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•Células a combustível são dispositivos que transformam a 
energia química, presente  em combustíveis, em energia 
elétrica, calor e água, por meio de reações eletroquímicas, com 
elevada eficiência e baixa emissão de poluentes. 
 
•O principal combustível utilizado é o gás hidrogênio, que 
contudo, é um composto altamente inflamável, extremamente 
difícil de armazenar e de transportar. 
 
•Uma das alternativas para o hidrogênio, principalmente no 
Brasil, são as células a combustível  para oxidação direta de 
alcoóis. 
 
•Atualmente usa-se carvão ativo como suporte para o 
catalisador de Pt e óxido de titânio (TiO2) para melhorar a 
permeabilidade e a atividade catalítica. 
 
•As principais limitações deste tipo de célula é seu rendimento 
menor e o envenenamento do catalisador de Pt pela formação 
de depósito de carbono nos sítios ativos. 

 

Introdução 



•O grafeno é basicamente uma folha monoatômica de carbono, 
tem propriedades como área superficial teórica de 2000 m2.g-1., 
elevada condutividade térmica e elétrica, transparência optica e 
excepcionais propriedades mecânicas.    
 
•O grafeno é sintetizado a partir de grafite por um processo 
conhecido como método de Hummers aprimorado1, que utiliza 
uma reação fortemente oxidante para quebrar as ligações entre as 
camadas do grafite. Na figura abaixo, (a) é a estrutura 
esquemática do grafeno, (b) a do grafite e (c) é a micrografia TEM 
do grafeno produzido no CCTM2. 
 

Visão geral do grafeno 
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•O nanotubo de titânio é formado a partir do tratamento do 
óxido de titânio em meio fortemente alcalino, sob temperatura 
e pressão.    
 
•O processo de síntese é conhecido como hidrotermal e o 
mecanismo de formação envolve a quebra das ligações 
químicas entre as unidades básicas e seu rearranjo na forma de 
folhas que depois se enrolam formando os nanotubos (a) 3. Em 
(b) apresenta-se micrografia TEM de nanotubo sintetizado no 
CCTM 4. 
 

Visão geral do nanotubo de titânio 

(b) (a) 

3. . Q.CHEN,  et al , Acta Cryst., Vol.B58 (2002), p.587. 
4. YOSHITO, W.K. et al. Mater. Sci Forum, v.660-661, p. 788-793, 2010. 



•Aumento da atividade catalítica pela utilização de grafeno 
como suporte para o catalisador e de nanotubos de titânia para 
melhorar a capacidade de troca.  
 
•O grafeno é um dos mais promissores materiais para um 
grande número de aplicações, e no presente caso, busca-se 
utilizar sua área superficial, atividade catalítica e suporte 
estrutural para as partículas de catalisadores. 
 
•O nanotubo de titânia representa um grande avanço em 
relação ao óxido de titânio, pela sua área superficial, estrutura 
orientada e por participar do processo catalítico. 
 
•O grafeno e o nanotubo de titânia já são sintetizados no 
Laboratório de Insumos do CCTM, a partir de processos 
químicos simples e reagentes de baixo custo e o 
desenvolvimento de células a combustível do tipo PEM voltadas 
para utilização de metanol  como combustível é atividade 
rotineira no CCCH. 
 
•Visa-se melhorar o rendimento do conjunto membrana-
eletrodo (MEA), utilizando grafeno e nanotubo de titânio,  
melhorando sua atividade catalítica e diminuindo a formação 
de depósitos de carbono. 
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