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MOBILIDADE SUSTENTÁVEL: O PAPEL DO CARRO ELÉTRICO E DAS 
CÉLULAS A COMBUSTÍVEL 

 

ABSTRACT  

The concept of mobility is changing due to environmental issues. The growth 

of the economy, the population of the metropolis, the industrialization, the intense 

use of energy contributes to increase the energy demand and the pollution. In this 

scenario one should develop mobility concepts that are more environmental friendly, 

such as electric vehicles, fuel cell cars and the spread use of ethanol in substitution 

to diesel and gasoline. The ethanol should be used in Direct ethanol Fuel Cell 

(DEFC) or with ethanol reform. In this work the environmental impact of transports 

ant the possible mitigation with fuel cell vehicles. As the energy demand is growing 

our proposition is the utilization of ethanol off-board reforming and fuel cell cars. 

RESUMO 

O conceito de mobilidade vem se modificando ao longo dos anos em função 

ad degradação ambiental. O crescimento econômico, a industrialização das nações, 

o adensamento populacional nas metrópoles, o uso intensivo de energia contribuem 

para o aumento da demanda energética e consequentemente para o aumento da 

poluição. Neste cenário devemos desenvolver meios de mobilidade mais amigos do 

meio ambiente, como, por exemplo, o carro elétrico ou o carro movido a células a 

combustível. Neste trabalho discutimos o problema do impacto ambiental dos 

transportes, as possíveis mitigações destes impactos e sugerimos um modelo de 

mobilidade para as regiões metropolitanas que se utiliza um carro híbrido elétrico. 

Em função da crescente demanda por energia elétrica nossa proposta consiste na 

adoção da reforma de etanol nos postos de combustíveis e a utilização de carros 

movidos a célula a combustível. 

 

INTRODUÇÃO 

O crescimento econômico do Brasil nas últimas duas décadas impulsionou o 

mercado interno e desenvolveu a indústria nacional, este desenvolvimento trouxe a 
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tona à questão do desenvolvimento sustentável. Um excelente bioindicador da 

qualidade do ar é o próprio ser humano, pois, a baixa qualidade do ar está 

associada como uma das principais causas de doenças respiratórias, sendo 

agravada esta situação no inverno onde temos a ocorrência de inversões térmicas 

com maior freqüência(1). Os efeitos da poluição atmosférica na saúde têm sido 

observados na mortalidade(2), doenças respiratórias(3), cardiovasculares(4). 

Os impactos econômicos e sociais advindos do aumento da poluição nas 

regiões metropolitanas tornam-se um risco para a economia. Em estudo coordenado 

pelo Prof. Paulo Saldiva(5) identificou-se que a poluição do ar é responsável pela 

morte de 3500 cidadãos e a uma perda econômica advinda destas mortes de US$ 

350.000.000,00, deixando de ser apenas um problema eventual para se tornar um 

problema relevante nas regiões metropolitanas. Em função do quadro apresentado, 

sugerimos a adoção imediata de políticas públicas que objetivem a redução das 

emissões de poluentes na atmosfera. Algumas sugestões a seguir possibilitarão em 

médio e longo prazo o desenvolvimento sustentável das regiões metropolitanas 

brasileiras. 

O transporte coletivo deve se impor sobre o transporte individual, sendo 

ofertado em qualidade e quantidade adequada a demanda da população. Neste 

cenário o investimento em corredores de ônibus, trens e metrôs são indispensáveis. 

Os meios de transporte que se utilizam dos derivados de petróleo devem ser 

preteridos por novas tecnologias ambientalmente adequadas, especialmente no que 

tange ao transporte individual. 

Identificamos que as condições presentes nas regiões metropolitanas são 

adequadas para a introdução de uma frota de veículos elétricos e híbridos e 

sugerimos a utilização do etanol como fonte primária. 

ETANOL 

O etanol já desempenha um papel fundamental em nossa matriz energética e 

na economia. Entre as principais características do etanol podemos identificar: 

combustível renovável, ciclo de emissão de CO2 muito favorável em relação aos 

seus concorrentes diretos, possui uma infraestrutura bem desenvolvida, logística 

favorável, desempenho econômico favorável, maior geração de empregos em 
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termos comparativos do que a cadeia de combustíveis fósseis, ausência de enxofre, 

pode ser adicionado à gasolina para criar um combustível misto de bom 

desempenho, gera menos gases tóxicos quando queimado, pois contem 35% de 

oxigênio e é menos tóxico(6) .  

Tabela 1: Comparação das características de emissão do etanol em relação à 

gasolina (100%) em motores de combustão interna(6). 

ETANOL  

15% de redução de compostos orgânicos 
voláteis. 

10% de redução de NOx. 

40% de redução de CO. 80% de redução de sulfatos. 

20% de redução de particulados. Baixa emissão de hidrocarbonetos. 

 Altas emissões de etanol e acetaldeído. 

 

Em função das características acima o etanol tornou-se um importante 

combustível em nossa matriz energética, e pode vir a ocupar uma porção maior de 

nossa matriz energética. O etanol torna-se, particularmente atrativo como 

combustível alternativo para um país como o Brasil, que já possui uma tecnologia 

para a sua produção e distribuição bem estabelecidas, voltadas à indústria 

automobilística (mistura à gasolina). A parir deste cenário a conjunção das 

tecnologias do etanol com a das células a combustível pode se tornar um diferencial 

competitivo importante para o Brasil nas próximas décadas. 

 

CÉLULAS A COMBUSTÍVEL 

As células a combustível são geradores eletroquímicos que produzem energia 

elétrica, água e calor a partir da reação do hidrogênio com o oxigênio e seu 

funcionamento esquemático é apresentado na Figura 1. 
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O hidrogênio é oxidado a prótons, no anodo que é um eletrodo de difusão 

gasosa, elétrons migram para o circuito externo formando a corrente elétrica. Abaixo 

apresentamos a reação de oxidação do hidrogênio(6) (1), no catodo, considerando-se 

as células a membrana trocadora de prótons (meio ácido), tem-se a reação de 

redução do oxigênio. A reação global é apresentada na reação (3). As células a 

combustível devem operar na faixa de potenciais de 0,5 a 0,8 V, sendo que a região 

superior desta faixa de potenciais apresenta uma maior estabilidade de operação. 

Figura 1: Esquema simplificado de uma célula a combustível ácida. 

Reações das CaCs: 

H2  →  2 H+   +   2 e-                                                                                                 (1) 

2H+ +  2 e- +  ½ O2  →  H2O                                                    (2) 

H2    +   1/2O2    →          H2O                                                    (3) 

 

Os vários tipos de células a combustível são classificados, geralmente, pelo 

tipo de eletrólito utilizado e temperatura de operação. Em função da diversidade de 

tipos abordaremos apenas as células a combustível denominadas Células a 

Combustível a Membrana Trocadora de Prótons (PEMFC), que são as mais 

promissoras para a geração de energia elétrica móvel, devido à sua alta densidade 

de potência; fácil acionamento e desligamento, flexibilidade de montagem, robustez, 
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além das vantagens inerentes como alta eficiência com baixa emissão de poluentes. 

Devido à baixa temperatura de operação (70 a 100ºC), podemos obter emissão zero 

para NOx, porém, em função da baixa velocidade de reação nesta faixa de 

temperatura torna-se essencial a utilização de catalisadores compostos por 

nanopartículas de platina suportadas em uma estrutura de carbono(7,8). 

Célula a Combustível a Etanol Direto (DEFC) e Indireto 

A utilização das células a combustível a etanol direto trariam inúmeros 

benefícios para redução do impacto ambiental causado pelas emissões de gases de 

efeito estufa, para que isto ocorra, seriam necessárias poucas modificações nos 

postos de combustível do Brasil, pois os mesmos já contam com a distribuição de 

etanol para motores de combustão interna. Entretanto, a tecnologia das DEFC não 

está madura o suficiente para ser utilizada em automóveis. A utilização da reforma 

do etanol nos postos de gasolina ou no próprio veículo, para se obter o hidrogênio 

seriam as soluções iniciais. A opção de utilização indireta de etanol para a produção 

de hidrogênio aparece como única solução viável, até que os problemas 

tecnológicos com a DEFC sejam satisfatoriamente resolvidos(6,9,10). As reações 

envolvidas na reforma de etanol são apresentadas abaixo. Inicialmente temos a 

reação catalítica inversa da formação do etanol que ocorre em 350ºC (4), seguida 

pela reação de conversão de deslocamento (5): 

CH3CH2OH+ H2O ↔ 2 CO + 4 H2             (4) CO  +  H2O   ↔  H2  +  CO2              (5) 

 

Por fim, deve-se adicionar uma etapa de oxidação catalítica do CO não 

reagido, a fim de se reduzir sua concentração. Na Tabela 2 são apresentadas as 

características dos dois modos de utilização de etanol como combustível, a direta via 

DEFC e a indireta via processos de reforma. 
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Tabela 2: Características da utilização do etanol como combustível para células a 

combustível do tipo PEM(6). 

OXIDAÇÃO DIRETA REFORMA CATALÍTICA 

Viabilidade comprovada por R. F. 
Savinell em 1997. 

Viabilidade comprovada por A. D. Little 
em 1998. 
http://www.ethanolmarketplace.com/102902_n
ews.asp 

Taxa de formação de aldeído mais 
rápida que sua degradação a CO2 e 
H2O. 

Catalisador e processo ainda não 
desenvolvidos satisfatoriamente. 

Necessidade de novos sistemas de 
eletrocatalisadores: P&D 

Quebra da ligação C-C catalisada por 
Rh, Co e La, metais muito caros. 

Necessidade de novos eletrólitos que 
operem a 200°C. 

 

 

Ahmed e cols(6). desenvolveram um reformador multi-combustível e o os 

resultados para reforma de etanol e metanol, em relação a porcentagem de H2, 

seletividade e temperatura de operação, são apresentados na Tabela 3(6).  

 

Tabela 3: Concentração de hidrogênio no gás de reforma. 

Combustível %H2 (Teórica) % H2 Experimental  Selet. de H2 (%) Temp(°C) 

Metanol 70 64 91 450 

Etanol 71 62 88 580 

 

Na Tabela 4 são apresentados os dados relativos às emissões, de veículos 

automotores, de hidrocarbonetos (HC), monóxido de carbono (CO), óxido nitroso 

(NOx) e material particulado (PM). 
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Tabela 4: Emissões relativas a vários combustíveis. 

Tecnologia HC (g/km) CO (g/km) NOx  (g/km) PM  (g/km) 

Diesel 16,44 26,10 79,88 28,51 

Gasolina 17,35 41,14 11,27 8,91 

Etanol 5,94 13,01 3,72   

CaC (H2) 0,37 7,32 0,01  

 

Em função dos dados da Tabela 4 e utilizando os dados da frota do Estado de 

São Paulo(11), podemos construir a Figura 2 na qual são apresentados os níveis de 

emissão por tipo de poluente e as emissões evitadas, caso se utilize uma frota com 

células a combustível. 

 

Figura 2: Emissões evitadas no Estado de São Paulo. 

 

Conforme apresentado na Figuras 2 as reduções de emissões para o Estado 

de São Paulo são respectivamente: HC – 97,84%, CO – 79,98%, NOx – 99,97% e 

PM – 100%. Estas seriam as emissões evitadas da frota do Estado de São Paulo, 

caso a tecnologia dos carros movidos a hidrogênio substituísse toda a frota de 

veículos do Estado de São Paulo. Consideramos o hidrogênio sendo proveniente de 

uma fonte com emissão zero, dentre as tecnologias possíveis temos a eletrólise a 
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partir de usinas hidroelétricas, energia solar, eólica e da biomassa, em especial do 

etanol. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A associação do etanol à tecnologia de células a combustível traria ainda 

maiores vantagens à matriz energética nacional, mas demandará um esforço 

conjunto entre a indústria, governo, agências de proteção ambiental, institutos de 

pesquisas, universidades e as empresas de tecnologia.  

A nossa percepção é de que este será o melhor caminho a ser percorrido 

para a entrada do Brasil de forma sustentada para a chamada “Economia do 

Hidrogênio” e consequentemente para um ar mais limpo para todos nós. 
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