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RESUMO 

Esse trabalho tem o objetivo de modelar, simular e operar o sistema composto pela 

reforma à vapor do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) e a célula a combustível do tipo PEM, 

da Horizon, utilizando para tal o software UNISIM, a célula de 100W disponível na 

Universidade federal Fluminense e montando um reformador. 

Primeiramente, são calculadas as vazões necessárias de matéria prima para atender as 

células de 1kW e 100W, sendo essa última utilizada na prática. Depois, com a finalidade de 

avaliar o comportamento do sistema e identificar suas necessidades energéticas, definindo a 

quantidade de gás utilizada no aquecimento do reformador e vaporização da água, realiza-se a 

simulação computacional considerando a célula de 1kW. Finalmente, com os valores obtidos, 

o sistema é operado. 

 

 

Palavras chave: Reforma a vapor, GLP, UNISIM, Célula a combustível, Hidrogênio, 

Simulação 

  



 

 

ABSTRACT 

This undergraduation thesis aims to modeling, simulating and operating the system 

composed by the steam reform and the Horizon PEM fuel cell, through  UNISIM software, 

the 100W cell avaiable at University and constructing the reformer. 

First, the required flows rates for the 1kW and 100W fuel cell are calculated. Then, 

with the objective of measuring the system behavior and identify it energetic necessities, 

defining the amount of gas wich should be used to heat the reformer and to the water 

vaporization, a computacional simulation is done considering fuel cell of 1kW, wich is 

capable to feed two houses. Finally, with the obtained numbers, the system is operated. 

 

 

Key words: Steam Reform, GLP, UNISIM, Fuel Cell, Hydrogen, Simulation 
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1 INTRODUÇÃO  

1.1. Contexto 

Em um mundo no qual a população não para de aumentar, exigindo mais e mais 

recursos para própria subsistência e conforto, a demanda por energia é crescente. Além disso, 

diante da desigualdade e diferenças geográficas dos países, busca-se soluções para fornecer o 

acesso a eletricidade nas regiões mais inóspitas - segundo notícia vinculada na British 

Broadcasting Corporation há mais de um bilhão de pessoas sem acesso a eletricidade (2018). 

Outro problema é a intermitência das fontes energéticas, que resulta em apagões, deixando 

diversas cidades sem abastecimento por determinados períodos. 

No Brasil, por exemplo, segundo Antônio Bento, CEO de uma das grandes empresas 

gestoras de energia no país, a IBS Energy, em entrevista concedida ao Estúdio Infomoney 

(2018), “se tivermos um crescimento econômico na ordem de 2,5% a 3%, ainda que os 

investimentos planejados se concretizem, vamos enfrentar, sem dúvida, escassez de energia e 

preços mais elevados em 2021”. 

Já em 2019, a expectativa é que os reservatórios não recuperem o nível ideal até o 

período de seca, o que demanda a utilização das termelétricas, encarecendo a conta para o 

consumidor e até mesmo a importação de energia, como feito em 2018. O país paga o preço 

de ainda ser extremamente dependente das hidrelétricas. 

 Existem diversos estudos que propõem soluções para atender essa demanda, gerando 

inúmeras vertentes e formas de se armazenar e gerar energia, da forma mais limpa possível. 

No Brasil, investe-se muito atualmente nos parques eólicos, que até o ano que vem devem se 

tornar a segunda maior fonte de energia brasileira. Justifica-se o incentivo a energia eólica 

pois essa complementa bem a energia das hidrelétricas, já que o período de ventos mais fortes 

coincide com o período de seca. Contudo, energia eólica e solar são do tipo intermitente, não 

assegurando um abastecimento contínuo, por isso depender exclusivamente delas impõe 

riscos demasiados a operação. A solução ideal é uma produção descentralizada e 

diversificada, diminuindo os riscos de um grande apagão devido a condições desfavoráveis de 

uma fonte energética. Mundialmente, pode-se citar a inserção dos painéis solares no mercado 

africano, em cidades nas quais cada morador precisa desenvolver uma forma de produzir sua 

própria eletricidade já que não há uma grande fonte de geração, a instalação de uma enorme 



 

2 

 

bateria íon-lítio feita pela empresa americana Tesla na Austrália, utilização de ar comprimido 

para converter energia mecânica em elétrica, o crescimento da produção de energia eólica e 

do registro de patentes relacionadas a células combustíveis desde a virada do milênio. 

A Figura 1 apresenta o número de patentes publicadas que dizem respeito a células 

combustíveis entre 1990 a 2002. 

Figura 1-Número de patentes de células a combustível ao longo dos anos  

 

                Fonte : PEM FUEL CELLS(2005) 

Conforme pode ser observado, em apenas dois anos (2000 – 2002), o número de 

patentes foi, praticamente, quintuplicado. 

1.2. Objetivo 

O objetivo do presente trabalho é avaliar o sistema de produção de H2 a partir da 

reforma a vapor do GLP, para posterior utilização na célula a combustível do tipo PEM. Para 

tal, primeiramente é feito os cálculos das vazões necessárias para atender as células de 1kW 

considerando GLP e gás natural como matéria prima e apenas o GLP para a célula de 100W. 

Depois, é feita a simulação computacional com o objetivo de avaliar o comportamento do 

sistema e suas necessidades energéticas, determinando o quanto de matéria-prima deve ser 

desviada para a finalidade de aquecimento e para vaporizar a água. Finalmente, é a realizada a 

operação e os resultados são analisados. 
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1.3. Estrutura 

Esse capítulo contextualiza o assunto tratado, identificando o objetivo do presente 

trabalho e explicitando sua estrutura. 

O capítulo 2 consiste na revisão bibliográfica, que traz as características da célula a 

combustível apresentando os diferentes tipos existentes no mercado, expõe as diferentes 

etapas do processo de reforma a vapor do GLP e trata do software de simulação utilizado, o 

UNISIM. 

O capítulo 3 aborda os materiais e métodos utilizados durante o projeto, explicitando 

assim o modo como tudo foi realizado, as características físicas e o ambiente de trabalho, 

possibilitando que os resultados sejam analisados e interpretados dentro do contexto em que 

foram obtidos, o que contribui para eventuais melhorias e otimizações do estudo. 

O capítulo 4 apresenta os resultados obtidos e sua análise. Explica-se de forma 

detalhada os cálculos iniciais de vazão, a simulação computacional e seus resultados de 

interesse na questão energética e as dificuldades e medidas tomadas durante a operação do 

sistema. Também é feita uma análise econômica simplificada do processo, comparando-o com 

os geradores de energia usuais. 

O capítulo 5 reflete a respeito dos resultados alcançados e apresenta uma sugestão para 

trabalhos futuros que abordem o tema da “economia do hidrogênio”. 

Finalmente, são apresentados os materiais que serviram como base teórica para o 

desenvolvimento desse estudo e os anexos que apresentam informações a respeito dos 

equipamentos utilizados. 
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2 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

2.1. Célula a Combustível 

A célula a combustível é um conversor eletroquímico que transforma energia química 

diretamente em energia elétrica. O fato de conseguir realizar essa conversão de forma direta é 

promissor e um dos motivos de despertar grande interesse da comunidade científica. Em 

geral, são necessárias algumas conversões intermediárias nesse processo, como energia 

química em calor, que é usado para aquecer outro fluido, que gira uma turbina (energia 

mecânica), finalmente produzindo a energia elétrica. A aglutinação de um processo 

comumente realizado em inúmeras etapas e conversões para apenas uma única promete uma 

tecnologia mais barata, simples e eficiente (BARBIR, 2005). Contudo, tal fato ainda não é 

realidade, sobretudo pelo preço dos materiais que constituem a célula e o fato da produção 

ainda não ser realizada em escala industrial. 

A ideia dessas células pode muitas vezes ser confundida com as já consagradas 

baterias, já que em ambas há uma solução com eletrólitos e eletrodos formando um polo 

positivo e negativo, gerando energia através de reações químicas. No entanto, na bateria a 

reação ocorre com substâncias presentes dentro dela, que não são repostas, mas sim, no 

máximo, recarregadas através de uma corrente elétrica externa que desloca a reação no 

sentido contrário, regenerando os reagentes iniciais. Já a célula, requer recarga constante de 

combustível e oxidante, geralmente hidrogênio e oxigênio, constantemente consumidos dentro 

dela e que geram além de elétrons aproveitados na célula, vapor de água e calor. 

É possível também utilizar esses “produtos secundários”. Por exemplo, já existem 

células pequenas desenvolvidas por empresas, que são capazes de abastecer uma casa tanto de 

energia elétrica, quanto de energia térmica - no caso dos países frios. Não há dúvida, portanto, 

da importância dessa tecnologia relativamente nova. Discutiremos algumas de suas aplicações 

mais a frente. 

São inúmeros os tipos de células combustíveis, sendo que essas atuam seguindo 

basicamente as mesmas etapas e princípios, mudando apenas alguns detalhes. No caso desse 

projeto, será utilizada uma célula PEM. Nessa, a “solução eletrolítica” é na realidade uma 

membrana constituída de um polímero. Ela é impermeável para os gases, mas capaz de 

conduzir os prótons provenientes do hidrogênio entre os dois eletrodos, feitos de carbono. 

Entre a membrana e os eletrodos, está localizado um catalisador, normalmente platina, em 
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cuja superfície ocorre a reação eletroquímica (BARBIR, 2005).  A  Figura 2 ilustra de forma 

simplificada o funcionamento de uma célula. 

Figura 2-Ilustração simplificada de uma célula a combustível tipo PEMFC; 

 

Adiciona-se hidrogênio de um lado da membrana, o anodo, e esse se separa nos seus 

constituintes primários: prótons e elétrons. Esses últimos são conduzidos pelos eletrodos para 

um circuito externo, onde geram trabalho útil e são levados de volta para o outro lado da 

membrana, cátodo, o qual é alimentado com oxigênio. Enquanto isso, os prótons permeiam a 

membrana e encontram oxigênio e os elétrons na superfície do catalisador. É nesse local onde 

ocorre a reação, gerando água e calor, que saem da célula juntamente com o oxigênio em 

excesso. 
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2.1.1. Tipos de células a combustível 

 Como já dito, trabalharemos com a célula PEM modificada, contudo, é válido citar 

alguns tipos de células. Em geral, elas se diferenciam apenas pelo tipo de eletrólito utilizado  

Figura 3-Método de operação de vários tipos de células a combustível 

 

Fonte:Adaptado de blog Automovéis elétricos 

A Figura 3 mostra o funcionamento das células do tipo DMFC, PEM, AFC, PAFC, 

MCFC e SOFC. 

2.1.1.1. Célula a combustível de metanol direto (DMFC) 

 Utilizam metanol como eletrólito. É uma das células que mais tem sido aprimorada 

nos últimos anos. Sua grande desvantagem é o envenenamento com monóxido de carbono que 

compromete a atividade de seu catalisador, além da presença do cromo hexavalente, metal 

cancerígeno e tóxico no ambiente aquático 

2.1.1.2. Membranas de eletrólito polimérico (PEM)  

Usam uma fina (<50x10-6m) membrana polimérica condutora de prótons (com um 

polímero ácido perfluoro sulfonado) como eletrólito. O catalisador geralmente é Platina 

suportada em carbono com uma carga de aproximadamente 0.3mg/cm², ou, se o Hidrogênio 

contém CO, ligas de Pt-Ru são usadas. A temperatura de operação é de 60ºC a 80ºC. 
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2.1.1.3. Células a combustível alcalinas (AFC) 

Usam KOH concentrado (85% p/p) como eletrólito para altas temperaturas de 

operação (250ºC) e menos concentrado (35-50%p/p) para menores temperaturas de operação 

(<120ºC). O eletrólito é depositado em uma matriz de amianto e uma gama de 

eletrocatalisadores podem ser usados. Essa célula a combustível é intolerante a CO2 presente 

no combustível ou oxidante, por isso, os gases devem ser ultrapuros, sem reforma do 

combustível. Conta a seu favor a alta eficiência alcançada (83%). São utilizadas em 

espaçonaves e possuem aplicações militares. 

2.1.1.4. Células combustíveis de ácido fosfórico (PAFC) 

 Utilizam ácido fosfórico como eletrólito, operando entre 80ºC a 90ºC. Apesar de ter 

um maior desenvolvimento tecnológico, necessita do controle da porosidade do eletrodo, é 

sensível ao CO e sua eficiência é limitada pela corrosão. 

2.1.1.5. Células a combustível de carbonato fundido (MCFC) 

Tem o eletrólito composto de carbonatos alcalinos (Li,Na,K), que é retido em uma 

matriz cerâmica de LiAlO2. Temperaturas de operação ficam 600ºC a 700ºC, pois os 

carbonatos formam um sal fundido muito condutor, com os íons sendo fornecidos pelo 

carbonato. Em tais temperaturas de operação não são requeridos catalisadores de metais 

nobres para o funcionamento da célula. Contudo, ela possui algumas desvantagens como o 

fato do eletrólito ser muito corrosivo e móvel, a tolerância ao enxofre é muito baixa e deve ser 

controlada durante o processo e a operação exige o uso de aço inoxidável. 

 

2.1.1.6. Célula a combustível de óxido sólido (SOFC) 

Usam metal sólido e não poroso, normalmente é usado Y2O3 -ZrO2 (YSZ) como 

eletrólito. Essa célula tem temperatura de operação entre 800ºC e 1000ºC, pois nessa 

temperatura a condução iônica pelo oxigênio começa a acontecer. Como a cinética é 

favorável, alcança uma eficiência alta. Além disso, a reforma pode ser feita dentro da própria 

célula, mas é necessária uma pré-reforma. Além disso, há problemas de expansão térmica. 

2.1.2. Importância dessa tecnologia 

 A possibilidade de conseguir gerar energia limpa, de forma muito eficiente e 

descentralizada torna as células combustíveis uma das tecnologias mais promissoras 

atualmente. Com as políticas ambientais mais rígidas, as buscas por novas formas de geração, 
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menos poluentes. A tendência é que os países diversifiquem a geração, para que não fiquem 

dependentes de matérias primas estrangeiras e apenas de uma matriz energética. 

 Sua alta eficiência e portabilidade é um grande argumento para sua adoção em 

veículos, civis e militares, sobretudo para submarinos, onde a geração de gás carbônico é um 

problema. Mesmo que a célula esteja ligada a um gerador de hidrogênio que utiliza 

hidrocarbonetos, - ocorrendo geração de gás carbônico - sua emissão ainda é bem menor se 

comparada aos meios tradicionais de geração de energia, além do fato do hidrogênio poder ser 

gerado de inúmeras formas, reduzindo a dependência da indústria de petróleo e 

consequentemente dos países exportadores de petróleo. 

 Além disso, é uma tecnologia muito simples, pequena e leve, podendo ser implantada 

localmente, reduzindo a interdependência das cidades com as usinas. Sem falar no custo 

provavelmente barato no futuro, com uma produção em massa - depois de desenvolvidas as 

técnicas necessárias - e a pouca manutenção, já que não há partes móveis, aumentando a 

durabilidade do produto. O fato de ser silenciosa também contribui para sua utilização, tanto 

por civis, quanto pelos militares. 

Atualmente, segundo notícias vinculadas nos portais techtudo (2017), 

automotivebusiness (2017) e amagas (2018), as células a combustível já foram testadas em 

carros, trens, barcos, submarinos, aviões, no programa espacial norte americano, como 

geradores de back-up em caso de falta de energia, em equipamentos militares ou industriais. 

Empresas de celulares e computadores, como a “Apple”, já consideram utilizá-las como 

baterias para seus produtos, devido à alta eficiência e compactabilidade, enquanto no setor 

automobilístico, a “General Motors” e a “Honda” firmaram uma parceria que visa a produção 

de células para futuros veículos das marcas. No ano de 2016, foi inaugurado o Coradia iLint, 

primeiro comboio de passageiros de baixo piso movido a célula a combustível do mundo, 

adequado para operação em redes não eletrificadas, sendo silencioso e apresentando uma alta 

eficiência energética, premiado com o Troféu Mobilidade da rádio francesa “Europe 1”. A 

região da Baixa Saxônia onde o comboio será operado, inclusive, encomendou mais 14 trens 

de hidrogênio.  Já no Brasil, a empresa alemã “Still Gmbh” faz uso da tecnologia em suas 

empilhadeiras. 
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2.1.3. Empresas que fornecem as células a combustível atualmente: 

Algumas empresas que fabricam células combustíveis atualmente são: Horizon, Shoto, 

Hydrogenics, Rolls royce, Efoy, Power Cell, Pro-Power, Green-Light, SFC Energy, Ser 

energy, SIEL, Paslode, ElectroChem, Ballard. 

Como o presente projeto tem foco na produção de hidrogênio para abastecimento de 

uma célula capaz de alimentar energeticamente duas residências médias, realizou-se uma 

pesquisa com fins de catalogar células disponíveis de até 1kW, segundo informações 

publicadas no portal da Fuel cell store (2018), para serem adquiridas no Brasil, apresentada na 

Tabela 1. 

Tabela 1 - Células combustíveis até 1kW disponíveis para o mercado brasileiro 

Tipo de 
Célula 

Empresa Potência(W) Preço 
(USD) 

PEM Horizon 12 384,00 

PEM Horizon 20 499,00 

PEM Horizon 30 970,00 

PEM Horizon 60 1.271,00 

PEM Horizon 100 1.499,00 

PEM Horizon 200 2.141,00 

PEM Horizon 300 2.699,00 

PEM Horizon 500 3.084,00 

PEM Horizon 1000 4.284,00 

Comparativamente, geradores de eletricidade a base de gasolina de 1,8 kW podem ser 

encontrados por preços a cerca de R$5000,00. Baseado nesse fato, percebe-se que a 

viabilidade de se substituir os geradores convencionais por células a combustíveis passa pela 

análise dos custos operacionais e dos impactos ambientais de ambos.  

2.2. Reforma a vapor 

O gás hidrogênio (H2) pode ser obtido de qualquer substância que contenha o átomo 

hidrogênio em sua composição: H2O, ácidos (H+), bases (OH-) ou hidrocarbonetos. Em 

laboratório, por exemplo, é muito comum utilizar a eletrólise da água como meio de obtenção 

de H2 e O2. Já industrialmente, o método dominante é a reforma a vapor de hidrocarbonetos, 

geralmente o metano (CH4), principal composto do gás natural, comumente canalizado e 

distribuído nos países mais desenvolvidos.  

A complexidade desse processo está relacionada tanto com a qualidade do gás 

utilizado, quanto com o nível de exigência da célula a combustível em relação a 
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contaminantes como o monóxido de carbono (CO) e o enxofre (S). Enquanto células a 

combustível do tipo MCFC e SOFC operam em altas temperaturas para realizar conversão do 

hidrocarboneto a H2 internamente, sendo alimentadas diretamente com o metano ou GLP, 

células do tipo PEMFC e PAFC são muito mais sensíveis a impurezas, exigindo uma etapa de 

produção de H2 bem mais elaborada. Detalhar-se-á a produção de H2 para utilização em 

células do tipo PEM. 

Primeiramente, o enxofre do combustível escolhido deve ser removido. Tanto o GLP 

quanto o gás natural possuem enxofre em sua composição, proveniente de odorizantes, 

mercaptanas, facilitando a identificação de vazamentos. Utiliza-se óxido de Zinco (ZnO) 

nessa remoção, devido a afinidade do zinco com o enxofre. 

Em seguida, ocorre a reforma, na qual a maior parte do hidrogênio é produzida. São 

três os principais tipos de reforma de combustíveis: reforma a vapor, reforma por oxidação 

parcial e reforma auto térmica. A primeira gera uma maior quantidade de H2 por carbono 

alimentado, o que é interessante para as etapas posteriores, que, por isso, demandam 

equipamentos menores. 

 CnH(2n+2) + nH2O  nCO + (2n+1)H2 

 Os hidrocarbonetos característicos dessa reação são o Propano e o Butano 

Depois, é a etapa da reação de deslocamento “Water-gas shift” (WGS), na qual água 

reage com o monóxido de carbono resultante da reforma, formando H2 e CO2. Essa etapa, 

além de gerar mais hidrogênio, elimina o CO, responsável pelo envenenamento da célula a 

combustível.  

CO + H2O  CO2 + H2 

Por último, remove-se os resquícios de monóxido de carbono, neste trabalho com 

metanação. Essa etapa consome o produto final da reforma (H2), por isso, em termos de 

rendimento não é interessante, mas é necessária para que o resultado final seja um gás livre de 

CO para atender as especificações técnicas da célula a combustível. (O’HAYRE et al, 2006) 

CO + 3H2  CH4 + H2O 

CO2 + 4H2  CH4 + 2H2O 

A Tabela 2 apresenta as reações químicas envolvidas no processo de produção de H2 

em reformador compacto para posterior uso em uma célula a combustível com sensibilidade 

ao CO. 
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Tabela 2 - Reações do processo de produção de hidrogênio em um reformador compacto 

 
Reação Nome 

(1) 
ZnO(s) + CH3SH  ZnS(s) + CH4 + CO 

 

Reação de remoção do metil-mercapta 

(2) 
CnH(2n+2) + nH2O  nCO + (2n+1)H2 Reforma a Vapor de um alcano 

(3) 
CO + H2O  CO2 + H2 Reação Water-gas shift (WGS) 

(4) 
CH4 + 2 H2O  CO2 + 4 H2 Reação Global de Reforma do metano 

(5) C2H6 + 4 H2O  7 H2 + 2 CO2 Reação Global de Reforma do etano 

(6) 
C3H8 + 6 H2O 3 CO2 + 10 H2 Reação Global de Reforma do propano 

(7) 
C4H10 + 8 H2O  4 CO2 + 13 H2 

 

Reação Global de Reforma do butano 

(8) 
CO + 3H2  CH4 + H2O Reação de metanação do monóxido de 

carbono 

(9) 
CO2 + 4H2  CH4 + 2H2O Reação de metanação do gás carbônico 

 

2.2.1. Remoção do Enxofre 

 Para esse trabalho, utilizou-se GLP para a produção do H2 que é reagente na célula a 

combustível. Em geral, o uso de gás natural é mais conveniente e mais interessante. 

Entretanto, como muitas residências brasileiras não dispõem de gás natural encanado e como 

não há uma rede de distribuição ligada ao campus da Universidade Federal Fluminense onde 

foram realizados os experimentos, optou-se pelo GLP como matéria prima.  

 O GLP é uma mistura de hidrocarbonetos, com predominância do propano e butano. 

Em sua composição natural ele é inodoro e, além de inflamável, pode causar asfixia em 

ambientes fechados, por isso se deve ter muito cuidado ao manuseá-lo. Adiciona-se então 

metil-mercapta (CH3-SH) a sua composição, composto do grupo dos tióis, que confere ao 

GLP o forte odor de enxofre, facilitando a identificação de vazamentos durante sua 

distribuição ou utilização. O enxofre deve ser removido porque catalisadores de platina como 

aqueles utilizados nas células a combustível são envenenados por ele, comprometendo a 

eficiência do processo. Para recuperar uma célula envenenada, pode-se utilizar o processo de 

voltametria cíclica, mas esse exige uma fonte de energia externa o que encarece 

demasiadamente o processo.  

Para retirar o enxofre antes da reforma, utiliza-se o óxido de zinco (ZnO), que reage 

com o enxofre do metil-mercapta gerando monóxido de carbono (37-58%), metano (23-38%), 
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formaldeído (12-15%), etano (1-11%) e uma mistura (3-13%) de etileno e acetileno 

(DVORAK et al, 2001). Em geral, são quatro os tióis que o constituem: etanotiol, o butan-1-

tiol,1-dimetiletanotiol e o tiometano (mais conhecido como metil-mercapta). As 

especificações do GLP comercializado no Brasil, segunda matéria publicada no portal Brasil 

Escola (2018), encontram-se na Tabela 3. 

Tabela 3 - Propriedades do GLP comercializado no Brasil 

Nome Especificação 

Poder calorífico superior (PCS) a 20 °C e 1 

atm 8.800 a 10.200 kcal/m³ 

Densidade relativa ao ar a 20 °C 0,55 a 0,68 

Enxofre total 80 mg/m³ máximo 

H2S 20 mg/m³ máximo 

CO2 2 % em volume máximo 

Inertes 4 % em volume máximo 

O2 
0,5 % em volume 

máximo 

Ponto de orvalho da água a 1 atm -45 °C máximo 

Fonte: SindiGas 

2.2.2. Reação de Reforma 

Como citado anteriormente, são três tipos principais de reações de reforma: a vapor, 

por oxidação parcial e auto térmica. A  

Tabela 4 e a Tabela 5 comparam as principais características desses processos. 

Tabela 4 - Comparação entre as características das reações dos três principais tipos de 

reforma considerando gás natural como combustível 

Tipo Reação Química T (°C) % Molar de saída  

H2 CO CO2 N2 

Reforma a 

Vapor 
CxHy+xH2OxCO+(0,5y+x)H2 700-1000 76 9 15 0 

Oxidação 

Parcial 
CxHy + 0,5xO2  xCO+ 0,5yH2 >1000 41 19 1 39 

Reforma 

Autotérmica 
CxHy+zH2O + (x-0,5z)O2xCO+ (z-0,5y)H2                600-900 47 3 15 34 
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Fonte:Fuel Cell Fundamentals(2005)  

Tabela 5 - Vantagens e desvantagens dos principais tipos de reforma 

Tipo Vantagens Desvantagens 

Reforma a vapor Maior rendimento H2 Requer cuidadoso controle térmico 

para fornecer calor para a reação; 

Funciona somente com alguns 

combustíveis 

Oxidação Parcial Rápido para começar porque a 

reação é exotérmica; Funciona com 

diferentes tipos de combustíveis; 

Menor cuidado requerido no 

controle térmico 

Menor rendimento H2 

Reforma 

Autotérmica 

Simplificação do controle térmico 

pois combina reações exotérmicas e 

endotérmicas no mesmo processo 

Baixo rendimento H2; Requer 

controle minucioso do sistema para 

balancear os processos exotérmicos e 

endotérmicos durante a troca de carga 

e o start-up  

Fonte:Fuel Cell Fundamentals(2005) 

A reforma a vapor geralmente é escolhida ao lidar com compostos constituídos de 

hidrocarbonetos leves, como o gás natural, o GLP e a nafta, enquanto a oxidação parcial é a 

principal escolha para óleos pesados e resíduos asfálticos. A reforma a vapor, por não utilizar 

ar atmosférico, resulta em um gás com maior fração molar de H2, pois essa acaba não sendo 

diluído pelo N2, como acontece quando a reação envolve oxigênio presente no ar atmosférico. 

Para aumentar ainda mais a fração molar de hidrogênio no produto, pode-se trabalhar 

com excesso de água, realizando a reação de deslocamento (WGS), que além de consumir o 

monóxido de carbono resultante, o que, segundo o princípio de Le Chatelier, desloca o 

equilíbrio para a formação de H2, ainda produz mais hidrogênio, segundo a reação (3) 

apresentada na Tabela 2. 

 Vale ressaltar que a reação principal é endotérmica e, portanto, o reformador deve ser 

construído com o objetivo de reter o máximo de calor possível. Para tanto, todo o interior da 

caixa do reformador é revestido com cimento refratário, que é capaz de suportar altas 

temperaturas sem perder suas propriedades físico-químicas. Ainda assim, se fez necessário 

utilizar material de fibra de vidro para isolar a caixa do reformador, esse material foi colocado 

externamente para ajudar a reter mais calor e alcançar a temperatura de aproximadamente 

820º C na qual a reação de reforma pôde ser realizada. 
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Considerando um reformador ideal, podemos calcular a fração molar máxima que 

podemos obter de H2 no produto da reforma do metano. Para tal, basta combinarmos as 

reações de reforma e WGS, como feito na reação (4) na Tabela 2, e considerarmos rendimento 

de 100%.A fração molar máxima é o número de mol de H2 sobre o número de mols total da 

saída. 

YH2 =
4 mols de H2

4 mols de H2 +  1 mol de CO2
 

 Com a reação global, podemos observar também que, no mínimo, precisamos trabalhar 

com a razão de 2 mols de água para 1 mol de metano. Analogamente, podemos fazer a conta 

considerando propano e butano, principais componentes do GLP. As reações resultantes são a 

(6) e (7) apresentadas na Tabela 2. 

 Calculando a razão de número de mols hidrogênio sobre número total de mols, 

chegamos ao resultado de uma fração molar de 0,77. Além disso, percebe-se que o número de 

mols de água mínimo necessário é sempre o dobro da quantidade de carbono presente (razão 

vapor alimentado/carbono). Logo, trabalhando com GLP, devemos operar com, no mínimo, 8 

vezes mais mols de água que de GLP. Entretanto, é interessante operar numa faixa maior 

dessa razão vapor/carbono, isso para deslocar o equilíbrio no sentido da produção de H2, 

aumentando a composição do gás hidrogênio na saída e evitando a deposição de carbono 

devido a decomposição térmica 

2.2.3. Reação de deslocamento ou Water-Gas Shift (WGS) 

Descoberta por Ludwig Mond, a reação WGS foi aplicada pela primeira vez no 

processo de produção de amônia desenvolvido por Haber-Bosch. Na produção de amônia 

assim como na utilização de células combustíveis, o CO é nocivo nas etapas posteriores, 

células PEM, por exemplo, toleram menos de 10 ppm de CO. 

Os catalisadores podem ser desativados de dois modos: sinterização e envenenamento. 

No primeiro, altas temperaturas fazem com que as partículas de catalisador se fundam, 

diminuindo a superfície de contato na “tentativa” de atingir um estado de energia menor e, 

consequentemente, reduzindo sua atividade. Isso pode ocorrer mesmo que a temperatura alta 

seja atingida uma única vez por pouco tempo, por exemplo, um catalisador exposto a uma 

temperatura acima de 700ºC, sua superfície ativa pode diminuir em 20 vezes nos primeiros 

dias de operação. Por isso, é muito importante tomar cuidado com a chama do queimador ao 

operar o reformador, ela não deve estar em contato com o metal dos tubos, o que aqueceria 

demais, comprometendo todos os catalisadores do processo. O segundo modo é uma 
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desativação química: impurezas ou elementos com afinidade ao catalisador se agregam as 

partículas, diminuindo os sítios ativos disponíveis para a reação desejada. A desativação por 

envenenamento ocorre nos primeiros catalisadores presentes no início do reator e, por isso, 

pode levar a menores prejuízos quando rapidamente identificada. A reação WGS possui 

catalisadores particularmente sensíveis ao enxofre, o que traz a necessidade de uma etapa de 

remoção do enxofre anterior a reforma.  

          A reação é ligeiramente exotérmica e, por isso, em temperaturas mais altas, ela 

produz mais reagentes (CO e H2O). Ou seja, temperaturas baixas resultam em um produto 

com maior fração molar de H2, mas possuem uma taxa de reação baixa. Por isso, essa etapa 

do processo é realizada idealmente em dois estágios: o primeiro, etapa mais quente, alcança 

uma maior taxa de reação; o segundo, etapa fria, eleva a concentração do H2 no produto. 

           Mesmo em um processo constituído das etapas de remoção do enxofre, reforma 

primária e reação WGS, o produto ainda não possui o grau de pureza exigido pelas células 

combustíveis mais sensíveis. Torna-se necessário outra etapa de remoção do monóxido de 

carbono. Essa pode ser um processo químico ou físico. 

           Nesse projeto, utiliza-se um processo químico: a metanação do monóxido de 

carbono. Nela, parte do hidrogênio produzido reage com o monóxido de carbono residual, 

produzindo metano. Para tal, é vital um catalisador seletivo, que promova a reação de 

consumo do monóxido de carbono e impeça a reação contrária. O outro processo químico 

possível seria a oxidação seletiva do CO, enquanto os processos físicos são por adsorção ou 

difusão seletiva. 

2.2.4. Metanação seletiva do monóxido de carbono 

           Para a metanação não consumir H2 em uma quantidade desnecessária, é 

importante que o catalisador promova a reação de consumo do CO, conforme a reação (8) da 

Tabela 2, e impeça não só a reação inversa, mas também a reação do H2 com o CO2, que seria 

a reação inversa da principal, conforme a reação (9) da Tabela 2. 

        Esse estágio é um mal necessário para o processo, pois consome o produto 

almejado 3 vezes mais do que remove o CO, mas o deixa nas especificações exigidas. 

Portanto, ela deve ser muito bem controlada, tanto fisicamente, quanto estequiometricamente, 

evitando o desperdício do H2. A opção por remoção química só é viável quando a 

concentração de monóxido já é baixa, o que explica a importância da reação de WGS. Para 



 

16 

 

concentrações mais altas, os melhores resultados são obtidos com os processos físicos, que 

atingem um grau de pureza mais elevado e não consomem o produto principal. 

2.2.5. Reaproveitamento de energia 

 O interessante de se produzir H2 a partir do GLP para gerar energia com uma célula a 

combustível é o maior rendimento obtido quando comparado ao processo de combustão do 

GLP nos geradores acionados por motores a combustão usualmente utilizados. Enquanto a 

célula a combustível obtém rendimentos superiores a 30%, os geradores alcançam um 

rendimento menor que 20%. Ainda assim, para que o processo seja ainda mais atraente 

econômica e ambientalmente, pode-se criar um sistema de reaproveitamento do calor gerado 

na reforma a vapor e na célula. Vale lembrar que o hidrogênio é um gás difícil de ser 

armazenado e transportado em alta pressão sendo, portanto, necessárias unidades de produção 

nos locais de consumo.  

 Na reforma, o hidrogênio sai a uma temperatura muito alta e não pode ser utilizado 

nessas condições na célula PEM. Para aproveitar essa energia, ele pode ser utilizado para pré-

aquecer a água que é vaporizada antes de entrar no reformador, para aquecer residências em 

países mais frios, aquecer a água utilizada no chuveiro e torneiras, entre outras possibilidades. 

Na Rússia, por exemplo, o calor gerado nas termelétricas é utilizado para aquecer as casas das 

regiões próximas. 

 Uma célula a combustível gera água e calor. A primeira pode ser reutilizada no 

processo de reforma ou para outros usos domésticos, enquanto o calor pode ser reaproveitado 

das maneiras já citadas anteriormente. Diminuindo esse desperdício energético em forma de 

calor, é possível alcançar altos rendimentos em termos de energia potencial do GLP e a 

energia útil produzida 

2.2.6. Reformadores compactos comerciais 

A tecnologia de reforma de hidrogênio é bem conhecida e algumas empresas pelo 

mundo produzem reformadores compactos para pequenas aplicações domésticas ou 

laboratoriais. Por exemplo, segundo informações obtidas no portal Escavador (2018), a 

Praxair em 2006 registrou a patente de um processo para a produção de gás de síntese que 

trata de um reator que produz hidrogênio a partir de um hidrocarboneto e oxigênio, este 

separado do ar atmosférico por membranas de cerâmica (comumente chamadas de 

“membranas de transporte de íons de oxigênio”) 
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Nesta seção do trabalho serão exemplificadas e comparadas as especificações técnicas 

dos reformadores a venda e o disponível na universidade. Pelos cálculos apresentados nas 

seções anteriores são necessários de cerca de 800 litros de hidrogênio por hora para fornecer 

eletricidade, através de uma célula a combustível de 1kW. Dessa maneira, serão comparados 

reformadores industrializados que tenham vazão similar a essa na Tabela 6. 

Tabela 6 - Reformadores compactos comerciais 

EMPRESA MODELO 

COMBUSTÍVEL 

ALIMENTADO EFICIÊNCIA 

 PRODUÇÃO H2 

[L/h] 

PESO 

[kg] 

WS FLOX 

REFORMER C1 GLP;GN;|METANOL 75-80% 450-1500  22 

ELEMENT 

ONE S-15 METANOL -------------- 17-981 58 

Fonte: WS FLOX REFORMER;ELEMENT ONE 

2.3. Software UniSim® 

A simulação é um elemento fundamental antes do desenvolvimento de novos sistemas, 

pois consegue prever, com elevada taxa de acerto, o comportamento de um processo sem um 

alto investimento prévio e técnicas que proporcionam risco de segurança e perda de material. 

A empresa Honeywell desenvolveu a família de softwares UniSim®, de fácil manuseio 

e interpretação, permitindo a representação do sistema de reforma à vapor, cálculo das 

variáveis desejadas e otimização do processo. A escolha de software foi pautada em sua 

simplicidade, na disponibilidade das ferramentas necessárias, na licença concedida pela 

empresa à Universidade Federal Fluminense e na experiência prévia na disciplina de 

Simulação de Processos, disponibilizada pelo departamento de Engenharia Química e 

Petróleo da Universidade. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

O presente trabalho pode ser dividido em três principais etapas, sendo duas físicas e 

uma computacional.  

A etapa computacional é a simulação do processo e os cálculos preliminares enquanto 

as duas físicas são a etapa de reforma à vapor do GLP e a operação da célula a combustível. 

Esse capítulo explicitará os principais materiais utilizados e os métodos adotados em cada 

uma delas. 

3.2. Etapa da reforma à vapor do GLP 

A Figura 4 ilustra os principais equipamentos utilizados para a realização do processo de 

reforma.  

Figura 4- Componentes do processo de reforma 

 

A Figura 5 demonstra um diagrama de blocos simplificado associando esses materiais. 

Condensador e 
separador

Reformador e 
queimador 

infravermelho
Botijões de 

alimentação do GLP

Mini bomba 
peristáltica

Medidor de vazão 
gasosa digital
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Figura 5-Diagrama de blocos simplificado do processo 

 

3.2.1. Recipiente com água destilada 

A água utilizada como reagente no processo era destilada, retirada do Laboratório 

Hidro UFF / Petro UFF da Universidade Federal Fluminense. Ela é armazenada em um 

recipiente de vidro de 5 litros, devidamente limpo, no qual uma mangueira de borracha é 

inserida, conectada a bomba peristáltica usada para bombear a água para o queimador 

infravermelho, onde ela é vaporizada. 

3.2.2. Sistema de evaporação de água  

Tal sistema é composto de uma bomba dosadora peristáltica de 12V junto com um 

controlador de vazão, cuja a mínima é de aproximadamente 12ml/min. A Figura 6 mostra o 

sistema mostra em funcionamento. 

Figura 6-Bomba peristáltica e seu controlador de vazão 

 
  

Reformador

Queimador 
infravermelho

Maçarico

Botijão de gás 
1

Mini Bomba 
Peristáltica

Medidor 
digital de gás

Botijão de gás 
2

Queimador
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A água é bombeada por uma serpentina de cobre aquecida por um queimador 

infravermelho preenchido com isolante térmico em um forno construído com tijolos 

cerâmicos, isolados com fibra de vidro, para reduzir a perda de calor para o ambiente e evitar 

a condensação da água no tubo que conecta o evaporador ao reformador. A presença de água 

líquida dentro do reformador acarretaria um grande prejuízo financeiro devido a consequente 

perda dos catalisadores. A Figura 7 mostra o queimador em funcionamento para evaporar a 

água.  

Figura 7- Queimador infravermelho em operação 

 

3.2.3. Botijões 

O GLP no processo é usado para três finalidades diferentes: matéria-prima para a reação 

de reforma, combustão para gerar calor e vaporizar a água de processo e no queimador que 

tem o objetivo de aquecer o reformador compacto até temperaturas acima de 800ºC, 

necessárias no processo.  Optou-se pela utilização de dois botijões: um para fornecer o 

propano e butano que reagirão e outro para os fins de aquecimento. 

3.2.4. Queimador 

O GLP desviado para manter a temperatura do reformador sai por um maçarico 

acoplado a mangueira de borracha. Sua boca tem é posicionada de forma que a chama não 

fique tão próxima dos tubos do reformador, devido ao risco de causar danos ao equipamento. 

3.2.5. Reformador compacto 

O reformador compacto de hidrogênio é um reator que abrange todas as etapas 

catalíticas necessárias para a produção de hidrogênio: remoção do enxofre, reforma a vapor, 

WGS e metanação. Sua temperatura deve ser controlada para que que cada região esteja nas 

condições adequadas para a correspondente reação. Visando esse objetivo, parte do gás é 
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desviado para ser queimado em um incinerador cuidadosamente posicionado junto ao 

reformador de modo que a chama não fique diretamente em contato com os tubos do 

reformador para evitar o desgaste dos mesmos. 

Figura 8-Reformador compacto 

 

O reator deve ser construído com material resistente a fadiga térmica e a fragilização 

pelo hidrogênio. Além disso, a troca de catalisadores deve ser fácil e prática, tendo em vista 

que a desativação dos mesmos ocorre de tempos em tempos. Outro cuidado demandado é sua 

constante utilização ou aquecimento para evitar que a umidade condense no seu interior. Após 

períodos longos sem uso, por exemplo, são necessárias horas de aquecimento gradual para 

que toda umidade seja retirada antes do início do processo. 

Nesse projeto, o reformador foi utilizado em um espaço aberto, de modo a aumentar o 

nível de segurança no manuseio do GLP. Assim, esteve exposto a temperatura ambiente, 

ventos e demais condições climáticas dos dias de experimento. Verifica-se a temperatura 

através de dois orifícios na caixa do reformador, localizados na parte quente e fria que 

permitem a introdução de um termopar para aferição, sendo mais relevante a medição da parte 

quente que, para que a reação ocorra, deve ser superior a 800ºC. 

Para o controle da vazão de gás entrando no reformador e a vazão desviada para ser 

queimada, utilizou-se um medidor de vazão digital. Como esse era adaptável para a medição 

de inúmeros compostos, ele foi utilizado para uma calibração preliminar de um medidor 

analógico, utilizado normalmente para a medição residencial de gás natural. 
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3.3. A célula H-100 

Neste trabalho, foi utilizada a célula a combustível H-100, da Horizon, do tipo PEM. 

Ela inclui inúmeras placas dispostas ao longo de um eixo paralelo à espessura da célula com 

placas separadoras entre cada par. As figuras abaixo mostram os seus principais componentes: 

Figura 9-Vista da frente 

 
A: Etiquetas de aviso 

B: Conector FC + 

C: Conector FC- e Conector Load 

D: Conector do cabo de aterramento 

E: Multi-Conector do controlador 

F: Válvula de entrada de H2 

G: Válvula de purga de H2: o controlador decide a hora de purgar a 

água e gás na célula 

H:Lado de entrada de ar na célula a combustível 
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Figura 10-Controlador da célula a combustível 

 

A: Logo Horizon 

B: LED 

C:Etiqueta do número do produto 

D: Plugue conector 

E: Interruptor de unidade de curto-circuito: pode ser ligado ou desligado de 

acordo com a aplicação da célula. Garante maior perfomance em operações 

onde a pilha é desligada por um longo período. 

F: Botão Liga/Desliga: deve ser pressionado por 5 segundos, seja para ligar ou 

para desligar 

G: Conector FC+ 

H: Conector FC- 

I: Conector Load+ 

J: Controlador do suprimento de corrente contínua 13V+ 

K: Controlador do suprimento de corrente contínua 13V- 

L: Conector LCD 
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Figura 11-vista do fundo 

 

A: Conector da entrada de H2 

B: Ventilador-Fornece ar para a célula a combustível e diminui a 

temperatura do equipamento 

C:Conector da saída de H2 

D: Tubo de silicone 

Além desses, pode-se ressaltar o “stack”, constituído das células e dos canais de ar que 

permitem a passagem do ar pela membrana, responsável pelo fluxo de H+, que resulta na 

liberação dos elétrons utilizados para gerar energia elétrica; o controlador, que deve gerir a 

temperatura do “stack”, a ação do ventilador, da entrada de Hidrogênio, do purge. O tubo de 

entrada de hidrogênio possi 6mm de diâmetro externo e 3mm de interno, enquanto o de saída 

é menor, tendo 4 mm de diâmetro externo e 2mm de interno. 
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 A Tabela 7 apresenta as especificações técnicas da célula H-100, da Horizon. 

Tabela 7 -  Especificações técnicas da célula H-100 

Característica Especificação 

Tipo de célula a combustível PEM 

Número de camadas de membranas 

poliméricas 

24 

Potência Nominal 100W 

Performance nominal 14V @ 7.2ª 

Tensão de saída 13V-23V 

Peso 0.95kg 

Tamanho 90 x 104 x 128 mm 

Reagentes Hidrogênio e Ar 

Consumo de H2 1.4L/min 

Pressão do Hidrogênio 0.4-0.6 bar 

Peso do controlador 0.4 kg 

Voltagem da Válvula de suprimento de 

hidrogênio 

12V 

Voltagem da válvula de purge 12V 

Voltagem do ventilador 12V 

Temperatura ambiente 5-30ºC 

Máxima temperatura 65ºC 

Pureza do Hidrogênio Recomendada 99,999% 

Umidificação Autoumidificado 

Resfriamento Ar (ventilador 

integrado) 

Tempo de partida 30s em 20ºC 

Eficiência 40% @ 14V 

 

É fundamental tomar cuidado com a pressão do hidrogênio que entra na célula, que 

não deve exceder 0,6 bar, pois a estrutura do “stack” não suporta uma pressão mais elevada, o 

que comprometeria a estabilidade da célula. Além disso, o tubo de entrada do H2 deve ser 

menor que 30 cm e de diâmetro interno maior que 3mm. O gás hidrogênio deve ter elevado 

grau de pureza, sem umidade, do contrário pode danificar a célula.  



 

26 

 

    Deve-se evitar vibrações durante a operação e garantir que a ventilação da célula 

esteja dentro do esperado. O SCU deve estar sempre ligado, desde que não esteja dificultando 

a operação. É fundamental também, ao término da operação, desconectar o tubo de 

alimentação de hidrogênio assim que a célula for desligada, para garantir a integridade da 

célula contra sobrepressões. 

3.4. Configuração do sistema da célula a combustível  

A 

Figura 12 e a Figura 13 ilustram o sistema montado e seus componentes para operação 

da célula a combustível. 

Figura 12-Esquema da célula a combustível 

 

A: Célula a combustível 

B: Indicador carga da bateria 1 

C: Indicador carga da bateria 2 

D: Bateria 1-fonte de energia elétrica da célula a combustível 

E: Bateria 2-Carregada pela célula a combustível 

F: Controlador das lâmpadas 

G: Conversor de corrente contínua para corrente alternada 

H: Lâmpadas corrente contínua 
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I: Lâmpadas corrente alternada 

 

Figura 13-Controlador da célula a combustível 

 

     A: Display digital do controlador 

     B: Controlador da célula a combustível 

 

3.5. Softwares e Hardware 

O sistema operacional onde todos os softwares foram executados foi o Windows 8.1, da 

empresa Microsoft. O hardware possui processador Intel ® Core™ i3 a 2,1 GHz, com disco 

rígido de 500 GB, 5400 rpm e memória RAM de 6 GB. 

Os softwares Unisim® Design Suite R390.1, Microsoft Excel e Microsoft Word foram 

utilizados para o desenvolvimento do presente trabalho.  

No primeiro, foram realizadas as simulações da planta principal da reforma à vapor do 

GLP e as demais etapas relacionadas, além de ser útil para o cálculo da vazão de gás que deve 

ser desviada para aquecimento do reformador e vaporização da água.  
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O Microsoft Excel foi utilizado para os cálculos preliminares com intuito de definir a 

quantidade necessária de GLP e gás natural para atender as células de 1kW e 100W. Já o 

Microsoft Word foi utilizado para edição e desenvolvimento textual. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.2. Cálculos Iniciais 

4.2.1. Vazão volumétrica das matérias primas 

Os cálculos foram realizados tanto para o gás natural, quanto o GLP como matéria 

prima. Para o primeiro, foi considerada uma composição de 96% de metano e 4% de etano, 

sendo 100% a eficiência das reações (4) e (5) da Tabela 2.  

Logo, aproximando o comportamento do gás natural como um gás ideal, estimativa 

que é válida devido a baixa pressão e alta temperatura no reformador, e sabendo que uma 

célula de 1kW necessita de 800 litros de H2 por hora, é possível obter o volume necessário 

para alimentar uma célula de 100W e de 1kW. A Tabela 8 mostra os valores obtidos 

considerando gás natural para a segunda. 

Tabela 8 - Resultados de interesse para célula de 1kW considerando gás natural como matéria 

prima 

  Gás 

Natural 

CH4 C2H6 H2O CO2 H2 

Massa Molar 

(g/mol) 

  16 30 18 44 2 

Vazão molar 

(gmol/h) 

8,70 8,35 0,35  18 9,10 35,84 

Volume (L/h)  194,8 187  7,80 - 202,6 802,6 

Massa (g/h)   134 10,3  326 397 71,70 

O resultado obtido foi de 8,7 mols de gás natural por hora o que resulta em uma vazão 

volumétrica de 194,80 NL/h, produzindo 802,6 L/h de H2. 

Na Ilha Grande, localizada no munícipio de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, há 

inúmeras residências e estabelecimentos que contam com energia elétrica fornecidas por 

geradores domésticos. Nesse caso, a substituição desses por células a combustíveis que 

utilizem H2 gerado pela reforma do GLP, já que seria inviável um fornecimento de gás natural 

nessa região, pode ser muito vantajosa. Além de vantagens ambientais e econômicas, as 

células são silenciosas, diferente dos geradores usuais que apresentam níveis elevados de 

ruídos, de encontro aos desejos dos turistas que visitam a região e são sua principal fonte de 

renda, além de interferir na vida selvagem local.  

Já para restaurantes, hospitais e grandes complexos esportivos, que precisam de geradores 

para serem utilizados em caso de falha no abastecimento de energia, é interessante a produção 

de H2 a partir do gás natural, caso a região esteja conectada a uma rede de distribuição. 
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Foi calculado também o volume de água necessário para a reforma e reação WGS, 

considerando excesso de água maximizar o rendimento da reação. Os cálculos recomendam 

três vezes mais água que a quantidade estequiométrica calculada. Os resultados obtidos se 

encontram na Tabela 9. 

Tabela 9 - Cálculo da quantidade de água a ser utilizada para célula de 1kW considerando gás 

natural como matéria prima 

Moles (gmol) 54 

Massa (g/h) 16,3 

 

  Para os cálculos considerando o GLP como matéria prima, foi considerada a composição 

de 50% propano e 50% butano.  

Com os coeficientes estequiométricos e adotando 100% como rendimento das reações (6) 

e (7) da Tabela 2, obteve-se para a célula de 1 kW os resultados registrados na Tabela 10. 

Tabela 10 - Resultados de interesse para célula de 1kW considerando GLP como matéria 

prima 

 GLP C3H8 C4H10 H2O CO2 H2 

Massa molar 

(g/mol) 

 44,0 58,0 18,0 44 2 

Vazão molar 

(gmol/h) 

3,12 1,56 1,56 21,9 10,9 35,88 

Volume (L/h) 69,8 34,9 34,9 489 244 804 

Massa (g/h) 159 68,6 90,5 393 480 71,8 

Logo, é necessária uma vazão volumétrica de 69,8 L/h de GLP para essa célula.  

Novamente, considerando o excesso de 3 vezes mais água que a quantidade 

estequiométrica para garantir que todo hidrocarboneto reaja, obtém-se a Tabela 11. 

Tabela 11 - Cálculo da vazão molar água necessário para célula de 1kW considerando GLP 

como matéria prima 

Vazão molar     

(gmol/h) 

66 

Massa (g/min) 19,7 

 

 A Tabela 12 e a Tabela 13 demonstram os resultados obtidos para o volume necessário 

de GLP e água, respectivamente, considerando a célula a ser utilizada nesse projeto de 100W. 
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Tabela 12 - Resultados de interesse para a célula de 100W utilizada no projeto considerando 

GLP como matéria prima 

 GLP C3H8 C4H10 H2O CO2 H2 

Massa molar 

(g/mol) 

 44,0 58 18,0 44,0 2,0 

Vazão molar 

(mol/h) 

0,312 0,156 0,156 2,148 1,124 3,628 

Vazão volumétrica 

(L/h) 

7,0 3,5 3,5 49,00 24,5 80,30 

Massa (gm) 15,9 6,9 9,0 39,30 48,10 7,10 

 

Tabela 13 - Cálculo da vazão molar de água necessária para célula de 100W considerando 

GLP como matéria prima 

Vazão molar (mol/min) 0,11 

Massa (g/min) 1,97 

 

 Logo, deve-se trabalhar com uma vazão volumétrica de 7,0 L/h de GLP e de 146,8 L/h 

de água. Com base nesses dados, foi possível escolher a bomba responsável pelo transporte da 

água do recipiente de armazenamento para o sistema de evaporação que antecede a reforma 

do GLP.  

Para todos os volumes calculados e apresentados nas tabelas anteriores, foi considerado 

o volume de um mol de gás nas condições normais de temperatura e pressão: 22,4 L/mol. 

4.3.   Simulação do processo 

 Com os resultados obtidos na seção anterior e com auxílio do software de simulação 

UniSim®, é possível observar como ocorrerá o processo, analisando etapa a etapa e 

verificando se os resultados obtidos são os desejados. Além disso, essa análise é útil para 

verificar a quantidade de energia gasta no processo de vaporização da água que alimenta o 

reformador, sendo possível calcular, a partir da entalpia da reação de combustão do gás 

natural e/ou GLP, a quantidade que vaporizará a água. 

 

A Figura 14 ilustra o fluxograma do processo no UniSim® utilizado para realizar a simulação.  
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Figura 14-Fluxograma do proceso completo de reforma 

 

Na Figura 14 está representado o processo principal do estudo e os auxiliares para 

cálculo da energia total do sistema como também para estimar a quantidade de GLP gasta 

para vaporizar a água e aquecer o sistema. A Tabela 14 apresenta as condições de operação do 

processo principal.  

Tabela 14-Condições de operação no sistema de reforma 

Corrente 

Fração de 

vapor T(°C) P(kPa) Vazão (mol/h) 

1 1,00 25,00 101,3 3,12 

2 1,00 25,00 101,3 10,00 

3 0,00 25,00 101,3 66,00 

4 1,00 99,95 101,3 66,00 

5 1,00 200,00 101,3 13,12 

6 1,00 800,00 101,3 100,94 

7 1,00 800,00 101,3 100,94 

8 1,00 500,00 101,3 100,94 

9 1,00 350,00 101,3 100,94 

10 1,00 200,00 101,3 100,94 

11 1,00 200,00 101,3 100,86 

12 0,62 45,00 101,3 100,86 

13 0,00 45,00 101,3 38,35 

14 1,00 45,00 101,3 62,51 

15 1,00 45,00 101,3 59,38 

16 1,00 45,00 101,3 3,13 

17 1,00 25,00 101,3 5,00 

18 1,00 800,00 101,3 7,23 

Na Tabela 15 foram especificados as frações molares dos principais componentes do 

processo  principal  que ocorre das correntes 1 a 18. 
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Tabela 15-Frações molares do principais componentes do processo principal 

Fração molar dos componentes 

Corrente CH4 C3H8 C4H10 O2 CO CH3SH H2O H2 

1 0,0000 0,4995 0,4995 0,0000 0,0000 0,0010 0,0000 0,0000 

2 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

3 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 

4 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 

5 0,0002 0,1188 0,1188 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

6 0,0000 0,0000 0,0000 0,1081 0,0000 0,0000 0,4377 0,3551 

7 0,0000 0,0000 0,0000 0,0662 0,0418 0,0000 0,4795 0,3133 

8 0,0000 0,0000 0,0000 0,0937 0,0144 0,0000 0,4521 0,3407 

9 0,0000 0,0000 0,0000 0,1040 0,0041 0,0000 0,4418 0,3510 

10 0,0000 0,0000 0,0000 0,1077 0,0004 0,0000 0,4381 0,3547 

11 0,0004 0,0000 0,0000 0,1078 0,0000 0,0000 0,4388 0,3538 

12 0,0004 0,0000 0,0000 0,1078 0,0000 0,0000 0,4388 0,3538 

13 0,0000 0,0000 0,0000 0,0001 0,0000 0,0000 0,9999 0,0000 

14 0,0007 0,0000 0,0000 0,1739 0,0000 0,0000 0,0945 0,5709 

15 0,0007 0,0000 0,0000 0,1739 0,0000 0,0000 0,0945 0,5709 

16 0,0007 0,0000 0,0000 0,1739 0,0000 0,0000 0,0945 0,5709 

17 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

18 0,0000 0,0000 0,0000 0,0754 0,0000 0,0000 0,2881 0,0000 

 

Nas Correntes 1, 2 e 5 ocorre a remoção do Metil-Mercapta, para isso foram 

adicionados os componentes hipotéticos ZnO e ZnS no Unisim e utilizados em um reator de 

conversão. As correntes 4, 5 e 6 representam a primeira parte da reação de reforma, foi 

utilizado também um reator com 100% de conversão a CO2 pois como não há como saber 

durante a reforma qual será a percentagem de conversão de CO2 ou CO formado no processo, 

sabendo deste fato, na segunda parte, que corresponde as correntes 6 e 7, utilizou-se um reator 

de equilíbrio com uma reação de WGS para equilibrar o excesso de CO2 formado na etapa 

anterior com o CO formado nesta etapa. 

O processo de WGS propriamente dito ocorre em três etapas (correntes 7 a 10), sendo 

a primeira de alta temperatura, a segunda de média temperatura e a última de baixa 

temperatura, sendo realizado dessa maneira pois baixas temperaturas favorecem os produtos, 

porém altas temperaturas são necessárias para alcançar uma taxa de reação que seja viável 

para o processo. Em seguida ocorre o processo de metanação, também simulado em um reator 
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de equilíbrio, necessário para remover os resíduos de CO na corrente para que ele não 

desative o catalisador da célula a combustível. 

Após final do processo de reforma foram obtidos 843,83 L/h de H2 ,em seguida os 

produtos passam por um condensador para que a mistura seja resfriada até 45ºC, ela entra em 

um separador representado na simulação por um vaso FLASH, com o objetivo de separar a 

água da mistura gasosa para que o H2  possa ser utilizado na célula a combustível, 

representado neste trabalho por um SPLIT , de modo que simular uma célula a combustível 

dentro deste software se tornaria muito custoso visto que o objetivo principal é simular a 

reforma de GLP. Foi definido arbitrariamente que a eficiência da célula a combustível é de 

95%, logo ela utilizou efetivamente 801,63 L/h de H2.O produto que não é aproveitado pela 

célula a combustível é enviado posteriormente para ser queimado e gerar energia para outra 

parte do processo futuramente. 

4.3.1. Processos auxiliares 

Para o cálculo da energia necessária para a reforma ocorrer foram somadas as energias 

do processo principal, os valores são exibidos na Tabela 16. 

Tabela 16-Energias do sistema de reforma 

Corrente Potência (kW) 

Q-ZnO 0,0421 

Q-REF-1 1,1768 

Q-REF-2 0,0408 

Q-WGS-1 -0,4048 

Q-WGS-2 -0,1884 

Q-WGS-3 -0,1687 

Q-Metanação -0,0023 

Q-REAÇÕES 0,4956 

A partir do valor obtido para o Q-REAÇÕES foi possível definir a quantidade de GLP 

que seria usado para aquecer o sistema do reformador. Foi realizado também o mesmo cálculo 

para definir o GLP gasto para vaporizar a água, cuja energia estimada foi de 0,8593kW.  Os 

dados obtidos são apresentados na Tabela 17. 
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Tabela 17-Vazões de GLP 

Corrente Vazão (mol/h) T(°C) C3H8 C4H10 O2 CH3SH Função 

1 3,12 25,00 0,4995 0,4995 0,00 0,001 Alimentação  

19 1,36 25,00 0,4995 0,4995 0,00 0,001 Vaporização 

25 1,15 25,00 0,4995 0,4995 0,00 0,001 Aquecimento 

A partir dos dados apresentados nas tabelas anteriores foi possível definir a que a 

quantidade total de GLP usada no processo é de 5,63 mol/h, o que equivale a 

aproximadamente 0,13 m3 /h de gás.  

 A densidade do GLP é de aproximadamente 2,50kg/m3, dessa maneira, 1m3 de GLP 

pesa 2,50kg, como foi utilizado no trabalho botijões de 13kg, dessa maneira, foi calculado que 

o botijão possui 5,2m3 de capacidade. Então, estimou-se o tempo necessário para extinguir o 

gás caso a alimentação fosse feita apenas por um botijão, o valor obtido foi de 40 horas de 

operação nas condições anteriormente apresentadas. 

 Após o processo de reforma é necessário resfriar a carga que sai do sistema, para isso 

utilizou-se um cooler, visto que a corrente 11 deixa o sistema a 200ºC e é necessário 

condensar a água, tendo definido que a corrente 12 sairia com temperatura de 45°C é possível 

calcular a quantidade de água necessária para resfriar esse processo, a Figura 15 ilustra essa 

simulação. 

Figura 15-Cálculo da quantidade de água de resfriamento 

 

 Sabendo que a energia necessária para resfriar a corrente é de 0,6161kW em uma 

pressão de 101,325kPa, são fixados os valores de temperatura nas correntes 32 e 33 para a 

água, que são de 25°C e 45°C respectivamente, com base nessas especificações o Unisim foi 

capaz de estimar o valor de 1427mol/h, que equivale a 25,75L/h de água. 
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Somando-se os dados obtidos nesta seção com a vazão de água da corrente 3 da 

Tabela 14, chegou-se ao valor de 1493mol/h, com uma massa molar de 18g/mol e massa 

específica de 1000g/L chega-se ao valor de 26,95 L/h de água necessária para suprir o 

sistema. 

4.3.2. Custos de operação 

Para alimentar o sistema são necessários 66 mols/h de água como já foi dito 

anteriormente, esse valor equivale a 1,2L/h de água, considerando que é possível utilizar a 

água que sai no separador novamente na alimentação, reduziu-se esse valor para 0,51L/h de 

água, com isso, chega-se no valor apresentado na Tabela 18. 

Tabela 18-Custo da água de reação 

m³/mês Tarifa (R$/m³)  Custo mensal (R$) 

0,37 9,01 3,33 

 

A Tabela 19 exibe o custo mensal de água para o condensador desconsiderando o 

reaproveitamento desta água para outros fins. 

Tabela 19-Custo de água para o condensador 

m³/mês Tarifa (R$/m³)  Custo mensal (R$) 

18,54 9,01 167 

Com os dados de consumo de água obtidos anteriormente foi possível estimar o custo 

de operação para um mês do sistema proposto 

O valor obtido foi de aproximadamente R$170,00, o sistema proposto se encaixa na 

categoria domiciliar da CEDAE, que tem uma faixa de 16 a 30 m³ ao mês de consumo e a 

tarifa empregada é de R$9,01 por metro cúbico de água utilizada. 

Foi realizada também a estimativa do gasto com GLP, com um custo médio de 65 

reais por botijão de 13kg, e um consumo de 0,13m³ por hora de operação, chegou-se aos 

resultados apresentados na Tabela 20. 

Tabela 20-Consumo mensal de GLP 

m³/mês nº Botijões Custo mensal (R$) 

94,32 18 1179 
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O custo total para operar o sistema em um mês é de R$ 1349,33, tendo em vista que o 

custo do botijão de gás é alto para o sistema, deve-se estudar a possibilidade de trabalhar com 

cilindros com capacidades maiores visando a diminuir o peso que GLP tem no orçamento do 

projeto. 

Um estudo adicional foi realizado com o custo da energia elétrica, considerando todos 

os tributos incluídos no valor e a variação do preço do kWh com o consumo, fixou-se o valor 

de 1kWh para R$1,00, com estes valores, estimou-se que para oferecer a mesma energia que o 

sistema estudado neste trabalho seria necessário gastar R$720,00 ao mês de energia elétrica. 

4.3.3. Eficiência do sistema 

A eficiência elétrica do sistema proposto foi calculada somando a quantidade total de 

GLP utilizado nos processos de reforma, queima e vaporização. Considerando um processo de 

combustão completa de todo o GLP utilizado no processo, obteve-se o valor de 2,448kW. 

Então, dividiu-se 1kW, que é a energia elétrica gerada pela célula, pelo valor encontrado, 

obtendo um valor de 40,85% de eficiência. 

Para o cálculo da eficiência total, que considera a energia elétrica e a térmica gerada, 

utilizou-se 1,6161kW, que corresponde a soma das energias de condensação e a do processo 

ideal, dividiu-se novamente por 2,448kW, obteve-se o valor de 66,02% de eficiência. 

4.4. Isolamento do reformador  

A caixa do reformador é revestida em seu interior com cimento refratário que resiste a 

altas temperaturas, além de reter o calor liberado pela queima do GLP dentro do reformador. 

Entretanto, somente esse isolamento não é suficiente, pois a temperatura necessária para 

que a reação de reforma ocorra é muito alta. Por isso, foi realizado um isolamento no exterior 

do reformador. 

4.4.1. Isolamento externo 

Para o isolamento externo foram utilizados manta de fibra de vidro por ser um ótimo 

isolante térmico e não entrar em combustão mesmo em temperaturas muito elevadas e papel 

alumínio pela sua ótima resistência a altas temperaturas e ser um ótimo condutor de calor.  

4.4.1.1.Confecção do isolamento 

 O material isolante foi confeccionado utilizando duas folhas de papel alumínio 

recheadas com pedaços de manta de fibra de vidro. O processo todo é esquematizado pelas 

figuras abaixo. 
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Figura 16-Confecção do isolamento térmico 

 

Após a realização deste processo, o reformador foi totalmente coberto pela 

combinação destes materiais. Um isolamento eficiente não só é necessário para que a 

temperatura da reação seja alcançada, mas também para reduzir as perdas térmicas e 

maximizar a eficiência energética do processo. Quanto maior a quantidade de combustível 

sendo queimado, menos vantajoso o processo quando comparado a um processo de produção 

de energia elétrica a partir de um procedimento termoelétrico. A Figura 17 logo abaixo mostra 

como ficou o reformador com seu isolamento térmico externo depois de finalizado.  

Figura 17-Reformador com isolamento térmico externo completo 

 

Fora realizado outro teste para se avaliar a temperatura dentro do reformador, a Figura 

18 mostra como a temperatura dentro do reformador foi medida , foram usados um 
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multímetro digital e um termopar, que foi inserido dentro de um tubo de aço que está 

parcialmente dentro da caixa do reformador, como pode-se ver pela imagem , a temperatura 

exibida foi de 828ºC, uma temperatura ótima para a reação de reforma ocorrer visto que a 

temperatura ideal seria de aproximadamente 840ºC (O’HAYRE et al, 2006). Deve ser 

lembrado também que esta temperatura foi medida com o reformador em pleno 

funcionamento, ou seja, dentro dele estavam passando GLP e vapor d’água. 

Figura 18-medição da temperatura dentro do reformador 

 

4.5. Condições iniciais para operação do reformador 

Operar um reformador compacto não é uma tarefa simples, se faz necessário 

saber muitos parâmetros e condições antes de iniciar corretamente a operação. Nos 

tópicos seguintes é descrito detalhadamente o que é preciso saber para o operar com 

segurança e de maneira satisfatória. 

4.5.1.  Definição da pressão de alimentação  

Inicialmente foi utilizado um único botijão de gás de 13 kg para alimentação do 

GLP para a reforma, queima para aquecimento do reformador e vaporização da água, 

entretanto foi constatado uma perda de carga muito grande dentro do reformador devido à 

grande vazão de vapor de água passando em seu interior, dificultando a passagem do 
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GLP. A solução encontrada foi a utilização de uma válvula de retenção na alimentação do 

GLP para impedir que a água entrasse na alimentação do GLP, e para regular a pressão 

de entrada do GLP foi necessário utilizar outro botijão de gás para assim vencer essa 

diferença de pressão. 

A Figura 19 logo abaixo mostra o manômetro que foi colocado no botijão que faz a 

alimentação para a reforma, nele pode-se conferir que a pressão utilizada para vencer a queda 

de pressão foi de aproximadamente 70 psi 

Figura 19-Manômetro da alimentação de GLP 

 

A Figura 20 ilustra a vazão de GLP alimentada ao reformador, que foi de 

aproximadamente 1,82 litros por minuto. 

Figura 20-Vazão de GLP alimentada 
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 Figura 21 abaixo mostra que a pressão manométrica utilizada para a alimentação de 

vapor d’água no reformador e a queima do GLP para aquecimento do sistema foi de 

aproximadamente 5 PSI. 

Figura 21-Manômetro do botijão que realiza a vaporização de água  e a queima do GLP para 

aquecimento do reformador 

 

4.5.2. Trocador de calor e Separador 

Na saída dos gases do reformador está conectado um trocador de calor imerso em água 

a temperatura ambiente, sua função é a de resfriar os gases que saem do reformador e vão 

para um separador, onde a água, já com a temperatura mais fria, condensa e se deposita no 

fundo do separador, enquanto os gases de reforma continuam seguindo para a parte final do 

sistema seja para queima ou para armazenamento para posterior uso na célula a combustível. 

A água condensada não foi reutilizada no experimento, mas pode ser útil para um sistema de 

aquecimento em uma casa ou até mesmo recirculada no processo, com o objetivo de reduzir o 

desperdício e aumentar a eficiência energética.  
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A Figura 22 exemplifica como o sistema está conectado, nela um tubo de cobre oriundo 

do reformador está conectado na “entrada” do trocador de calor que está imerso em água, a 

sua saída está ligada ao separador por um tubo de silicone visto que a temperatura dos gases já 

está muito menor e não se corre o perigo do tubo fundir e nem há pressões muito altas.  

Figura 22-Sistema Trocador de calor mais separador 

 

4.6. Produção de Hidrogênio 

 Hidrogênio é um gás muito leve que não tem cheiro e se dispersa facilmente, sua 

temperatura de queima supera os 2000ºC e sua chama não pode ser vista a olho nu porque ela 

está fora do espectro de luz visível pelo ser humano, a chama do gás está no espectro de luz 

infravermelho. Como sua temperatura de queima é muito alta, não se pode usar bicos de 

Bunsen tradicionais pois eles entrariam em fusão rapidamente. Uma maneira prática de saber 

se o gás que está saindo do reformador é de fato Hidrogênio é colocar a extremidade do tubo 

dentro de uma bacia com água e acender um isqueiro logo em cima. As bolhas estouram e o 

calor da chama de H2 é sentido, mas não será possível ver o fogo. Outra maneira é utilizar um 

tubo de metal na saída do gás que resista a altas temperaturas e com isso inflamar o 

Hidrogênio, pode-se sentir o calor da chama mesmo sem vê-la. Ao colocar folhas secas ou 

outros objetos nessa saída, a chama passa a ser vista a olho nu. Outra possibilidade é a 

utilização de um dispositivo que permite a visualização no comprimento de luz infravermelha. 
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A Figura 23 ilustra o processo da formação de bolhas quando o tubo de saída é imerso 

em água .  

Figura 23-Bolhas de Hidrogênio se formando 

 

 

 Posteriormente foi utilizado um medidor analógico para medir a vazão de gás que sai 

do reformador, foi constatado que saem aproximadamente 20 litros por minuto de gás. Vale 

ressaltar que não sai H2 puro, mas também CO2 e CH4.  

4.7. Análise da viabilidade econômica 

Uma análise econômica bem simplificada pode ser realizada com os dados obtidos. 

Serão comparados um sistema de geração de energia a partir da gasolina, como os sistemas de 

emergência usuais, e o utilizado no presente trabalho, com reformador compacto e célula a 

combustível. A opção por essa comparação é devido a semelhança entre as duas formas de 

geração de energia: intermitente, podendo ser realizada em domicilio e de acordo com a 

demanda. Energia solar, por exemplo, não se encaixaria no primeiro e nem no último caso. 

O investimento inicial considerado, baseia-se no valor da célula a combustível da 

Horizon de 1kW apresentado na Tabela 1, acrescidos de um valor estimado de R$ 85.000,00 

do sistema composto pelo reformador e os catalisadores. Como estão sendo comparados o 

investimento em dois sistemas, deduziu-se o valor do investimento inicial em um gerador 

elétrico que fornece 1,0 kW, aproximadamente R$1.400,00. Não foi considerado o gasto de 

óleo do gerador. 

Para os custos operacionais, foram utilizados valores de botijão de GLP e gasolina 

disponíveis no estado do Rio de Janeiro e próximos a média nacional. Para o gás, foi 

considerado o preço de R$65,00 para o botijão de 13 kg, que corresponde a aproximadamente 

5.200 l de GLP e o consumo calculado na simulação, considerando também o sistema de 

vaporização e aquecimento. Já para a gasolina, o valor considerado foi de R$4,90/L e um 
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consumo de 1,2 L/h, retirado do manual do gerador 1000W Tekna Gt1000fp. Os valores 

foram calculados em termos de volume anual.  

A Tabela 21 apresenta os resultados em relação a escolha da célula  a combustível no 

lugar do gerador alimentado com gasolina. 

Tabela 21-Análise da viabilidade econômica do projeto 

Dados gerais 

Investimento (R$) 100.000,00 

Vida útil (anos) 5 

Situação Gerador 

Consumo de combustíveis (L/ano) 10.368 

Custo unitário do consumo de combustíveis (R$/L) 4, 90 

Custo total do consumo de combustíveis (R$/ano) 50.803,20 

Situação Célula a Combustível 

Consumo de combustíveis (L/ano) 1.131.840 

Custo unitário do consumo de combustíveis (R$/L) R$ 0,0125 

Custo total do consumo de combustíveis (R$/ano) 14.148,00 

Custo total consumo de água (R$/ano) 2.040,00 

Custo total do consumo dos reagentes (R$/ano) 16.188,00 

 

Índice Econômico 

Período de recuperação do capital (anos) 2,89 

 

As contas foram feitas de forma a analisar quanto tempo demoraria para os menores 

custos de operação do sistema de hidrogênio superar a vantagem do menor investimento 

inicial dos geradores usuais. Ou seja, enquanto são gastos R$100.000,00 a mais no primeiro 

momento ao optar pela célula a combustível, a economia anual de R$34.615,20 supera essa 

quantia em 2,89 anos, ou 2 anos e 11 meses. Em outras palavras, a diferença entre os custos 

operacionais (R$34.615,20) multiplicada pelo período de recuperação de capital (2,89 anos) 

supera a diferença de investimento inicial (R$100.000,00). Esse método foi escolhido por ser 

mais facilmente compreendido e independer de valores subjetivos, como a taxa mínima de 



 

45 

 

atratividade. Poder-se-ia usar o valor presente líquido, contudo, pelo fato de se tratar de custos 

e não de lucro, considerou-se que esse não ilustraria tão bem a situação quanto simplesmente 

identificar o ponto em que a economia na operação superaria a aplicação primária. 

É importante ressaltar que é uma análise simplificada, na qual os custos de manutenção e 

depreciação não foram mensurados e os gastos com catalisador ao longo de 5 anos foram 

incluídos no investimento inicial, de forma estimada. Além disso, não foram considerados 

integração energética e o reaproveitamento da água utilizada no condensador. A primeira 

medida, que consiste em aproveitar a energia térmica da água quente gerada, elimina a 

necessidade de energia elétrica para aquecer a água de uso doméstico, por exemplo, enquanto 

a segunda diminui os custos da operação do reformador. Logo, a recuperação do capital 

investido ocorre em bem menos tempo. 

Outro ponto é que o valor do botijão de gás utilizado tem incluso preços de revenda, 

saindo da refinaria por apenas R$25,00. Isso demonstra que, no caso de um fornecimento com 

menos intermediários, o custo da operação do reformador ficaria muito mais acessível. 
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5. CONCLUSÃO 

5.1. Viabilidade do processo 

A operação do reformador e da célula a combustível se mostrou simples e possível de ser 

realizado em domicílio. As dificuldades que surgiram durante o processo foram superadas 

através de medidas simples, com materiais comuns e de fácil acesso. Contudo, cabe ressaltar 

que é imprescindível cuidado ao trabalhar com o H2, pois ele apresenta características não 

usuais para um consumidor doméstico, como chama invisível e inodoro.  

A análise da viabilidade econômica, apesar de simplificada, demonstra indícios de que 

pode ser vantajoso economicamente optar pelo sistema de hidrogênio, apresentando um 

período de recuperação de capital, aproximadamente 3 anos, menor que o espaço de tempo 

considerado de 5 anos. É válido lembrar que existe a tendência de diminuição do preço e 

otimização do desempenho dos equipamentos envolvidos no processo, caso haja a 

popularização da economia do hidrogênio. 

Enquanto, os geradores usuais se sobressaem em quesitos como tamanho, facilidade de 

transporte e investimento inicial, contam a favor das células combustíveis fatores ambientais 

como emissão de CO2 e poluição sonora. Uma das grandes vantagens do sistema apresentado 

é a possibilidade de aproveitar a energia térmica gerada, aumentando a eficiência do processo.  

5.2. Solução para a demanda mundial 

As células a combustível aparecem como uma solução de muito potencial para os 

problemas expostos na introdução. Sua simples e versátil operação, contando com uma grande 

variedade de matérias primas como combustível, juntamente com a portabilidade permite a 

diversificação e descentralização da produção energética. Para o Brasil, o sistema composto 

pelo reformador e célula pode conter os danos causados por uma iminente crise energética. 

Como os investimentos na produção de energia não correspondem à expectativa de aumento 

da demanda, a alternativa é o estímulo para que as pessoas e empresas consigam gerar a 

própria energia. 

 Casas autossustentáveis energeticamente saem do mundo utópico e passam a se tornar 

uma realidade cada vez mais acessível, contando com geração de energia a partir de placas 

solares e a complementação, devido a intermitência das mesmas, feita através das células a 
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combustível. Para minimizar o impacto, o metano usado pode ser gerado através de biomassa 

ou outras fontes ecologicamente melhores que o GLP. 

Há uma infinidade de possibilidades para a geração de energia limpa no futuro e, apesar 

da expectativa criada pelos parques eólicos e complexos solares, nenhuma se mostrou tão 

completa quanto o sistema composto pelo reformador e célula. Devem-se aprofundar os 

estudos para desenvolvimento de baterias que armazenem a energia e, assim, resolvam o 

problema da intermitência da energia solar e eólica, mas até lá, a solução é a consolidação da 

economia do hidrogênio. 

5.3.Sugestão para práticas futuras 

O número de patentes relacionados a células combustíveis aumentou consideravelmente 

nesse milênio, resultando em uma tecnologia mais avançada, com maiores rendimentos, 

menores custos e empecilhos. A produção do H2 ainda é um processo considerado caro e que 

necessita de cuidados, mas também tem encontrado lugar no mercado, com equipamentos e 

conceitos de processos que otimizam e facilitam sua geração, conforme demonstrado no 

presente trabalho. O grande problema para a implantação da tão falada “economia do 

hidrogênio” é o seu armazenamento. 

Um gás extremamente leve, de baixa densidade, composto do menor átomo da tabela 

periódica, exige um espaço consideravelmente grande de armazenamento em quantidade 

suficiente para uso em uma célula a combustível de 1kW, por exemplo. Para diminuir esse 

espaço, faz-se necessário trabalhar em elevadas pressões, que aumentam ainda mais o risco do 

sistema, que já é alto devido ao fato do H2 ser extremamente inflamável, explosivo e com 

chama invisível a olho nu. Atualmente são três os principais métodos utilizados para estocar 

esse gás: cilindros em alta pressão, criogenia ou hidretos metálicos. 

Os cilindros de alta pressão além do elevado risco, demanda bastante energia na 

pressurização, diminuindo a eficiência energética do método. A criogenia tem um custo muito 

elevado para manter temperaturas extremamente baixas, menores que o ponto de ebulição do 

H2 (-253ºC) e sofre com perdas do produto, devido a volatilidade do H2 líquido, pois se deve 

ter uma válvula de alívio para liberar o gás formado e diminuir a pressão dos tanques. Os 

hidretos metálicos podem ser considerados um método promissor, mas que atualmente ainda 

não tem grande efetividade. A capacidade de armazenamento de H2 corresponde a uma 

porcentagem baixa do peso do hidreto, exigindo uma grande quantidade de material para uma 
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estocagem ínfima. Tem-se utilizado os hidretos alcalinos, que apresentam vantagens em 

relação aos métodos anteriores, mas também está longe da eficiência desejada. Vale citar 

também o procedimento que utiliza pequenas esferas de vidro para reter hidrogênio em alta 

pressão e temperatura ambiente, que é liberado como leve aquecimento para temperaturas nas 

quais o vidro fica permeável ao H2. 

Um estudo futuro interessante considerando o reformador construído na Universidade 

Federal Fluminense e utilizado nesse projeto é criar um método de armazenamento para que o 

produto da reforma possa ser armazenado e utilizado na célula disponível. Uma sugestão de 

modelo seria o gasômetro. Utilizando apenas três recipientes, um com água destilada, sem 

contato com o ar atmosférico, para evitar a solubilização de gases como o O2 comprometendo 

a pureza do H2 armazenado, outro receptáculo posicionado de cabeça para baixo, sua boca em 

contato com a água presente e feito de um material capaz de reter o H2 na temperatura 

ambiente, como o vidro, por exemplo, e, por último, um menor, virado para cima, 

aumentando o espaço de armazenamento de gás. O H2 seria liberado por mangueiras 

provenientes da etapa de separação da reforma, com sua saída no receptáculo posicionado de 

cabeça para baixo. Por ser insolúvel em água, o gás não vazaria por baixo. A Figura 24 ilustra 

esse sistema. 

Figura 24-Modelo de gasômetro proposto 

 

É importante ressaltar que esse sistema ainda apresentaria os mesmos problemas em 

relação ao espaço necessário para armazenar uma quantidade suficiente de H2 que alimente 
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uma célula a combustível de 1kW. Contudo, para termos de laboratório, utilizando uma célula 

de 100W, é um método simples, seguro e barato. 
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7. ANEXO 

7.1.Metodologia de configuração do medidor digital de correntes gasosas (Cole Parmer)  

 

Figura 25-Medidor digital de correntes gasosas 

 

A: Botão Power 

B: Plugue bateria  

C: Tela de display 

D: Conexão de entrada 

E: Conexão de saída  

F: Direção da corrente gasosa 
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7.1.1. Display principal do Cole Parmer 

Figura 26-Display principal 

 

 A Figura 26 é a tela apresentada assim que o aparelho é ligado, os seguintes 

parâmetros são apresentado no display principal: 

 PSIA: Pressão absoluta do gás 

 ºC: Temperatura de entrada do gás 

 LPM: Vazão de gás selecionado em litros por minuto 
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7.1.2. Seleção de gás e mistura de gases 

Figura 27-Menu de seleção 

 

Após pressionar o botão MENU/TOTAL na Figura 26 chega-se a tela da Figura 27, a 

partir dela é pressionado o botão GAS SELECT 

Figura 28-Menu para seleção de gases 

 

Na Figura 28 é escolhido o menu “COMPOSER user mixes” pois não há a opção pré-

determinada de GLP no aparelho. 
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Figura 29-Tela inicial para selecionar uma mistura de gases 

 

 A Figura 29 apresenta a tela inicial para configurar a mistura de gases, podem ser 

escolhidos até vinte gases e também pode-se mudar o nome da mistura e salvar pressionando 

SET como é apresentado na Figura 30 
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Figura 30-Escolha do nome da mistura de gases 

 

Figura 31-Escolha dos gases para a mistura 

 

 Na Figura 31 pressionou-se o botão “ADD GAS”  para se escolher os gases Propano e 

Butano , na opção “GAS OPTIONS” pode-se definir a percentagem de cada gás na mistura, 

como neste trabalho foi utilizado o GLP , foi escolhido uma percentagem de 50% para cada 

gás. 
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Figura 32-Composição final da mistura 

 

Após salvarmos mistura pressionando o botão “SAVE” na Figura 32 é apresentada a seguinte 

tela da Figura 33. 

Figura 33-Seleção da mistura configurada para ser usada 

 

Na Figura 33 é selecionado a opção “ SELECT MIXTURE”  que retorna ao menu principal 

com a mistura selecionada e o aparelho pronto para uso com aqueles gases selecionados. 

 

 


