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Competência da UniTech
Empresa do PIPEparticipa
da construção de uma célula
a combustível em Minas

Um nova fase empresarial foi
iniciada pelo químico Antônio

César Ferreira e sua empresa UniTech,
após a conclusão de seu projeto de pro-
dução de célula a combustível no Pro-
grama de Inovação Tecnológica em Pe-
quenas Empresas (PIPE) da FAPESP.
Ele participou ativamente no desen-
volvimento da primeira célula a com-
bustível apresentada pela Companhia
Energética de Minas Gerais (Cemig),
a concessionária estatal de energia
elétrica do Estado de Minas Gerais,
durante o 10 Congresso de Inovação
Tecnológica em Energia Elétrica (Ci-
tenel), no início de novembro, em
Brasília.

A célula, do tamanho de um frigo-
bar, é alimentada por hidrogênio e ca-
paz de produzir 1,5 quilowatt (kW)
de eletricidade. "O equipamento faz
parte de um programa de três anos,
com aporte de R$ 5 milhões, que a Ce-
mig está destinando para vários pro-
jetos de desenvolvimento de células a
combustível': afirma JoséHenrique Di-
niz, gerente de Tecnologia e Alternati-
vas Energéticas da Cemig. Também
participam dos projetos, além dos pes-
quisadores da Cemig, pesquisadores
do Instituto de Química de São Car-
los, da Universidade de São Paulo
(USP), do Instituto de Pesquisas Tec-
no lógicas (IPT) e da empresa Clam-
per, de Belo Horizonte.

A apresentação dessa nova célula a
combustível, que usa tecnologia de-
senvolvida no Brasil, é um marco im-
portante para o país porque em todo
o mundo busca-se o aperfeiçoamento
técnico e a expansão do uso desse equi-
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Ferreira: a perspectiva é ampliar a empresa e produzir células em escala industrial

pamento silencioso, alimentado com
hidrogênio puro, que não polui e gera
apenas água como resíduo. O combus-
tível ainda pode ser retirado do gás
natural, do álcool ou, ainda, da gaso-
lina. A opção mais óbvia, que seria a
extração do hidrogênio da água, é
uma opção cara porque é preciso um
enorme gasto de energia nesse proces-
so carente de novos estudos.

Segundo protótipo - A célula a com-
bustível da Cemig .é, na verdade, o
segundo protótipo em que Ferreira
trabalha. O primeiro, de 1 kW - sufi-
ciente para cinco lâmpadas de 100
watts -, ele produziu durante o proje-
to financiado pela FAPESP,encerrado
neste ano. Ferreira não se cansa de di-
zer em eventos em que é convidado
para falar de célula a combustível que
foi o financiamento da FAPESP que
proporcionou a volta dele ao Brasil
depois de uma temporada de nove

anos nos Estados Unidos (veja Pes-
quisa FAPESP edições 60 e 64). "Man-
dei o projeto em 1997 ainda dos Esta-
dos Unidos", lembra Ferreira. No ano
seguinte, ele montou a empresa em sua
cidade natal, Cajobi, próxima a São
José do Rio Preto, em uma pequena ca-
sa de propriedade da família.

A preparação acadêmica de Fer-
reira teve início com a graduação,
mestra do e doutorado no Instituto de
Química de São Carlos da USP. De-
pois, ele seguiu para os Estados Uni-
dos, onde fez o pós-doutorado e tra-
balhou como pesquisador em célula a
combustível na Universidade do Te-
xas Agricultura e Mecânica (A&M).
Depois, ele atuou como pesquisador
na empresa MER, no Arizona. Nesses
locais, ele executou projetos para ór-
gãos governamentais como a Agência
Espacial Americana (Nasa), o exérci-
to americano e o departamento de
energia, além das empresas japone-



Coração da célula: sanduíche de catalisadores e membrana polimérica

sas Asahi e Mazda. Mes-
mo depois de conquis-
tar a cidadania america-
na e receber propostas de
empresas de capital de
risco para montar uma
empresa e produzir célu-
las nos Estados Unidos,
no estado de Connecti-
cut, Ferreira voltou ao
Brasil com a perspectiva
de produzir células a
combustível para toda a
América Latina.

Com o financia-
mento de R$ 197 mil e
US$ 77 mil do PIPE,
Ferreira montou a em-
presa e seu laboratório
para desenvolver os catalisadores, pe-
ças que ele chama de coração da cé-
lula a combustível. É nos catalisadores
onde ocorre a separação das partícu-
las do hidrogênio. Esse gás (H2) pe-
netra no lado anodo (negativo) da
célula e tem sua estrutura quebrada
em partículas positivas, os prótons, e
negativas, os elétrons. As primeiras pas-
sam pela membrana polimérica e en-
contram os átomos de oxigênio do ar
no outro lado, o cato do (positivo),
formando água. Os elétrons, que não
conseguem passar pela membrana,
circulam na área fora do eletrodo (ca-
talisador mais membrana), gerando
energia elétrica.

Centros de pesquisa de institui-
ções acadêmicas e de empresas avan-
çam no desenvolvimento de materiais
para as células a combustível que as
tornem mais eficazes e baratas. Há
menos de três anos, empresas nos Es-
tados Unidos, Canadá, Alemanha e Ja-
pão começaram a vender esses equi-
pamentos, ainda 'sob encomenda e de
produção restrita. Existem hoje diver-
sos protótipos com capacidade de for-
necimento de eletricidade entre 10
watts (W) e 11 megawatts (MW), para
servir a equipamentos portáteis de pe-
quenas cidades.

Com tamanha capacidade de mer-
cado, os próximos passos de Ferreira,
devem levar em conta uma análise cri-
teriosa de propostas que está receben-
do para iniciar a escala industrial de

suas células. Ele também estuda a
oferta do prefeito de Cajobi para ins-
talar a UniTech num prédio de 400
m2 com possibilidade de expansão
para 10 mil m2. "Não sei ainda o que
vai acontecer", diz Ferreira, sem an-
gústias e tranqüilo quanto ao seu fu-
turo. Ele acredita que pode, dentro de
pouco tempo e com investimento de
uma outra empresa, produzir células
de 100 kW de potência. "É uma ques-
tão de investimento': avalia.

Pai da célula - Os princípios do fun-
cionamento da célula a combustível
foram desenvolvidos, em 1835, pelo
galês William Robert Grove, consi-
derado, hoje, o pai da célula a com-
bustível. A forma mais próxima das
células atuais surgiu em 1930, nos
estudos do engenheiro inglês Fran-
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eis Bacon. Desde en-
tão, elas ficaram quase
esquecidas porque o
petróleo barato e a di-
ficuldade em se obter
materiais mais eficien-
tes impediram um
maior avanço tecnoló-
gico e comercial das
células.

No final dos anos
50, a idéia da célula a
combustível foi reani-
mada e desenvolvida pe-
la Nasa como a melhor
alternativa para a pro-
dução de energia elétri-
ca e água para as espa-
çonaves das missões

Gemini e Apollo. As primeiras célu-
las usadas na corrida espacial eram
muito caras. Hoje, a tendência é de
células mais baratas, como a que uti-
liza a tecnologia PEMFC, do inglês
Célula a Combustível com Membra-
na de Troca de Prótons, o tipo de cé-
lula desenvolvido por Ferreira.

Substituição de motores - Além de
produzir energia elétrica em estações
estacionárias, as células a combustí-
vel são a grande promessa para a subs-
tituição dos motores a combustão
usados hoje em todo tipo de veículo.
Quase todas as montadoras desen-
volvem projetos de células a combus-
tível adaptadas a veículos automoto-
res. A Daimler-Chrysler, Honda e
BMW já apresentaram automóveis
impulsionados por células a hidrogê-
nio, ainda híbridas com a gasolina.
As baterias convencionais de chum-
bo, que geram eletricidade para os
veículos, também devem ser trocadas
por células a combustível. A BMW já
usa esse tipo de bateria em dois mo-
delos de automóvel.

O desafio de Ferreira agora é am-
pliar sua empresa -que possui cin-
co funcionários - e colocar o produ-
to no mercado. A implantação de
uma planta industrial ainda leva
tempo e o mercado está aberto para
esse tipo de gerador de energia elé-
trica que utiliza um combustível
limpo e confiável. •
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