e encontraram um valor desejável entre 0,30 e 0,55 da 

fração volumétrica da membrana PBI na camada catalítica, que ajuda a definir em 

simulação computacional, o limite em que o ácido fosfórico pode avançar para as 

camadas catalíticas. No presente trabalho utilizou-se 0,55 como já apresentado na 
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Tabela 3.2 do capítulo 3. Por outro lado, de acordo com o experimento de radiografia 

in situ do corte transversal do MEA, elaborado por Maier et al. [107], foi verificado 

que a concentração do ácido fosfórico na membrana é alterada durante a operação 

da célula. 

Da mesma forma, a concentração de ácido fosfórico na membrana pode variar 

de acordo com as intensidades da pressão parcial do vapor de água sobre a solução 

ácida. A concentração de ácido varia à medida que a pressão parcial da água é 

reduzida ou aumentada. Este efeito é relevante no MEA, já que o equilíbrio entre a 

produção eletroquímica de água e o transporte do vapor influencia a concentração 

e, portanto, a condutividade do ácido fosfórico no MEA. Sendo o desempenho do 

HT-PEFC, determinado significativamente pela distribuição de oxigênio e vapor 

d’água no MEA [106, pp.10]. 

 A Figura 6.43 indica a distribuição molar de H3PO4 na interface catalisador-

membrana do lado do ânodo para um potencial de 493 mV na serpentina 1 para 

diferentes fluxos de gases. O ácido fosfórico altamente concentrado nas condições 

normais de temperatura e pressão, é hidrofílico e tende absorver água. Na operação 

da célula a combustível a 180 ºC, são produzidas parcelas consideráveis de vapor 

de água, o que leva a uma provável diluição do ácido fosfórico. Devido à essa 

variação de umidade, é difícil estimar experimentalmente a sua concentração na 

membrana. Os modelos desenvolvidos no presente trabalho, utilizam uma 

abordagem que acopla a pressão parcial da água, a difusividade dos gases e a 

temperatura de operação como indicaram as equações 3.8, 3.9 e 3.10. De acordo 

com Siegel et al. [73] é esperado que a concentração de H3PO4 dentro do MEA 

mude durante a operação da célula.  

         Na Figura 6.43 considerando que as fases de líquido/vapor do ácido fosfórico 

estão em equilíbrio, a fração molar varia de 0,75 a 0,50 para o fluxo 𝝀, 0,77 a 0,69 

para o fluxo 𝟐𝝀 e 0,77 a 0,74 para o fluxo 𝟒𝝀.  

A concentração de H3PO4 depende também da temperatura e da umidade re-

lativa [55]. Como pode ser visto na Figura 6.44 dada pela Equação 3.11, a fração 

molar do ácido fosfórico diminui com o aumento da temperatura e da umidade 

relativa. Isso resulta da dependência da temperatura da pressão de vapor d’água 

sobre o ácido fosfórico. Combinada com a pressão parcial real da água, a pressão 

do vapor é a força motriz da evaporação, portanto, da mudança de volume, 

conforme mostrado na equação (3.12). Como pode ser observado na Figura 6.43, 
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as condições secas na entrada de gás do lado do ânodo faz com que a 

concentração de H3PO4 seja maior. Onde na configuração 𝜆 a maior concentração 

está mais distribuída ao longo da membrana quando comparada as configurações 

2𝜆 e 4𝜆 que apresentaram semelhança na distribuição de ácido fosfórico.                                        

Além disso, na saída do ânodo, os canais de fluxo contêm mais vapor de água 

por causa da taxa de evaporação mais alta, conforme mostrado nas Figuras 6.17 a 

6.19. Os valores da fração mássica vão decrescendo ao longo das saídas, onde 

ocorrem as maiores temperaturas (ver Fig. 6.31) e concentração de água. Também 

de acordo com a Figura 6.43, a variação da fração molar é mais brusca no fluxo 𝜆 

(ítem a) devido a maior difusão de vapor de água como já comentado nas Figuras 

6.17 a 6.19. 

Figura 6.43- Frações molares de H3PO4 na interface catalisador-membrana do lado 

do ânodo serpentina 1 em 493 mV (a) 𝜆, (b) 2𝜆 (c) 4𝜆 

 

Fonte: autoria própria 
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Figura 6.44- Influência da temperatura e umidade relativa na fração molar de H3PO4 

 

Fonte: autoria própria 

A Figura 6.45 mostra a variação de fração molar de ácido fosfórico na interface 

catalisador-membrana do lado do ânodo e cátodo para a serpentina 1 fluxo 2𝜆. A 

concentração calculada de H3PO4 muda para diferentes potenciais e correntes, por-

que mais água é produzida, diminuindo com a diminuição do potencial e com o au-

mento da densidade de corrente. Como constatado também por Siegel et al. [73] os 

resultados dos modelos indicam que a concentração de H3PO4 é reduzida para 

maiores pressões parciais de vapor de água nas saídas dos canais de fluxo anódico 

ou catódico como apresentado e explicado na seção 6.3.1. Os resultados da figura 

6.45 também são similares ao trabalho de Siegel et al. [71]. Nota-se também que 

as frações molares no lado do cátodo são um pouco maiores, isso provavelmente 

se deve ao fato do compartimento catódico apresentar em geral, temperaturas me-

nores na entrada e saída dos canais de fluxo como mostraram as figuras 6.31 e 

6.32. Dessa forma, devido ao compartimento anódico apresentar maiores 

temperaturas do que o catódico, a taxa de evaporação ácida é aumentada com a 

elevação da temperatura, fazendo com que a concentração de ácido fosfórico seja 

menor no lado do ânodo.  
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Figura 6.45- Frações molares de H3PO4 na interface catalisador-membrana 

serpentina 1 em 493 mV (a) lado do ânodo, (b) lado do cátodo 

 

Fonte: autoria própria 

Os valores de concentração de H3PO4 e a temperatura influenciam a difusivi-

dade do oxigênio e hidrogênio. Por exemplo, verificando o que ocorre com a difusi-

vidade do oxigênio e hidrogênio como indicam as Figuras 6.46 e 6.47, para as con-

dições de operação, os valores dos fluxos difusivos ligeiramente mais baixos estão 

localizados perto das entradas dos canais, onde a concentração de ácido fosfórico 

é mais elevada e a temperatura também é mais baixa, enquanto na maior parte da 

membrana, os valores permaneceram praticamente constantes. Nota-se também 

pelas Figuras 6.46 e 6.47 que os valores são mais baixos para o modelo beta o que 

pode ser complementado pela Figura 6.48 que mostra a variação de ácido fosfórico 

nesse modelo com variações menores quando comparado ao modelo alfa 

(Fig.6.43). Esta observação justifica o desempenho menor desse modelo como 

apresentado anteriormente. Os reagentes fluem a uma taxa mais alta através dos 

canais periféricos, enquanto quantidades menores circulam pelos canais centrais. 

A concentração de vapor cresce rapidamente, causando uma menor concentração 

de oxigênio nos locais ativos do catalisador e uma difusão mais difícil do oxigênio 

devido à presença de mais vapor de água. Dados experimentais ou computacionais 

incluindo as espécies ácidas na fase de vapor dentro da faixa de concentração 

expostos nas Figuras de 6.43 a 6.50, são escassos. Apenas muito poucas 
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publicações de dados estão disponíveis, como também constataram Siegel et al. 

[71].  

Figura 6.46- Fluxo mássico difusivo de O2 (kgm-2s-1) 130 mV, (a) serpentina 1, (b) 

interdigital 

 

Fonte: autoria própria 

Figura 6.47- Fluxo mássico difusivo de H2 (kgm-2s-1) em 130 mV, (a) serpentina 1, (b) 

interdigital 

 

Fonte: autoria própria 
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Figura 6.48- Fração molar de H3PO4 na interface catalisador-membrana do lado do ânodo 

modelo beta em 493 mV 

 

Fonte: autoria própria 

Figura 6.49- Frações molares de H3PO4 na interface catalisador-membrana com MPL em 

493 mV, (a) lado ânodo (b) lado cátodo 

 

Fonte: autoria própria 
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Figura 6.50- Frações molares de H3PO4 na interface catalisador-membrana com ELAT em 

493 mV (a) lado ânodo, (b) lado cátodo 

 

Fonte: autoria própria 

De acordo com os resultados das Figuras 6.29, 6.30 e 6.34 existem relações 

quanto a distribuição de vapor d’água e temperatura, com a concentração de ácido 

fosfórico na membrana. Nessas figuras evidencia-se, um ligeiro aumento de 

temperatura nas saídas dos canais e um ligeiro aumento de vapor d’água na saída 

do ânodo. Nota-se que com o substrato MPL (Fig. 6.49) a concentração de H3PO4 

é menor na saída do canal de hidrogênio, pois nesse ponto de acordo com a figura 

6.34 (a) a temperatura é razoavelmente mais alta e consequentemente sua pressão 

parcial também é maior fazendo com que a concentração de ácido fosfórico seja 

reduzida. Já no lado do cátodo, com o uso de MPL (Fig. 6.49 b), ocorre uma maior 

concentração de ácido fosfórico quando comparada a Figura 6.50 b, fato que pode 

auxiliar a Figura 5.10 por ter apresentado um resultado inferior com o substrato 

MPL, pois, quando há uma concentração de ácido fosfórico excessiva, a resistência 

ao transporte de massa aumenta devido à diminuição da porosidade da camada 

catalítica, o que pode diminuir o desempenho. 
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Figura 6.51- Frações molares de H3PO4 na interface catalisador-membrana em 130 

mV para o etanol (a) lado ânodo, (b) lado cátodo 

 

Fonte: autoria própria 

A Figura 6.51 ilustra a distribuição de ácido fosfórico no modelo utilizando 

etanol como combustível. Como pode ser visto, a distribuição de ácido fosfórico no 

etanol segue o mesmo comportamento quando utilizado hidrogênio como 

combustível. Como já foi constatado, a difusividade mássica do oxigênio na 

membrana depende da temperatura e concentração de H3PO4. Para o etanol, a 

difusividade do O2 é vista na Figura 6.42 apresentando magnitudes bem menores 

quando comparada a Figura 6.46 relacionada ao combustível hidrogênio. No caso 

da Figura 6.51 percebe-se o mesmo comportamento da Figura 6.45 que mostra a 

concentração de H3PO4 menor no lado anódico devido a maior taxa de evaporação 

ácida.  

6.7 Frações mássicas   

A Figura 6.52 apresenta a fração mássica de etanol e água no potencial de 

130 mV. Como já esperado, a fração de etanol vai diminuindo ao longo dos canais 

de fluxo em direção aos canais de saída. As frações de ambas as espécies foram 

determinadas a partir da concentração inicial de etanol, ou seja, 5,6 molL-1. 

 

 

 



161 
 

Figura 6.52- Fração mássica em 130 mV (a) etanol, (b) água lado ânodo 

 

Fonte: autoria própria 

Já a Figura 6.53 é referente as frações mássicas de hidrogênio e água 

correspondente ao modelo alfa (serpentina 2) fluxo 2𝜆. E a Figura 6.54 é referente 

ao modelo beta. 

Figura 6.53- Fração mássica em 130 mV modelo alfa (a) hidrogênio, (b) água lado 

ânodo 

 

Fonte: autoria própria 

Como já constatado na Figura 6.24, o modelo beta apresentou menor fluxo 

difusivo de vapor d’água, dessa forma é plausível que as frações mássicas de água 

sejam inferiores ao modelo alfa. Nota-se também por essas figuras que as frações 

de água vão aumentando em direção a saída, isso é razoável, já que existe a difusão 

reversa que contribui para o acréscimo de vapor d’água na saída do ânodo. 
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Figura 6.54- Fração mássica em 130 mV modelo beta (a) hidrogênio, (b) água lado 

ânodo 

 

Fonte: autoria própria 

6.8 Considerações sobre os resultados computacionais 

Em geral, as curvas de polarização mostraram uma boa concordância entre 

os resultados experimentais e computacionais. A parametrização adotada para 

ambos os modelos, foi suficiente para atender os requisitos de confiança quanto 

aos resultados apresentados. Visto que, foram embasadas em diversas referências 

consultadas ao longo do trabalho. Quanto aos resultados de transporte de vapor 

d’água, fica claro que sua influência interfere em parte no desempenho da HT-

PEMFC e foi demonstrado que uma quantidade considerável de água no estado de 

vapor pode atravessar o MEA no sentido do cátodo para o ânodo. Em geral, o 

aumento da estequiometria favoreceu o aumento do desempenho da célula como 

demonstrado na seção 5.4, onde a estequiometria 2𝜆 obteve um melhor 

desempenho quando comparada a estequiometria 𝜆. A melhoria geral na 

concentração molar de oxigênio é limitada, indicando que aumentar ainda mais a 

razão estequiometria (para 4𝜆 por exemplo), a um valor mais alto tem melhorias 

insignificantes no desempenho da célula, como constatado também por Jiao e Li 

[65]. 

É possível observar que a estequiometria dos reagentes desempenha um 

papel decisivo na determinação da distribuição de água entre o cátodo e o ânodo. 

O aumento da estequiometria do comburente reduz sensivelmente o transporte de 

água do cátodo para o ânodo, resultando em menor fluxo de água de exaustão do 
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ânodo (devido a difusão reversa). Por outro lado, a maior estequiometria do 

hidrogênio (se esse estiver umidificado), aumenta o transporte de água para o 

cátodo (arrastro eletro-osmótico), levando a um maior fluxo de água na exaustão do 

cátodo.  Essas tendências encontram explicação no fato de que taxas de fluxo mais 

altas reduzem a concentração de água local, aumentando assim a remoção de água 

[123]. 

A presença de água ioniza o ácido fosfórico e aumenta a atividade de prótons, 

o que, por sua vez, melhora a reação de redução de oxigênio (o desempenho em 

2𝜆 foi maior do que em 4𝜆,ver Figuras 5.5 a 5.7).  Além disso, o coeficiente de difu-

são do oxigênio aumenta com o conteúdo de água. Isso ocorre porque a presença 

de água diminui a viscosidade do H3PO4  e, portanto, facilita o transporte de oxigênio 

dentro dele [97], visto que, para estequiometrias reduzidas o fluxo reverso aumenta 

deixando o compartimento catódico carente de água e dessa forma comprometendo 

os resultados de desempenho como foi apresentado nas Figuras 6.1, 6.4, 6.7 e 6.10. 

Já com uma estequiometria mais baixa como em  𝜆, a concentração de água na 

saída do ânodo pode ficar muito alta, o que, por sua vez, reduz a concentração de 

hidrogênio [51] e que pode também comprometer o desempenho da célula. Como 

indicou a Figura 6.17 que mostra na saída de hidrogênio um valor de transporte 

difusivo de vapor d’água de 261,35 x10-7 kgm-2s-1
, valor bem maior do que nas es-

tequiometrias 2𝜆 e 4𝜆. Também, de acordo com Dario et al. [51], o ácido fosfórico é 

conhecido por desidratar a temperaturas superiores a 120°C, formando ácido piro-

fosfórico, que é um ácido menos condutor. Dessa maneira a água produzida eletro-

quimicamente dentro da célula é suficiente para diminuir a formação desse ácido. 

A água dentro da célula a combustível está presente devido à reação eletro-

química no eletrodo catódico. Se o transporte de água ocorre através do eletrólito, 

a água migrada é encontrada na exaustão do ânodo. A medição de umidade relativa 

na saída do ânodo é, portanto, usada para detectar e quantificar o transporte de 

água do eletrodo do cátodo ao canal do ânodo através do MEA [123]. 

Com relação a mudança do posicionamento dos canais dos gases de entrada, 

e de acordo com os resultados experimentais e computacionais, não é recomen-

dado a disposição cruzada (serpentina 3 e 4), pois, mostraram desempenhos infe-

riores comparadas às disposições (serpentina 1 e 2) que representam entradas e 

saídas dos gases dos canais em paralelo. Como indicado nas Figuras 6.22 e 6.23, 

o compartimento catódico apresentou menor formação de água na serpentina 3 do 
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que na serpentina 1. Quanto aos resultados de variação das cargas dos catalisado-

res houve aumento da difusão reversa de vapor d’água com o aumento da carga 

catalítica.  

Os resultados alterando o substrato, provam que o uso do MPL em HT-PEMFC 

não representa grande efeito na melhoria do desempenho desse tipo de célula a 

combustível, pois, assemelha-se aos resultados de estequiometria reduzida (𝜆) 

como já apresentado (ver explicação no segundo parágrafo dessa mesma seção). 

Dessa forma, o seu uso é mais indicado em LT-PEMFC, como postulado por 

Kyungmun e Hyunchul [116]. O efeito do MPL no lado anódico e catódico demonstra 

um gerenciamento de vapor d’água mais eficiente quando comparado ao uso do 

ELAT. Por meio da Figura 6.29 observou-se que mais vapor d’água cruza a 

membrana com o uso de MPL apresentando dessa forma um resultado inferior ao 

outro substrato. 

Os resultados do campo escalar de temperatura principalmente na superfície 

da membrana, que é um dos componentes mais afetado pelas variações de 

temperatura, evidenciaram alguns pontos importantes que não podem passar 

despercebidos. Em primeiro lugar, fica evidente a relevância de estudos de 

transporte de calor nesses tipos de componentes, ou seja, de acordo com Raj et al. 

[48] indicam que os parâmetros operacionais, como as temperaturas do gás de 

entrada do ânodo e do cátodo, afetam a distribuição de temperatura da célula e da 

membrana. No entanto, observa-se que a temperatura de entrada do cátodo afeta 

a temperatura da membrana mais do que a temperatura de entrada do ânodo, 

resultando em uma temperatura que é relativamente baixa na região próxima à 

entrada do gás catódico. Como o hidrogênio possui maior valor de condutividade 

térmica está sujeito a uma maior variação de temperatura quando comparado ao 

oxigênio que possui menor valor de condutividade térmica.  

Também de acordo com Akira et al. [121] a distribuição desigual de tempera-

tura causa degradação no eletrólito e camadas do catalisador. A distribuição de 

temperatura influencia na mudança de fase da água. O comportamento da água 

influencia o desempenho do HT-PEM quanto aos fluxos de gases nas camadas de 

difusão e camadas catalíticas.  

Em geral, estudos computacionais que adotam modelo isotérmico, não é 

possível identificar a distribuição de temperatura na célula a combustível. Estudos 

que adotam modelo não isotérmico são menos frequentes, pois exigem um maior 
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custo computacional de simulação. Para Chi Young et al. [122] é fundamental 

considerar a operação não isotérmica porque a distribuição local da temperatura da 

célula governa a difusão das espécies, a cinética das reações eletroquímicas e a 

condutividade protônica através da membrana. Além disso, a estimativa da 

quantidade de geração de calor e distribuição de temperatura através do MEA são 

cruciais quando a condensação de água é dominante no cátodo.   

Quanto aos estudos de distribuição de ácido fosfórico na membrana, como já 

comentado, pouquíssimos trabalhos apresentam tais resultados. Apenas as 

referências [55,71,73, 93] apresentaram ilustrações da distribuição de H3PO4 sendo 

que os resultados de distribuição de ácido fosfórico na membrana dessa tese 

conferem com os resultados das referências [71, 73 e 93]. É digno de nota que para 

simular tais resultados é preciso inserir as equações 3.12 e 3.13 no software 

considerando o ácido fosfórico como uma espécie complementar que é dissolvido 

na membrana e sujeito a variações das pressões parciais de vapor d’água. E como 

já constatado, em geral, a fração molar do ácido fosfórico diminui com o aumento 

da temperatura e da umidade relativa. Isso resulta na dependência da temperatura 

da pressão de vapor d’água sobre o ácido fosfórico.  

O fluxo mássico difusivo do oxigênio e hidrogênio está diretamente relacionado 

com a distribuição de temperatura na membrana implicando também na distribuição 

de ácido fosfórico como mostrou as Figuras 6.46 e 6.47 onde o fluxo mássico 

difusivo das espécies aumenta com o aumento da temperatura e diminuição da 

concentração de ácido fosfórico. A concentração de H3PO4 diminui nas saídas dos 

canais dos gases devido principalmente a variação de temperatura na membrana 

causando eventuais taxas de evaporação de H3PO4 onde a taxa de evaporação é 

aumentada com o aumento da temperatura. Dessa forma, fica comprovado que a 

simulação da distribuição de ácido fosfórico em HT-PEMFC, é relevante e 

interessante, pois permite identificar as condições do desempenho da célula de 

acordo com o comportamento do ácido fosfórico sob determinadas condições de 

temperatura e umidade. Os resultados utilizando o etanol como combustível 

apresentam uma contribuição relevante ao trabalho, já que informações precisas na 

literatura referentes a esse tipo de combustível em HT-PEMFC são muitos escassos 

e não inclui resultados como comportamento de ácido fosfórico na membrana. 
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6.9 Considerações quanto as formulações matemáticas utilizadas 

Considerando os resultados apresentados nas seções 6.2 a 6.6, alguns 

apontamentos podem ser estabelecidos com respeito a formulação matemática dos 

modelos alfa e beta. Primeiramente, considerando a comparação com os resultados 

experimentais e a parametrização dos modelos, pode ser concluído que as 

formulações reproduzem razoavelmente bem os resultados experimentais 

disponíveis. Uma atenção especial foi dada a formulação matemática do transporte 

de momento.  

Em domínios porosos, as variáveis de fluxo e as propriedades do fluido são 

definidas em qualquer ponto dentro do meio através da média das variáveis sobre 

um determinado volume. Este volume de controle deve ser pequeno em 

comparação com as dimensões macroscópicas típicas do problema, mas deve ser 

grande o suficiente para conter muitos poros e elementos da matriz sólida. A 

porosidade é definida como a fração do volume de controle ocupada pelos poros.  

A velocidade do fluxo é definida como uma média de volume superficial e 

corresponde a uma unidade de volume do meio incluindo os poros e a matriz. Em 

geral, é chamada de velocidade de Darcy, definida como a taxa de fluxo de volume 

por unidade de seção transversal do meio. Tal definição torna o campo de 

velocidade contínuo através dos limites entre regiões porosas e regiões de fluxo 

livre [69]. 

As variáveis dependentes nas equações de Brinkman são a velocidade de 

Darcy e a pressão. O fluxo em meios porosos é governado por uma combinação da 

equação da continuidade e da equação de momento, que juntas formam as equa-

ções de Brinkman (equações 3.39 e 3.43). Por exemplo, na equação 3.38, quando 

o número de Reynolds é muito pequeno (Re≪1), as forças inerciais (1) são muito 

pequenas em comparação com as forças viscosas (3) e podem ser desprezadas 

nessa equação, onde não é o caso dessa tese (ver tabela 3.9). No caso de um fluxo 

com densidade variável, a equação 3.39 e a equação 3.43 devem ser resolvidas 

juntamente com a equação de estado que relaciona a densidade à temperatura e 

pressão (por exemplo, a lei dos gases ideais). 

Para fluxo incompressível, a densidade permanece constante para as 

partículas do fluido, ficando o primeiro termo a esquerda do sinal de igualdade da 

equação 3.39 igual a zero, onde também não é o caso, pois nesse trabalho adotou-
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se fluido compressível.  A equação de Navier-Stokes apresentada em 3.38, merece 

um comentário a parte. Como é uma equação que faz parte do estudo da mecânica 

dos fluidos, ela representa a relação entre tensão e taxa de deformação para um 

fluido newtoniano viscoso e compressível. Além dos cientistas que leva o nome da 

equação, destaca-se outros colaboradores tais como Newton, Euler e Cauchy que 

foram fundamentais na elaboração para o surgimento dessa equação. Tendo Euler 

apresentado sua contribuição nas forças de pressão ou tensor de Euler e Cauchy 

que representa a segunda Lei de Newton aplicada ao conceito de campos (forças 

inerciais e forças externas ou de campo). Dessa forma, Navier e Stokes introduzem 

nas equações de Euler e Cauchy o termo de tensor de tensões ou forças viscosas. 

Apesar das equações de Navier-Stokes não possuírem uma solução analítica, 

consegue-se resolvê-la de forma aproximada utilizando as técnicas computacionais 

utilizadas nesse trabalho. 

Entretanto, a equação da energia (3.49) tem como objetivo principal a 

determinação da distribuição de temperatura na célula a combustível. Para isso o 

COMSOL fornece a física denominada transferência de calor no meio poroso e no 

meio sólido (heat transfer in porous media e heat transfer in solids). Essa equação 

é baseada nas equações de conservação do momento, na equação de difusão de 

calor (Fourier) e da primeira Lei da termodinâmica. A Figura 6.55 ilustra de forma 

simplificada os processos de transporte de calor em uma célula a combustível típica 

funcionando com H2 /O2. 

Figura 6.55- Transporte de calor em células a combustível 

 

Fonte: autoria própria 

A equação 3.44 fornece: 
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𝑑𝐸𝑎𝑐𝑢

𝑑𝑡
= �̇�𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 − �̇�𝑠𝑎𝑖  + �̇�𝑔                     

E para regime estacionário a equação 3.44 se transforma em: 

0 =  �̇�𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 − �̇�𝑠𝑎𝑖  +  �̇�𝑔                                                                                                                                               

Onde (𝐸𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎)  ou (𝐸𝑠𝑎𝑖) podem ser representados pelos mecanismos de 

condução, convecção e/ou radiação. Desconsiderando as parcelas de energia que 

entram no sistema devemos ter a equação anterior como: 

𝐸𝑠𝑎𝑖  = �̇�𝑔 

Expressando na forma de calor teremos: 

𝑞𝑐𝑜𝑛𝑑 − 𝑞𝑐𝑜𝑛𝑣 − 𝑞𝑟𝑎𝑑 = �̇�𝑔  

Dessa forma a energia química devido as reações das espécies que corres-

ponde a energia gerada (energia disponível), é convertida em energia elétrica (ener-

gia pretendida) e energia térmica (energia perdida). A eficiência real do dispositivo 

nesse caso é o quociente entre a energia pretendida e a energia disponível.  

As equações de transporte de carga representadas em 3.59 e 3.60 estão 

relacionadas aos fenômenos elétricos que ocorrem nos eletrodos e eletrólito e são 

governadas pela lei de Ohm e suas respectivas conservação de cargas. Nota-se 

que essas equações são fortemente dependentes da resistividade dos materiais 

envolvidos e que interferem nos resultados das curvas de polarização na região 

denominada de queda ôhmica como explicado na seção 1.1.3.  

Finalmente, o transporte de espécies representado pela equação 3.69 mostra 

de forma elegante os fenômenos regidos pela teoria do transporte de massa 

análoga aos transporte de calor. Da mesma forma que a equação de difusão de 

Fourier exige um coeficiente de condutividade térmica, a equação de difusão de 

Fick também exige um coeficiente próprio denominado de coeficiente de 

difusividade mássica. Do mesmo modo, um gradiente de temperatura é o potencial 

motriz para a transferência de calor, um gradiente de concentração de uma espécie 

em uma mistura fornece o potencial motriz para o transporte desta espécie.  

A difusividade mássica aumenta com o aumento da temperatura e com a 

diminuição da massa molar. Também a solubilidade dos gases em ácido fosfórico 

é importante, pois, depende da constante de Henry e a pressão parcial do gás.  
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Sendo que a constante de Henry depende fortemente da temperatura do gás. 

Jakob [124, pp 52] observou que a solubilidade (molm-3atm-1) do oxigênio em ácido 

fosfórico aumenta com a temperatura e diminui com a diminuição da concentração 

do mesmo.  
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7 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em resumo, foram apresentados estudos experimentais e computacionais re-

ferentes a HT-PEMFC. Os modelos computacionais apresentados foram compara-

dos a resultados experimentais, permitindo avaliar a exatidão dos modelos. Uma 

breve análise dos resultados experimentais mostrou a relevância desses testes em 

células a combustíveis bem como as particularidades de cada sistema testado. Nos 

estudos computacionais foi dado atenção especial no fluxo mássico difusivo de va-

por d’água através da membrana como também a distribuição de ácido fosfórico e 

temperatura na membrana, motivo esse que foi justificado pela carência de estudos 

similares em HT-PEMFC.  

Com os modelos computacionais foi possível verificar o comportamento dos 

dispositivos trabalhando em alta temperatura sem o processo de umidificação con-

vencional de uma célula em baixa temperatura. Com isso, a ausência de umidifica-

ção dos gases de entrada não prejudicou o desempenho dos protótipos analisados, 

sendo possível através da simulação computacional observar o que realmente 

acontece dentro dos dispositivos simulados com a ausência de umidificação. Ficou 

comprovado que a água gerada no compartimento catódico é suficiente para suprir 

as possíveis carências de umidificação que eventualmente é necessário em células 

a combustível utilizando membrana PBI. Mais significativamente, a análise compu-

tacional permitiu também propor a melhor disposição dos canais de entrada e saída 

dos gases bem como averiguar o efeito da proporção estequiométrica no desempe-

nho global dos dispositivos. Dessa forma, foi validada por exemplo, a formulação 

matemática da dinâmica dos fluidos em meios livre e poroso. Foi demonstrado que 

as formulações de Darcy-Brinkmam e Navier-Stokes foram capazes de reproduzir 

satisfatoriamente o comportamento observado no dispositivo real. Com o fluxo dos 
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gases apresentando comportamento em desenvolvimento laminar e quase incom-

pressível. Em um meio poroso, o transporte global de momento por tensões de ci-

salhamento no fluido é frequentemente desprezível: as paredes dos poros impedem 

o transporte de momento entre o fluido que ocupa poros diferentes. A lei de Darcy, 

junto com a equação de continuidade e equação de estado para o poro e fluido, 

fornece um modelo matemático completo adequado para uma variedade de aplica-

ções que envolvem fluxos de meios porosos quando o gradiente de pressão é a 

principal força motriz. Os mesmos campos de velocidades e pressões, são resolvi-

dos tanto nos domínios de fluxo livre quanto nos domínios porosos. Isso significa 

que a pressão no fluxo livre e a pressão nos poros são contínuas ao longo da inter-

face entre um domínio de fluxo livre e um domínio poroso. 

Quanto ao transporte de espécies, a difusão em meio poroso dado pela lei de 

Fick também foi coerente com as respostas experimentais, visto que o uso da 

corrente limite nesse caso coincidiu na grande maioria com as curvas de polarização 

experimentais na região de polarização por transporte de massa.  Ao usar o modelo 

de difusão da lei de Fick, o fluxo difusivo é formulado em termos de um coeficiente 

de difusão de Fick. Esse modelo de difusão é computacionalmente menos 

dispendioso e significativamente mais robusto do que o modelo de difusão de 

Maxwell-Stefan [69]. Junto com tal modelo é incorporado também a difusão de 

knudsen. O mecanismo de transporte de Knudsen é responsável pela interação das 

espécies com os arredores (colisões interespécies excluídas) por exemplo, a parede 

do poro quando uma espécie passa através dos meios porosos.  

A distribuição de temperatura dada pela equação de conservação de energia, 

apesar das simplificações assumidas, foi muito bem representada nos modelos de 

acordo com os resultados obtidos na seção 6.4. Foi demonstrado que na entrada e 

saída dos canais de fluxo, a distribuição de temperatura depende fortemente da 

temperatura de entrada dos gases. Tal demonstração coincide com literaturas 

pesquisadas principalmente nas referências [71 e 73]. Perdas de tensão irreversí-

veis em uma célula a combustível ocorrem principalmente devido aos fenômenos 

de transporte de carga no eletrólito (aquecimento Joule), transporte de carga em 

materiais condutores sólidos e sobrepotenciais de ativação nas reações do eletrodo. 

Os modelos também representaram com certo grau de confiança a distribuição de 

ácido fosfórico na membrana, e foi demonstrado que a fração molar do ácido fosfó-
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rico diminui com o aumento da temperatura e da umidade relativa. Os fluxos más-

sicos difusivos do oxigênio e hidrogênio estão diretamente relacionados com a distri-

buição de temperatura na membrana implicando também na distribuição de ácido 

fosfórico.  

Posicionamentos diferentes das entradas e saídas de gases podem influenciar 

de forma significativa o desempenho das células a combustível, como foi demons-

trado nos resultados dos testes na seção 5.3. Quanto ao formato das placas bipo-

lares, algumas diferenças significativas foram encontradas entre o modelo alfa e o 

modelo beta, principalmente quanto a distribuição de temperatura na membrana e 

distribuição de ácido fosfórico, como apresentado nas Figuras 6.32 e 6.48. O mo-

delo alfa mostrou-se superior ao modelo beta quanto ao desempenho conferido nas 

curvas de polarização. Liu et al. [125] também constataram por testes experimentais 

que o formato em serpentina produz uma potência elétrica maior que o formato in-

terdigital. Da mesma forma, Ferng et al. [126] fizeram testes experimentais em cé-

lulas a combustível PEM e relataram resultados semelhantes. Lobato et al. [127] 

realizaram testes experimentais para comparar quatro tipos de projetos de campo 

de fluxo: serpentina, paralela, pino e interdigital, e concluíram que o formato em 

serpentina tinha a maior potência de saída de todos. Foi demonstrado também a 

possibilidade do uso do etanol como combustível em HT-PEMFC, já que é 

praticamente escasso informações via literatura de estudos do uso do etanol em 

células a combustíveis de alta temperatura. Apesar dos valores inferiores 

apresentados pelo etanol em comparação com o hidrogênio, ainda sim é uma 

tecnologia promissora nesses dispositivos e que são necessários muito mais 

esforços e pesquisas para melhorar os resultados em aplicações com etanol, 

particularmente em HT-PEMFC.   

Conclui-se assim, que a obtenção de resultados experimentais para a 

validação de modelos computacionais é passível de ser realizada de maneira 

adequada e sistemática. Em posse dos resultados, foram desenvolvidos modelos 

capazes de descrever tais dispositivos adequadamente de modo a serem 

representados como referência para futuros trabalhos exclusivamente em HT-

PEMFC.   
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8 
8. PERSPECTIVAS 

Considerando o que foi desenvolvido no trabalho e o que já é conhecido na 

literatura, alguns aspectos podem ser sugeridos para direcionar futuros trabalhos, 

tanto computacionais como experimentais. Em termos gerais conforme já discutido 

durante o desenvolvimento desse trabalho, há a necessidade de incorporar nos 

modelos testados mais recursos de análise de resultados tais como sensores de 

temperatura em diversos pontos da célula ou também sensores de pressão para 

verificar a compressão do conjunto. Especificamente no âmbito de simulação, os 

aspectos imediatos a serem trabalhados podem ser relacionados como: 

✓ Incorporação de mais recursos tais como análise das tensões térmicas 

e mecânicas nas membranas; 

✓ Análise do efeito de compressão total do conjunto na interferência no 

desempenho do dispositivo; 

Futuramente, também é de interesse o estudo de testes com o uso de 

combustíveis considerados ecológicos além do etanol testado no presente trabalho. 

Propõem-se também testes utilizando ar no lugar do oxigênio, já que resultados com 

ar é mais apreciado nos meios de divulgação científicos especializados.  
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APÊNDICE A – Calibração da carga dinâmica 

 

Para questões de confiabilidade nos resultados experimentais, foi realizado o 

procedimento de calibração do aparelho responsável em coletar os valores 

correspondentes as curvas de polarização, ou seja, os valores dos potenciais. 

Foram realizados dois processos de calibração em datas específicas como mostra 

as tabelas a seguir: 

Tabela A1- Primeira calibração 

Data:   02/05/18 

Número de Série: MY41002621 6060B 

Número de Série interno: 00002354 
      

Setpoint (A) current (range 6.00) current (range 60.0) 

0,000 0,001 0,001 

0,010 0,001 0,001 

0,020 0,001 0,010 

0,030 0,005 0,010 

0,040 0,015 0,026 

0,050 0,026 0,042 

0,060 0,036 0,042 

0,070 0,045 0,057 

0,080 0,055 0,074 

0,090 0,066 0,074 

0,100 0,075 0,089 

0,120 0,095 0,105 

0,140 0,115 0,121 

0,160 0,134 0,153 

0,180 0,155 0,169 

0,200 0,174 0,185 

0,220 0,195 0,201 

0,240 0,215 0,233 

0,260 0,234 0,249 

0,280 0,255 0,265 

0,300 0,274 0,281 

0,320 0,295 0,312 

0,340 0,314 0,328 

0,360 0,334 0,344 

0,380 0,353 0,360 

0,400 0,374 0,391 

0,420 0,393 0,407 

0,440 0,414 0,423 

0,460 0,433 0,456 

0,480 0,454 0,471 

0,500 0,473 0,487 
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0,550 0,524 0,535 

0,600 0,573 0,583 

0,650 0,622 0,630 

0,700 0,673 0,693 

0,750 0,722 0,742 

0,800 0,771 0,789 

0,850 0,822 0,836 

0,900 0,872 0,884 

0,950 0,921 0,932 

1,000 0,970 0,979 

1,200 1,170 1,186 

1,400 1,369 1,392 

1,600 1,568 1,583 

1,800 1,767 1,790 

2,000 1,967 1,980 

2,500 2,464 2,488 

3,000 2,962 2,979 

3,500 3,460 3,487 

4,000 3,957 3,979 

4,500 4,454 4,488 

5,000 4,952 4,981 

5,500 5,450 5,489 

6,000 5,948 5,981 

6,500 X 6,473 

7,000 X 6,980 

7,500 X 7,474 

8,000 X 7,982 

8,500 X 8,475 

9,000 X 8,983 

9,500 X 9,476 

10,000 X 9,983 

10,500 X 10,476 

11,000 X 10,969 

11,500 X 11,476 

12,000 X 11,970 
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Tabela A2- Segunda calibração 

 
Data:   12/06/18 

Número de Série: MY41002436 6060B 

Número de Série interno: 00002209 
      

Setpoint (A) current (range 6.00) current (range 60.0) 

0,000 0,001 0,001 

0,010 0,001 0,001 

0,020 0,001 0,008 

0,030 0,006 0,023 

0,040 0,016 0,023 

0,050 0,026 0,039 

0,060 0,037 0,055 

0,070 0,046 0,055 

0,080 0,056 0,071 

0,090 0,065 0,071 

0,100 0,075 0,086 

0,120 0,096 0,102 

0,140 0,115 0,136 

0,160 0,136 0,151 

0,180 0,155 0,167 

0,200 0,174 0,183 

0,220 0,195 0,215 

0,240 0,215 0,231 

0,260 0,236 0,249 

0,280 0,255 0,264 

0,300 0,274 0,280 

0,320 0,295 0,311 

0,340 0,314 0,327 

0,360 0,335 0,343 

0,380 0,354 0,359 

0,400 0,374 0,392 

0,420 0,394 0,408 

0,440 0,414 0,424 

0,460 0,435 0,440 

0,480 0,454 0,472 

0,500 0,473 0,488 

0,550 0,523 0,537 

0,600 0,572 0,584 

0,650 0,622 0,633 

0,700 0,672 0,680 

0,750 0,721 0,744 

0,800 0,771 0,793 

0,850 0,821 0,840 

0,900 0,871 0,889 

0,950 0,920 0,936 
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1,000 0,970 0,984 

1,200 1,169 1,193 

1,400 1,368 1,385 

1,600 1,568 1,578 

1,800 1,767 1,788 

2,000 1,967 1,978 

2,500 2,464 2,492 

3,000 2,961 2,987 

3,500 3,460 3,485 

4,000 3,957 3,981 

4,500 4,455 4,479 

5,000 4,953 4,973 

5,500 5,449 5,471 

6,000 5,946 5,983 

6,500 X 6,483 

7,000 X 6,976 

7,500 X 7,474 

8,000 X 7,972 

8,500 X 8,469 

9,000 X 8,967 

9,500 X 9,480 

10,000 X 9,975 

10,500 X 10,472 

11,000 X 10,970 

11,500 X 11,466 

12,000 X 11,963 

 

Observa-se pelas tabelas A1 e A2 que no começo do range o erro é maior, à 

medida que vai aumentando o valor do setpoint da corrente, o erro vai diminuindo.  
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APÊNDICE B – Contribuições do aluno no programa de pós-graduação 
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B2- Apresentação de poster no International Congress of Mechanical Engineering 
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B4- Apresentação de poster no Congress of Thermal Sciences and Engineering (ENCIT 

2018) 

 

 

 

 

 



196 
 

B5- Certificado do congresso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



197 
 

B6- Artigo aceito no International Journal of Ionics The Science and Technology of 

Ionic Motion 
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APÊNDICE C – Condutividade das membranas 
 

A condutividade experimental das membranas foi determinada em função da 

temperatura (de 100 a 200 °C) por espectroscopia de impedância na faixa de 

frequências de 10 Hz a 1 MHz na amplitude do sinal de 100 mV, correspondendo 

aos valores conforme a tabela 3.4. 

De acordo com Roswitha [85] a condutividade depende não apenas do nível 

de dopagem, mas também da distribuição de ácido na membrana e que pode ser 

afetada pela desidratação do ácido fosfórico. Em temperaturas acima de 140 °C, a 

condutividade do ácido fosfórico diminui devido a formação de ácido pirofosfórico 

(H4P2O7) que é produzido pela condensação de duas moléculas de ácido fosfórico 

com a extração de uma molécula de água. Em operações reais a própria produção 

de água da reação manteria a membrana hidratada alterando o desequilíbrio entre 

o ácido fosfórico e o pirofosfórico, contribuindo dessa forma para a melhoria da 

condutividade. A tabela C1 apresenta o relatório de medida da condutividade da 

membrana PBI. 

Tabela C1- Medida de condutividade 

  Condutividade    

Identificação Dopagem 
 

Scm-1 mScm-1 Temp. máxima (°C) 

PBI Puro 5 dias 
Aprox 
120% 

 
0,0069 6,94 150 

Identificação Dopagem Coef. angular  Coef. angular  
Energia de Ativação 

(kJ/mol) 

    S/(1000/T) S/(1/T)   

PBI Puro 5 dias 
Aprox 
120% -1,41 -1407 11,4 

 

Já a figura C1 mostra o gráfico de temperatura e condutividade da membrana. 

A equação da reta prediz a condutividade para temperaturas acima de 150 °C. 
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Figura C1- Gráfico temperatura e condutividade  

 

Fonte: Silva [8] 
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