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RESUMO 

Células combustíveis são uma tecnologia inovadora, sua capacidade de converter 

energia química diretamente em energia elétrica é uma grande vantagem. Um fator 

que limita a aplicação em maior escala dessa tecnologia é sua membrana de troca 

de prótons que não apresenta características térmicas e mecânicas ideais. O 

presente estudo pretende avaliar a viabilidade de MTPs (membranas de troca de 

prótons) baseadas em celulose bacteriana e índigo carmim por meio da 

determinação de sua capacidade de troca iônica e características mecânicas. As 

membranas de CB funcionalizadas com IC (índigo carmim) apresentaram taxas de 

troca iônica de até 1,226 H+ (mmol g-1), o que é superior à taxa medida na 

membrana mais comum comercialmente, o Nafion. Porém suas qualidades 

mecânicas pioraram após a funcionalização de índigo carmim na membrana devido 

a uma redução no grau de cristalinização de 88% para 75%. Futuros estudos podem 

determinar a melhor concentração de índigo carmim para a funcionalização em CB 

e testar a MTP em uma célula combustível operante. 

Palavras-chave: Célula combustível, Celulose bacteriana, Membranas de troca de 

prótons.  

ABSTRACT 

Fuel cells are an innovative technology, it’s capacity to convert chemical energy 

directly into electric energy is a great advantage. A limiting factor for the application 

in a larger scale is the proton exchange membrane which does not present ideal 

thermal and mechanical properties. This study intends to evaluate the feasibility of 

using PEMs based on bacterial cellulose e indigo carmine by determining it´s ion 

exchange capacity and mechanical characteristics. The IC (indigo carmine) 

functionalized CB membranes presented an ion exchange capacity of up to 1,226 

H+ (mmol g-1), which is higher than Nafion’s. However, the functionalized CB 

membrane showed inferior mechanical properties due to a reduction on the 

crystallization degree from 88% to 75%. Future studies may discover the optimal 

concentration of IC to be functionalized into the CB membrane and test the PEM in 

an operating fuel cell. 

Keywords: Fuel cell, Bacterial cellulose, Proton exchange membrane. 
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1 INTRODUÇÃO 

 O constante avanço tecnológico que ocorreu principalmente nas últimas 

décadas trouxe como consequência a necessidade cada vez maior de energia. 

Setores como alimentação, transporte, higiene, entretenimento e outras inúmeras 

atividades requerem energia elétrica, calor ou outras formas de energia. Essa 

elevação na demanda energética leva à busca por novas fontes energéticas e 

formas de se extrair energia mesmo onde antes não se via potencial para o 

aproveitamento. Apesar de nossa necessidade cada vez maior, é importante 

considerar que as fontes de energia mais utilizadas historicamente, são fonte de 

poluição do meio ambiente e raiz do problema da mudança climática. 

 Essa situação cria uma contradição: precisa-se do máximo de energia 

possível, poluindo o mínimo possível. A solução não é trivial e requer tremenda 

inventividade. É necessário substituir boa parte da matriz energética atual por fontes 

alternativas, cujo desenvolvimento tecnológico apenas começou. Espera-se que 

com o tempo novas tecnologias permitirão maiores eficiências. 

 Células combustíveis são dispositivos eletroquímicos que continuamente 

convertem a energia química de um combustível em energia elétrica enquanto os 

reagentes necessários forem supridos e os produtos removidos. A sua estrutura 

básica consiste em uma membrana eletrólito condutora de prótons inserida entre 

um ânodo e um cátodo. Devido ao fato de que convertem energia química 

diretamente em energia elétrica possuem altíssima eficiência e não são limitadas 

pelo ciclo de Carnot (BAYER et al., 2016). 

 Um dos tipos mais inovadores e promissores de célula combustível são as 

células combustíveis microbianas (CCMs). CCMs utilizam matéria orgânica como 

combustível e se aproveitam de processos metabólicos de bactérias para gerar uma 

corrente elétrica. A presença de oxigênio (o aceptor de elétrons) junto das bactérias 

inibe a geração de eletricidade, por isso, assim como em outros tipos de célula 

combustível, as câmaras anódicas (com as bactérias e a matéria orgânica) e 

catódica (com o oxigênio) devem ser separadas por um eletrólito e conectadas por 

um condutor (LOGAN, 2008).  

 O eletrólito mais comumente utilizado CCMs é o Nafion, um copolímero 

[tetrafluoroetileno (Teflon®) e Ácido perfluoro-3,6-dioxa-4-metil-7-octeno-sulfônico] 
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que permite a passagem de cátions, mas é impermeável a elétrons (LOGAN, 2006). 

Apesar de cumprir com as necessidades de uma CCM o Nafion possui algumas 

desvantagens, sua baixa estabilidade térmica faz com que sua resistência mecânica 

e sua capacidade de conduzir cátions seja muito reduzida em temperaturas acima 

de 90 °C (XU, et al., 2017). Além disso em situações onde a umidade é variável ou 

baixa o Nafion perde muito em desempenho (GADIM, et al., 2014). 

 Por outro lado, a celulose é um polímero natural com uma condutividade 

iônica razoável de 0,02 S/cm (GADIM et al., 2014) e, portanto, é investigada como 

uma possível substituta para o Nafion. A celulose produzida por micro-organismos 

bacterianos (CB) possui uma estrutura nano fibrilar reticulada, conferindo-lhe 

excelentes características mecânicas. Sua alta biocompatibilidade a torna uma forte 

candidata para atuar como uma membrana de troca de prótons (MTP) em CCMs. 

Mesmo assim, sua condutividade não é tão grande quanto a do Nafion. Dessa 

forma, investiga-se combinar CB com outros materiais para que se obtenha uma 

membrana com as qualidades físicas da CB com alta permeabilidade a prótons 

(GADIM, et al., 2014). 

 Neste trabalho será realizada uma revisão do Estado da Arte com a finalidade 

de responder as seguintes perguntas: qual o papel de uma MTP em uma célula 

combustível? Como se pode diferenciar uma boa membrana de outra qualquer? 

Quais características são desejáveis ou indesejáveis? Quais características 

possuem maior potencial para aperfeiçoamento? Onde se concentram os esforços 

para aprimorar as MTPs? Qual o estado da arte no que diz respeito a CCMs e 

MTPs? Além disso, é objetivo da pesquisa produzir e funcionalizar a CB com índigo 

carmin, caracterizá-la quantos às propriedades desejáveis à sua adequada 

utilização em CCMs.  

2 MOTIVAÇÃO E OBJETIVOS 

 Atualmente existe uma grande preocupação em âmbito mundial com o 

desenvolvimento de tecnologias sustentáveis e eficientes. A degradação ambiental 

está associada a acumulação de rejeito, emissão de gás carbônico e consumo em 

massa dos recursos naturais disponíveis. Células combustíveis são possivelmente 

o caminho para aperfeiçoar a capacidade de conversão e armazenamento de 
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energia e conseguir um consumo eficiente e sustentável de recursos (GADIM et al., 

2014). 

 O eletrólito polimérico das células combustíveis tipo PEMFC atualmente é o 

componente desta tecnologia que mais concentra a atenção de pesquisadores. 

Materiais fluorados como o Nafion não possuem um desempenho satisfatório e são 

caros. Baixa umidade e altas temperaturas reduzem consideravelmente sua 

condutividade iônica e resistência mecânica respectivamente, limitando a faixa de 

operação (GADIM et al., 2014). 

 O desenvolvimento de novos materiais deve buscar baixo custo, 

condutividade, resistência mecânica e térmica adequada, estabilidade química e 

espacial, baixa permeabilidade a passagem de gás. Membranas de celulose 

bacteriana possuem algumas destas características, mas não são condutoras o 

suficiente para atuarem em células combustíveis. A funcionalização com outras 

substâncias pode criar um material compósito que mantém as características 

positivas da celulose e aprimora características que antes eram insatisfatórias 

(GADIM et al., 2017). 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 Este trabalho busca avaliar o emprego de métodos de funcionalização para 

celulose bacteriana com índigo carmim com potencial de utilização como membrana 

de troca de prótons para aplicação em células combustíveis. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Produzir a celulose bacteriana com base nos procedimentos descritos 

pela literatura. 

• Elaborar um método de funcionalização para o índigo carmim na 

celulose bacteriana. 

• Funcionalizar as membranas de celulose com diferentes 

concentrações de índigo. 

• Caracterizar a membrana quanto a suas propriedades físico-químicas, 

quanto a sua capacidade de conduzir íons e grau de cristalinização. 

• Determinar se, conforme os resultados obtidos, há potencial para 

aplicação em uma célula combustível. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 Este capítulo detalha a fundamentação teórica desenvolvida com o intuito de 

basear e conduzir a pesquisa e a metodologia do trabalho como um todo. 

3.1 CÉLULA COMBUSTÍVEL 

 Em meio a várias tecnologias promissoras, as células combustíveis vêm 

ganhando destaque. Neste equipamento ocorre uma reação eletroquímica, com 

liberação de elétrons por meio da oxidação de um combustível e redução de 

oxigênio. Tanto uma célula combustível quanto um motor à combustão, por 

exemplo, se aproveitam da reação de oxidação, cujos produtos possuem uma 

energia entre suas ligações químicas menor do que a energia entre as ligações dos 

reagentes. Essa energia é liberada pela transferência de elétrons entre os 

reagentes. No motor à combustão, o calor resultante é convertido em energia 

mecânica. A célula combustível é inovadora pois ao separar espacialmente os 

reagentes, pode extrair energia diretamente da corrente elétrica que se forma entre 

o cátodo e o ânodo. Um processo muito mais eficiente e com potencial de extração 

muito maior (O’HAYRE et al., 2016). 

 Essa separação espacial tem a mesma função da separação espacial em 

uma pilha ou bateria, aproveita-se da diferença de potencial formada entre cátodo 

e ânodo. Mas ao contrário de uma pilha, uma célula combustível não é esgotada. 

Enquanto houver fluxo de combustível e comburente, uma célula combustível 

continuará produzindo energia elétrica. O esquema básico de funcionamento de 

uma célula combustível pode ser visto na figura 1 abaixo (O’HAYRE et al., 2016). 
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FIGURA 1 – FUNCIONAMENTO GERAL BÁSICO DE UMA CÉLULA COMBUSTÍVEL A BASE DE 
HIDROGÊNIO (ADAPTADO). 

 

Fonte: (O’HAYRE et al., 2016) 

 A estrutura básica de uma célula combustível consiste em uma camada de 

um eletrólito (uma membrana) em contato com um ânodo de um lado e um cátodo 

de outro. Combustível é alimentado continuamente no ânodo e um oxidante, 

geralmente oxigênio é alimentado continuamente no cátodo. As reações químicas 

que ocorrem nos eletrodos geram uma corrente elétrica útil entre eles. Abaixo pode-

se observar na figura 2 as reações eletroquímicas em uma célula de combustível a 

base de hidrogênio (SPIEGEL, 2007).  

FIGURA 2 – CONFIGURAÇÃO BÁSICA DE UMA CÉLULA COMBUSTÍVEL E SUAS REAÇÕES 
(ADAPTADO) 

 

Fonte: Adaptado de (SPIEGEL, 2007) 
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 Células combustíveis possuem alta eficiência independentemente de seu 

tamanho e seu design é facilmente reprodutível em diferentes escalas. O fato de 

não possuírem partes móveis reduz perdas e exige menos manutenção. A emissão 

de gases poluentes é quase zero, mesmo com a numerosa quantidade de diferentes 

combustíveis existentes (SPIEGEL, 2007). 

3.1.1 Célula Combustível Microbiana 

 Células Combustíveis Microbianas (CCMs) utilizam microrganismos como 

catalisadores vivos para extrair e converter energia de combustível ou biomassa. 

Ao contrário de células combustíveis comuns que utilizam H2, metanol ou etanol, as 

CCMs podem oxidar diversos compostos orgânicos que muitas vezes são 

poluentes.  Na sua estrutura padrão CCMs possuem no compartimento do ânodo 

colônias de bactérias na superfície do eletrodo. A ação destas bactérias permite que 

prótons viajem por uma membrana de troca de prótons (MTP) para o compartimento 

catódico onde a redução do oxigênio ocorre (LI; CHENG; THOMAS, 2017). 

 No compartimento anódico os microrganismos eletroquimicamente ativos 

doam elétrons para o ânodo após um processo de oxidação de combustível que 

também produz dióxido de carbono e prótons como indica a seguinte reação: 

C12H22O11 + 13H2O → 12CO2 + 48H+ + 48e− 

Os prótons produzidos nesta reação passam por uma membrana que divide a célula 

combustível por difusão e chegam ao compartimento catódico. Os prótons então 

combinam-se com o oxigênio ali presente gerando água. Esse processo é 

fundamental para criar uma diferença de potencial entre os dois compartimentos. 

Um circuito externo pode servir como ponte para que se obtenha uma corrente 

elétrica entre os compartimentos. A figura 3 abaixo mostra em detalhe estes 

processos. (SLATE et al., 2019). 
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FIGURA 3 – ESQUEMA DE UMA CÉLULA COMBUSTÍVEL MICROBIANA (ADAPTADO) 

 

Fonte: (SANTORO et al., 2017) 

 Entre os fatores que podem ser citados como influentes no desempenho de 

uma CCM estão a capacidade de transferência de elétrons dos microrganismos 

para o eletrodo no ânodo, a capacidade de redução de oxigênio no cátodo e a 

capacidade de troca de prótons da membrana intermediária (RACHINSKI et al., 

2010). 

3.1.2 Ânodo 

 O ânodo é onde ocorre a entrada e oxidação de combustível em uma célula 

combustível. O ânodo deve catalisar a reação do combustível transmitindo os íons 

pelo eletrólito (membrana) e conduzindo os elétrons para o circuito externo, além 

de ser o próprio local de reação de oxidação. Deve ter boa condutividade de íons e 

elétrons, compatibilidade química, nano-estrutura com fino tamanho de partícula e 

alta porosidade (KHAN; MAJID; RAZA, 2019). 

 Platina normalmente é utilizada como catalisador no ânodo porque possui 

alta e estável atividade na catálise de combustível. Seu alto custo é um dos 

problemas que a pesquisa científica busca mitigar, seja reduzindo ou eliminando 

seu uso. Além disso Pt é suscetível a envenenamento por monóxido de carbono 

(CO). O CO, que é produto da oxidação de alguns combustíveis, pode bloquear 

sítios ativos para a reação de oxidação (HAM et al., 2008). 
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 Em uma CCM o ânodo é onde são carregadas as bactérias anaeróbias que 

realizam a oxidação do material orgânico gerando prótons e elétrons que fluem para 

o cátodo pela membrana eletrólito e pelo circuito externo respectivamente. O 

material do ânodo deve possuir além de boa condutividade elétrica (boa 

característica para qualquer eletrodo de CCM ou não), capacidade de aderência ou 

formação de filme bacteriano. Isso influencia no desenvolvimento da colônia 

bacteriana e auxilia na interação entre bactérias e eletrodo, possibilitando uma 

maior transferência de elétrons. A alta porosidade é uma característica desejável 

visto que aumenta a adesão e quantidade de biofilme (LI; CHENG; THOMAS, 2017).  

 Os elétrons produzidos na reação de oxidação podem ser recolhidos 

diretamente ou utilizando-se mediadores inorgânicos. Algumas bactérias possuem 

enzimas como citocromos no exterior de sua membrana, conferindo-lhes a 

capacidade de entregar os elétrons produzidos diretamente a um eletrodo. Em 

outros casos é necessária a utilização de pigmentos ativos como mediadores para 

captar os elétrons da bactéria que os gera e levá-los até o eletrodo anódico. A figura 

4  abaixo ilustra bem o processo de transferência de elétrons (SANTORO et al., 

2017) 

FIGURA 4 – MECANISMOS DE TRANSFERÊNCIA DE ELÉTRONS: (A) TRANSFERÊNCIA 

INDIRETA VIA MEDIADORES; (B) TRANSFERÊNCIA DIRETA VIA ENZIMA CITOCROMO. 

 

Fonte: (SANTORO et al., 2017) 
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 Materiais carbônicos (grafite, papel, rede, grafeno) se mostram promissores 

para manufatura de eletrodos e podem reduzir em grande quantidade a utilização 

de metais nobres ou até eliminá-los totalmente. Esses eletrodos ainda se mostram 

onerosos, mas apresentam condutividade similar a eletrodos comerciais baseados 

em platina (LI; CHENG; THOMAS, 2017). 

3.1.3 Cátodo 

 No cátodo o oxigênio sofre o processo de redução. Oxigênio é utilizado 

devido a sua abundância e alto potencial redutivo. Um dos maiores desafios no 

desenvolvimento da tecnologia de células combustíveis em geral é o fato de que a 

reação de redução do oxigênio limita o desempenho da célula em virtude dos altos 

sobre potenciais e baixa cinética de reação (SANTORO et al., 2017). 

 Os elétrons enviados pelo ânodo chegam ao cátodo através de um circuito 

externo realizando trabalho útil e recombinam-se com os prótons que atravessaram 

a membrana eletrolítica (O’HAYRE et al., 2016). 

 Para que a reação de redução ocorra no cátodo, uma parte do potencial é 

renunciado para que se vença a energia de ativação, logo a cinética catódica é 

ineficiente (Spiegel et al., 2007). Exatamente por causa do sobre potencial da 

reação de redução do oxigênio, um catalisador se faz necessário no cátodo de 

células combustíveis.  Atualmente os catalisadores mais utilizados são feitos de 

platina (Pt). Dado que a reação de redução é um limitante da tecnologia, a pesquisa 

atual busca encontrar catalisadores menos onerosos e mais eficientes que os 

baseados em Pt. Catalisadores baseados em carbono são ambientalmente 

amigáveis e mostram potencial. Podem ser utilizados como suporte para 

quantidades menores de Pt e outros metais nobres ou não, e por si só catalisam a 

reação, mas com menor efetividade (LI; CHENG; THOMAS, 2017). 

 Um cátodo de uma célula combustível normalmente tem uma camada 

catalítica e uma camada de difusão de gases. A camada catalítica pode ser 

concebida pela mistura ou aderência do catalisador a um material carbonáceo, 

como folhas, pós, ou outros materiais, desde que possuam alta área superficial. A 

camada de difusão precisa permitir a passagem de oxigênio para que ocorra a sua 

redução e não pode permitir a passagem de água, logo deve ser hidrofóbica (CHEN 

et al., 2019). 
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 O cátodo de uma CCM deve levar em conta o processo de incrustamento 

biológico que consiste na acumulação de microrganismos no cátodo causando uma 

redução na cinética de redução do oxigênio. A platina é especialmente suscetível a 

esse processo. Estruturas carbônicas, carbono dopado com nitrogênio, óxidos e 

complexos metálicos, polímeros são materiais que podem vir a substituir Pt como o 

cátodo. As estruturas carbônicas são com certeza as mais promissoras com 

desempenho até maiores que cátodos comerciais, mas sua produção ainda é 

custosa (PALANISAMY et al., 2019). 

 

3.2 PEMFCS E A MEMBRANA DE TROCA DE PRÓTONS (MTP)  

 Células combustíveis que empregam membranas de troca de prótons, ou 

MTPs, são chamadas de PEMFCs (em inglês: células combustíveis com membrana 

de troca de prótons). O papel de uma MTP em uma célula combustível é possibilitar 

o transporte de prótons, evitar a passagem de elétrons e separar o ânodo do cátodo. 

A membrana também impede a passagem de efluente entre as câmaras (CO2, O2 

etc.)(PALANISAMY et al., 2019). PEMFCs são muito confiáveis como fonte portátil 

de energia, são estáveis e não produzem efluentes poluidores. PEMFCs podem ser 

aplicadas em série para maiores necessidades de energia (OGUNGBEMI et al., 

2019). 

 O desempenho de uma PEMFC pode ser determinado identificando-se as 

perdas que ocorrem durante a produção de energia. Em valores de baixa corrente, 

as perdas por ativação são dominantes, também há as perdas ôhmicas 

consequentes das resistências à transferência de íons e elétrons. A altas correntes, 

as perdas de concentração são as mais significativas e decorrentes pela limitação 

no transporte de massa dos gases reagentes. Para que as perdas sejam as 

menores possíveis as MTPs precisam ter alta condutividade iônica, devem ser 

quimicamente estáveis e possuir boas características mecânicas (OGUNGBEMI et 

al., 2019).  

 Nafion, um copolímero formado por uma série de membranas de ácido 

perfluorosulfônico, é o material mais utilizado como MTP em células combustíveis 

devido a sua alta condutividade de prótons e estabilidade química nas condições 
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operacionais comumente observadas em células combustíveis. Apesar disso, o 

Nafion possui baixa estabilidade térmica levando a uma redução em sua capacidade 

de conduzir prótons em altas temperaturas, o que limita suas condições 

operacionais (XU et al., 2018) 

 Uma membrana de Nafion é ao mesmo tempo hidrofóbica e hidrofílica, 

características que lhe conferem a capacidade de se manter constantemente úmida. 

A umidade da membrana é uma característica determinante do desempenho da 

membrana pois contribui para o aumento da taxa de condutividade de prótons 

(OGUNGBEMI et al., 2019). 

3.2.1 Tipos de MTPs 

 Membranas fluoradas são as mais comuns em PEMFCs pois suas 

características de condução de prótons e estabilidade mecânica são as melhores 

no mercado. O Nafion faz parte deste grupo. O material é baseado em um grupo de 

ácido sulfônico ligado a um polímero fluorado. Isso pode ser verificado na estrutura 

do Nafion na figura 5 abaixo (OGUNGBEMI et al., 2019). 

FIGURA 5 – FÓRMULA QUÍMICA DO NAFION 

 

Fonte: (OGUNGBEMI et al., 2019)  

 Polímeros sulfonados com base perfluorada funcionam bem como 

membranas em PEMFCs em temperaturas inferiores a 100 °C. Em altas 

temperaturas membranas fluoradas tem baixa condução protônica, estabilidade 

mecânica e capacidade de absorção de água, limitando sua faixa de operação. 

Além disso, os materiais utilizados em sua fabricação são caros (OGUNGBEMI et 

al., 2019). 

 Membranas parcialmente fluoradas são modificações baseadas em 

membranas fluoradas que incluem aditivos como ZrO2, TiO2, TiSiO4. Esses aditivos 



23 
 

melhoram as características químicas e mecânicas de membranas como o Nafion 

sem afetar sua capacidade conduzir prótons e possivelmente elevando a faixa de 

operação para 150 °C. Membranas parcialmente fluoradas são caras e alguns dos 

materiais utilizados em sua produção possuem baixa disponibilidade (OGUNGBEMI 

et al., 2019). 

 Se por um lado as membranas fluoradas são baseadas em materiais caros, 

materiais alternativos de custo baixo podem vir a substituir membranas como o 

Nafion. Membranas não fluoradas são feitas de polímeros funcionais altamente 

disponíveis e de custo acessível. Apesar de promissoras, estas membranas não 

apresentam alta condutividade nem as propriedades térmicas e químicas esperadas 

de uma MTP (OGUNGBEMI et al., 2019). 

3.3 CELULOSE BACTERIANA (CB) COMO MTP 

 Celulose é um material natural amplamente utilizado devido a seu baixo 

custo, biocompatibilidade e propriedades hidrofílicas (Xu et al., 2018). Celulose 

bacteriana (CB) é uma forma altamente pura e cristalina de celulose. Sua estrutura 

nanofibrilar possui alta resistência e estabilidade térmica e mecânica. Sua baixa, 

mas não inexistente permeabilidade a hidrogênio a qualifica como um possível 

substituto do Nafion como MTP não fluorada (GADIM et al., 2017). 

 CB pode ser utilizada como reforço mecânico a outro condutor de prótons 

como poli (ácido 4-estireno sulfônico), o próprio Nafion e outros. CB Também pode 

receber enxertos de grupos funcionais que aumentem sua condutividade de 

prótons. O desempenho de células combustíveis baseadas em CB ainda não é tão 

satisfatória como a de materiais mais amplamente utilizados como o Nafion (GADIM 

et al., 2017). 

 Várias pesquisas foram realizadas com celulose bacteriana visando testar 

sua viabilidade como MTP. Em 2003, Evans obteve uma membrana com deposição 

de paládio que chegou a uma baixa potência de 84,3 µW/cm2 (0,2 mA, 0,48 V) se 

comparada com o Nafion mas com maior estabilidade térmica, o que pode ser 

verificado na figura 6 abaixo. Essa última característica é importante pois altas 

temperaturas aumentam a difusão de gás hidrogênio não oxidado pela membrana, 

reduzindo a eficiência da célula (EVANS et al., 2003). 



24 
 

FIGURA 6 – COMPARAÇÃO DO PERFIL TERMOGRAVIMÉTRICO ENTRE CELULOSE 
BACTERIANA E NAFION 

 

Fonte: (EVANS et al., 2003) 

 Em 2013 foi investigada a capacidade de absorção e transporte de prótons 

de uma membrana de celulose bacteriana funcionalizada com ácido 2-acrlamido-2-

metil-1-propanosulfônico (AMPS em inglês). A membrana possuía permeabilidade 

a metanol igual a 42% a permeabilidade do Nafion mostrando-se uma barreira 

efetiva contra a passagem de metanol e um potencial eletrólito em células que 

utilizam metanol como combustível. A condutividade do Nafion e da membrana de 

AMPS, em condições similares foi medida como 0,029 S/cm e 0,039 S/cm 

respectivamente. Este resultado pode ser verificado abaixo na figura 7 na curva que 

mostra a variação da condutividade na membrana celulósica com a concentração 

de AMPS. (LIN et al., 2013). 

FIGURA 7 – EFEITOS DA CONCENTRAÇÃO DE AMPS NA CONDUTIVIDADE PROTÔNICA DE 
MEMBRANAS CELULÓSICAS (ADAPTADO). 

 

Fonte: (LIN et al., 2013) 
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 Gadim et al. Em 2014 utilizaram da estrutura nano fibrilar da celulose 

bacteriana para combiná-la em um nano compósito com poli (ácido 4-estireno 

sulfônico) (PSSA em inglês). A celulose confere a membrana excelentes 

propriedades mecânicas a até 140 °C. Sua capacidade de troca de íons chega a 

2,25 mmol por grama de PSSA ultrapassando o valor de 0,1 S/cm. A condutividade 

iônica foi considerada diretamente proporcional ao nível de sulfonação, ou seja, a 

presença de PSSA. Esses valores são comparáveis aos do Nafion podendo ser até 

superiores dependendo do estado de umidade (GADIM et al., 2014). Em 2017 uma 

PEMFC com uma membrana funcionalizada com PSSA registrou potência de 40 

mW/cm² e uma corrente de 125 mA/cm², alguns dos valores mais altos para 

eletrólitos baseados em biopolímeros (GADIM et al., 2017). 

 Em 2017 foi funcionalizada uma membrana celulósica com polieterimida e 

testada a sua capacidade de separar H2 e CO2. Em uma PEMFC, o desempenho é 

menor quanto maior é a contaminação de seu combustível, neste caso H2, com o 

produto da oxidação, o CO2. A permeabilidade de CO2 na membrana foi medida 

como 16,72 Barrer e a seletividade entre H2 e CO2 como 0,15, resultados melhores 

do que os observados em membranas de celulose bacteriana sem a funcionalização 

de polieterimida (WU et al., 2017). 

 Em 2018, Xu et al. combinou celulose bacteriana com uma matriz poli (éter 

sulfona) sulfonada com o objetivo de aumentar a retenção de água e a 

condutividade de prótons de uma MTP. Os resultados foram positivos, atingindo-se 

condutividade protônica de até 0,13 S/cm, comparável a condutividade do Nafion, 

mostrando o potencial da aplicação desta membrana em PEMFCs (XU et al., 2018). 

3.4 ÍNDIGO CARMIM FUNCIONALIZADO EM UMA MTP 

 Índigo carmim (sal sódico de ácido 5,5’-indigosulfônico) é um sal orgânico 

derivado por sulfonação, o que torna o composto solúvel em água. É utilizado como 

corante alimentício, têxtil, cosmético e na indústria de papel, além de ser utilizado 

como inibidor de corrosão (SZŐKE et al., 2019). 

 Pigmentos azoicos como o índigo contém em sua estrutura um ou mais grupo 

azo (-N=N-). Sua alta solubilidade permite que esse tipo de pigmento seja 

dispersado sob uma matriz ligando-se química ou fisicamente. O material compósito 
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resultante pode apresentar características diferentes dos materiais combinados 

isoladamente (MARUYAMA et al., 2016). 

 Não existem estudos sobre o índigo especificamente como funcionalizante 

em uma MTP. Apesar disso, sua inerente propriedade de eletrocromismo (mudança 

de cor ou opacidade com a aplicação de uma diferença de potencial elétrico), 

conhecido mecanismo de oxidação-redução, e principalmente o fato de que possui 

caráter dianiônico indicam a possibilidade de que o índigo é capaz de conduzir 

prótons. Os dois grupos sulfona presentes em lados opostos da molécula de índigo 

carmim que lhe conferem caráter dianiônico podem ser observados na figura 8 

abaixo. A presença de grupos sulfona é um bom indicador de que uma MTP não 

fluorada é capaz de conduzir prótons (GADIM et al., 2014; SULTANA et al., 2012). 

FIGURA 8 – MOLÉCULA DE ÍNDIGO CARMIM (ADAPTADO) 

 

Fonte: (SULTANA et al., 2012) 

 

4 METODOLOGIA 

 Este capítulo detalha a metodologia utilizada para a obtenção dos resultados 

a serem apresentados. 

4.1 PRODUÇÃO DE CELULOSE BACTERIANA (CB) 

 A bactéria Komagataeibacter Hansenii, linhagem ATCC 23769, obtida da 

“Coleção da Cultura Tropical” (Fundação André Tosello), Campinas – SP, foi 

utilizada para produção da CB (RECOUVREUX, 2008).  
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 A metodologia seguida foi apresentada por (RECOUVREUX, 2008). Meio de 

cultura com a seguinte composição foi utilizado para o cultivo do inóculo: 25 g/l de 

manitol, 5 g/l de extrato de levedura, e 3 g/l de bactopeptona. Após a diluição em 

água destilada o pH foi ajustado até 6,6 por meio da adição de soluções de HCl e 

NaOH e então realizou-se a esterilização em autoclave a 121 °C por 20 minutos. 

Uma proporção de 5% em volume de inóculo foi adicionado ao meio de cultura 

esterilizado. Os frascos foram mantidos a 25 °C em condições estáticas durante 2 

dias (RECOUVREUX, 2008). 

 Foi produzido BC (celulose bacteriana) em meio sintético Hestrin & 

Schramm, composto por 20 g/l de glicose, 5 g/l de peptona, 5 g/l de extrato de 

levedura, 2,7 g/l de fosfato bibásico de sódio anidro, 1,05 g/l de ácido cítrico anidro. 

Os reagentes foram dissolvidos em água destilada sendo que a glicose foi dissolvida 

separadamente. As soluções foram esterilizadas a 121 °C por 20 minutos em uma 

autoclave. A solução de glicose é então combinada com o meio sintético Hestrin & 

Schramm logo antes da inoculação das bactérias (RAMBO et al., 2008). 

 Realizou-se a inoculação de bactérias Komagataeibacter Hansenii em 

frascos Erlenmeyer de 125 ml em ambiente estéril, em 50 ml do meio HS 

previamente produzido e acondicionou-se os recipientes inoculados em uma estufa 

a 30 °C por 10 dias sob condições estáticas. Após esse período surge uma espessa 

camada de celulose em aspecto de hidrogel e com o formato circular do frasco em 

que estava contida (RAMBO et al., 2008). 

 Com o objetivo de remover impurezas e contaminantes, a celulose passou 

por um processo de purificação. Nesta etapa, primeiramente lavou-se a BC com 

abundante água destilada. A BC foi esterilizada em autoclave por 20 min em solução 

de hidróxido de sódio com concentração 0,1 M. A BC foi lavada usando água 

destilada até se atingir o pH próximo do neutro. Após o processo de purificação as 

membranas foram armazenadas em solução de 20% em massa de etanol (RAMBO 

et al., 2008; RECOUVREUX, 2008). 

4.2 FUNCIONALIZAÇÃO DE ÍNDIGO CARMIM EM CELULOSE BACTERIANA 

 Não existem estudos que exploram a possibilidade da funcionalização de 

índigo carmim em celulose bacteriana. A metodologia desta seção foi baseada na 
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funcionalização e polimerização de outros pigmentos azoicos e de anilina em CB. 

Adaptações foram feitas devido as diferenças em solubilidade e tecnologia 

disponível. 

 As membranas de celulose bacteriana foram secas a 50 °C por 24 horas e 

depois cortadas em círculos de 2 cm de diâmetro com o objetivo de diferenciar 

membranas mais espessas apenas pela medição da massa (SHIM et al., 2019).  

 A funcionalização foi feita por imersão em 50 ml de uma solução de água 

destilada com três diferentes concentrações de IC: 5, 10 e 20 g/l. Para este processo 

foi utilizado frasco Erlenmeyer 125 ml. O pH foi ajustado pelo gotejamento de ácido 

sulfúrico (0,1 M) até se atingir o valor de pH igual a 4. As soluções foram agitadas 

a 100 rpm durante 24 horas a temperatura constante de 30 °C. Na sequência, as 

membranas foram secas por 24 horas a 50 ° em estufa (LEE; KIM; YANG, 2012; 

SHIM et al., 2019). 

4.3 CARACTERIZAÇÃO DA MTP PRODUZIDA  

 A seguir estão detalhadas as análises e testes realizados para a 

caracterização da membrana de troca de prótons de celulose bacteriana 

funcionalizada com índigo carmim. 

4.3.1 Espectrofotômetro UV-Visível 

 Para determinar a quantidade de índigo carmim adsorvido na membrana de 

CB, utilizou-se o Espectrofotômetro Digital UV-Visível Faixa 190-1000nm modelo 

GTA-96 da Global Trade Technology. Foi medida a porcentagem de absorbância 

na solução funcionalizante de índigo carmim antes e após a funcionalização. O 

comprimento de onda escolhido para a medição da absorbância foi 610 nm, onde o 

pico de absorção é máximo para o índigo carmim como pode ser visto na figura 9 

(LATIF; ABDULLAH; SALEEM, 2016): 
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FIGURA 9 – ESPECTRO DE ABSORÇÃO DO ÍNDIGO CARMIM (ADAPTADO) 

 

Fonte: (LATIF; ABDULLAH; SALEEM, 2016) 

 Entre 0 e 2, a absorbância possui uma relação linear com a concentração 

dada por 𝐴 = 0,0395. 𝐶, onde C é a concentração em mg/l. Essa relação foi 

estabelecida medindo-se a absorbância de soluções de concentrações conhecidas 

de índigo carmim. Dessa forma foi possível calcular as concentrações iniciais e após 

a funcionalização, e finalmente, determinar quanto funcionalizante (índigo) ficou 

adsorvido na membrana de CB. 

4.3.2 Difração de raios X (DRX) 

 A análise por difração de raios X (DRX) permite avaliar a celulose e obter 

informações sobre sua composição minerológica e estrutura cristalina. Conforme a 

geometria do arranjo das moléculas, os raios x difratam em diferentes planos 

espalhando-se em direções relacionadas a essa geometria. Picos maiores indicam 

uma estrutura cristalina mais pura. Foi utilizado o equipamento Shimadzu LabX XRD 

6100 localizado na SATC. Foi realizada uma varredura do ângulo 2ϴ desde 5º até 

45º com uma taxa de 1º/min. 

4.3.3 Espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

 A espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) é 

importante para caracterizar quimicamente e estruturalmente a membrana de BC. 

Esta análise permite avaliar a presença de grupos funcionais e ligações químicas 

importantes para a capacidade de troca de prótons, como os grupos sulfona do 

índigo carmim. Utilizou-se o equipamento AGILENT TECHNOLOGIES – Cary 600 
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Series FTIR Spectrometer com faixa de operação entre 400 cm-1 até 4000 cm-1 

disponível na Central de Análises da UFSC. 

4.3.4 Análise termogravimétrica (TGA) 

 Com o objetivo de analisar possíveis variações de propriedades com a 

temperatura as membranas foram submetidas a análise termogravimétrica (TGA). 

A importância deste teste é relacionada com a capacidade das membranas de 

suportarem as mudanças de temperatura da faixa operacional de uma célula 

combustível com baixo nível de degradação e mantendo boa estabilidade. Além da 

membrana funcionalizada, uma membrana de BC não funcionalizada também foi 

submetida a análise para comparação (GADIM et al., 2014). 

 Utilizou-se o equipamento TA Instruments SDT650. A temperatura foi variada 

entre 25 °C e 500 °C a uma taxa de 10 °C por minuto em atmosfera de nitrogênio 

em fluxo a 20 ml/min. 

4.3.5 Microscópio eletrônico de varredura (MEV) 

 A estrutura e microestrutura das membranas, bem como o grau de 

funcionalização foram avaliados utilizando um microscópio eletrônico de varredura 

(MEV). As amostras foram desidratadas através de um processo de liofilização e 

posteriormente foram metalizadas com uma fina camada de ouro. O equipamento 

empregado para a obtenção das micrografias um equipamento da marca Zeiss, 

modelo EVO MA10, utiliza filamento de tungstênio e voltagem de aceleração 0.5 a 

30kV (15kv). 

4.3.6 Teste de resistência a tração 

 A resistência a tração é uma característica mecânica importante para uma 

MTP. Membranas com baixa resistência podem romper durante a operação. O 

equipamento texturômetro TA.HD.plus Texture Analyser, fabricado pela Stable 

Micro Systems, disponível na central de análises da UFSC, foi utilizado. A 

velocidade de tracionamento foi de 1 mm/min com tamanho do corpo de prova de 

5x1 cm.  
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4.3.7 Capacidade de absorção de água 

 A capacidade de absorção de água (W (%)) influencia diretamente na 

capacidade de troca iônica, sendo uma propriedade fundamental a ser mensurada. 

Foi determinada como sendo a diferença entre a massa da membrana seca (ws) e 

massa da membrana úmida (wu), normalizada para a massa da membrana seca, 

segundo a equação 1: 

 𝑊(%) =
𝑤𝑢−𝑤𝑠

𝑤𝑠
 𝑥 100                                                                                    (1) 

 A massa seca foi obtida após secar as membranas por 24 horas a 50 °C. A 

massa úmida foi obtida após a imersão da membrana seca por 24 horas em água 

destilada e retirada do excesso de água com rápida passagem por papel filtro 

(GADIM et al., 2014; LIN et al., 2013). 

4.3.8 Capacidade de troca iônica 

 O método de titulação foi utilizado para determinar a capacidade de troca 

iônica. Cada membrana foi mantida imersa em uma solução (1,0 M) de cloreto de 

sódio (NaCl) por 24 horas para trocar prótons com os íons de sódio. Hidróxido de 

sódio com concentração de 0,005 M foi utilizado para a realização da titulação da 

solução de NaCl remanescente após a retirada da membrana. A capacidade de 

troca de íons (IEC) foi determinada pela equação 2 a seguir, em que Mi.NaOH 

representa a quantidade (mmol) utilizada para a titulação, Mf.NaOH representa a 

quantidade de NaOH utilizada após o equilíbrio, Ws é a massa da membrana seca 

e H+ indica o número molar de sítios de prótons na membrana (GADIM et al., 2014; 

LIN et al., 2013). 

 𝐼𝐸𝐶 =  
𝑀𝑖.𝑁𝑎𝑎𝑂𝐻  – 𝑀𝑓.𝑁𝑎𝑂𝐻

𝑊𝑠
 =  

𝐻+ (𝑚𝑚𝑜𝑙)

𝑊𝑠
                                                            (2) 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 PRODUÇÃO DE CELULOSE BACTERIANA 

 Foram produzidas cerca de 30 membranas celulósicas. As membranas 

apresentaram aspecto gelatinoso e de cor amarelada quando retiradas do meio de 

cultura, como mostra a Figura 10.  
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FIGURA 10 – CB LOGO APÓS A RETIRADA DO MEIO DE CULTURA 

 

Fonte: Do autor. 

 A maioria das membranas eram espessas o suficiente para poderem ser 

utilizadas nos procedimentos subsequentes, algumas eram muito finas e acabaram 

rompendo-se ou foram descartadas. Em dois casos o meio de cultura produziu duas 

membranas no mesmo frasco e em um caso produziu três membranas. Isso pode 

ser devido ao fato de que o movimento rotacional foi intermitente durante a produção 

devido a falha no fornecimento de energia para o equipamento. 

 Após a lavagem e purificação, as membranas perderam a cor amarelada e 

passaram a ter uma cor branca relativamente transparente, como apresentado na 

figura 11. 

FIGURA 11 – MEMBRANAS DE CB APÓS A LAVAGEM E PURIFICAÇÃO 

 

Fonte: Do autor. 
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 Em seguida, as membranas foram secas causando uma redução na 

espessura e no diâmetro das membranas devido à perda de umidade. As 

membranas passaram a ter a textura e aspecto de papel, com uma espessura muito 

fina, como é possível observar na Figura 12. 

FIGURA 12 – MEMBRANA DE CB SECA 

 

Fonte: Do autor. 

 Dezesseis das membranas produzidas foram utilizadas para a 

funcionalização de índigo carmim. A massa média das membranas foi de 8,7 mg, a 

membrana mais pesada possuía 13,8 mg, a mais leve 5,1 mg, o desvio padrão foi 

de 2,4 mg. 

5.2 FUNCIONALIZAÇÃO DE MEMBRANAS DE CB COM ÍNDIGO CARMIM  

 Após 24 horas imersas na solução funcionalizante de índigo carmim, as 

membranas adquiriram uma forte cor azulada. O excesso de umidade foi retirado 

com o auxílio de papel filtro e as membranas foram secas por 24 horas a 50 °C. 

Após a secagem, as membranas continuavam com o mesmo aspecto e textura de 

papel. A cor azulada era mais forte quanto maior foi a concentração de índigo 

carmim utilizada durante a funcionalização. A Figura 13 mostra a esquerda uma 

membrana funcionalizada com uma concentração de 20 g/l e a direita outra com 5 

g/l de IC. 
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FIGURA 13 – MEMBRANAS DE CB FUNCIONALIZADAS COM IC: A) COM 20 g/l DE IC; B) COM 
5 g/l DE IC 

 

Fonte: Do autor. 

 Em termos de massa, foi observado que a massa das membranas 

funcionalizadas aumentou proporcionalmente com o aumento da concentração de 

índigo carmim na solução funcionalizante, o que era esperado. O meio líquido onde 

foram submersas as membranas para funcionalização foi analisado através de um 

espectrofotômetro UV-visível medindo a diferença entre a concentração da solução 

funcionalizante antes e depois da funcionalização para confirmar a retenção do IC 

nas membranas.  

 A Tabela 1 abaixo mostra a retenção média de índigo carmim em miligramas 

pela massa em gramas da membrana celulósica, o aumento de massa percentual 

que isso representaria e o aumento de massa real medido. 

TABELA 1: RETENÇÃO DE ÍNDIGO CARMIM PELA MEMBRANA 

CONCENTRAÇÃO TEÓRICA 

AUMENTO DE MASSA (g IC / g 
CB) 

SEGUNDO A DIFERENÇA DE 
CONCENTRAÇÃO NA SOLUÇÃO 

FUNCIONALIZANTE (UV-
VISÍVEL) 

AUMENTO REAL DE MASSA 
DESCONTANDO-SE PERDAS 
(PESAGEM COM BALANÇA) 

0,25 g / l 78% 25% 

0,5 g / l 1111% 52% 

1,0 g / l 2778% 133% 

Fonte: Do autor 

a b 
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 A grande diferença entre a diferença de massa esperada pelas medidas com 

UV-visível e a diferença real medida com balança pode ser devido a boa capacidade 

da membrana de absorver água. A membrana retém água com a concentração 

original de índigo e depois, durante a secagem, a umidade da membrana é perdida.  

5.3 CARACTERIZAÇÃO DA MTP PRODUZIDA  

 A seguir estão detalhados os resultados das análises e testes realizados para 

a caracterização da membrana de troca de prótons de celulose bacteriana 

funcionalizada com índigo carmim. 

5.3.1 Análise da estrutura cristalina das membranas 

 O método de difração de raios X foi utilizado para analisar a estrutura 

cristalina da celulose bacteriana pura e da membrana funcionalizada. Na figura 14 

pode-se observar o difractograma da celulose pura. Os picos observados em 14,5° 

e 22,5° são característicos da estrutura cristalina de celulose bacteriana pura 

(BARUD et al., 2007). 

FIGURA14: ANÁLISE DRX DE CB PURA E DA MEMBRANA CB FUNCIONALIZADA COM IC 

 

Fonte: Do autor 

 Os picos em 14,5° e 22,5° são menores do que os picos da CB pura. O 

cálculo do índice de cristalinidade, pelo método de (SEGAL et al., 1959), indicou 

que houve mudança no grau de cristalinidade, de 88,11% na CB para 

aproximadamente 75% após funcionalização com IC. Isso indica um menor grau de 

cristalização, provavelmente causado pela adição de partículas na estrutura inicial 

do CB se refletindo no deslocamento dos ângulos de 14,5° para 14,8° referente ao 
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plano (-1 1 0) e de 22,5° para 23,1° referente aos planos (2 0 0). Os picos em 10°, 

17° 31°, 34°, 36°, 38° e 39° não são picos comumente observados em celulose pura. 

Possivelmente são indicativos da retenção do índigo carmim pela membrana em 

sua estrutura cristalina. 

5.3.2 Análise da estrutura química das membranas antes e após 

funcionalização 

 Os espectros FTIR das membranas são apresentados na Figura 15, os picos 

entre 3200 e 3400 cm-1 são característicos de absorção do grupo hidroxila presentes 

na celulose bacteriana (LIN et al., 2013), os picos 2905, e 1068 cm−1, correspondem 

as vibrações de alongamento (CH2) e (CO). A presença do agente funcionalizante, 

pode ser verificada pelos picos em 1625, 1485,1250, 1062, 832 e 745 cm-1. Os picos 

por volta de  1390, 1062 e 674 cm-1  são especialmente atribuídos a vibrações de 

alongamento simétricas e assimétricas dos grupos ácido sulfônico presentes na 

estrutura de pigmentos do índigo carmim e usualmente considerados como 

excelentes condutores de prótons (NGUYEN; DANG; KIM, 2015).  

FIGURA 15 - ANÁLISE FTIR DA MEMBRANA DE CB PURA E FUNCIONALIZADA COM IC 

  

Fonte: Do autor. 

5.3.3 Análise termogravimétrica (TGA) 

 A análise termogravimétrica da membrana de CB pura, apresentada na 

Figura 16, mostra perda de massa pouco acentuada até os 250 °C. A perda inicial 

de 20% da massa é provavelmente relacionada a umidade de constituição da 

amostra. A partir de 275 °C a taxa de perda de massa aumenta, atingindo seu pico 

em 360 °C e na faixa de temperatura entre 300 °C e 375° a membrana perde quase 
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75% de sua massa. É possível perceber que a membrana é relativamente estável 

até 275 °C. Pode-se perceber também que ao final do teste a membrana de CB 

pura perde 100% de sua massa. 

FIGURA 16 - ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA DA MEMBRANA DE CB PURA 

 

Fonte: Do autor.  

 As análises das diferentes membranas funcionalizadas podem ser vistas 

abaixo nas Figuras 17, e 18. 

FIGURA 17 - ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA DA MEMBRANA DE CB FUNCIONALIZADA 
COM 5 g/l DE IC  

 

Fonte: Do autor 
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FIGURA 18 - ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA DA MEMBRANA DE CB FUNCIONALIZADA 
COM 10 g/l DE IC  

 

Fonte: Do autor. 

 

FIGURA 19 - ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA DA MEMBRANA DE CB FUNCIONALIZADA 
COM 20 g/l DE IC. 

 

Fonte: Do autor.  

 Assim como a membrana de CB pura, as membranas funcionalizadas 

também apresentaram até 200 °C um decréscimo de massa característico de perda 

de água constitucional. A primeira diferença notável entre as membranas 

funcionalizadas e a de CB pura é a pequena redução nas temperaturas de 

degradação. As membranas funcionalizadas perdem a maior parte de sua massa 

entre 250 °C e 375 °C tendo seu pico em média em 345 °C.  

 Não foi possível perceber se uma maior concentração de índigo carmim 

implica em uma perda de massa em maiores ou menores temperaturas, mas ficou 

claro que as membranas funcionalizadas degradaram em temperaturas menores. 
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Isso pode ser explicado pelo fato de que as membranas funcionalizadas apresentam 

menor grau de cristalização em comparação a membrana de CB pura.  

 A degradação térmica do Nafion é caracterizada por três etapas. Entre 50 e 

100 °C ocorre a volatilização de água, entre 280 e 350 °C ocorre a perda de massa 

relacionada a decomposição do grupo ácido sulfônico. A membrana de Nafion se 

degrada por completo a partir dos 450 °C quando as cadeias poliméricas são 

destruídas (YAO et al., 2019). 

5.3.4 Análise microestrutural das membranas (MEV) 

 Através das micrografias obtidas pelo MEV, Figuras 19a-d percebe-se que a 

CB (Figura 20a e 20b) apresenta uma estrutura fibrilar com alto grau de 

cristalinização e porosa, características importantes para o transporte de prótons 

nas MTPs. Após funcionalização na figura 20c e 20d é possível observar a presença 

de índigo carmim como pequenas e numerosas impurezas em forma de grãos de 

arroz, sobrepostas na estrutura da CB, 

FIGURA 20 – ANÁLISE COM MEV DA MEMBRANA DE CB PURA (A, B) E DA CB 
FUNCIONALIZADA (C, D) 
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Fonte: Do autor.  
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indicando que houve significativa retenção de índigo carmim na membrana de CB 

no processo de funcionalização, influenciando na estrutura da membrana, tornando 

a superfície mais porosa. 

5.3.5 Análise de resistência mecânica a tração 

 O teste de resistência a tração mostrou a diferença entre a tração necessária 

para se romper uma membrana de CB pura e uma membrana funcionalizada. Os 

resultados estão apresentados na Figura 20: 

FIGURA 21 – ANÁLISE DE TRAÇÃO DAS MEMBRANAS DE CB PURA E FUNCIONALIZADA 

 

Fonte: Do autor 

 A membrana pura apresentou uma tensão máxima anterior à ruptura de 23,5 

N enquanto o rompimento da membrana funcionalizada ocorreu com uma tensão 

de 18 N. 

 Mais uma vez é evidenciada a maior cristalinidade da estrutura da membrana 

pura que se mostra mais resistente à tração. Devido a impossibilidade técnica de 

se mensurar a espessura das membranas, não é possível fazer comparações com 

resultados de referência para membranas como o Nafion. 

5.3.6 Capacidade de absorção de água 

 A seguir na Tabela 2 encontra-se o valor da capacidade de absorção das 

membranas funcionalizadas em função da quantidade de agente. É possível 

perceber que para as duas membranas funcionalizadas com menor concentração 

de IC a taxa de hidratação foi maior quanto maior era a concentração. 
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Estranhamente a membrana funcionalizada com a maior concentração apresentou 

redução em sua massa. 

TABELA 2 – TAXA DE ABSORÇÃO DE ÁGUA PELAS MEMBRANAS EM RELAÇÃO A SUA 
MASSA ORIGINAL 

CONCENTRAÇÃO ABSORÇÃO DE ÁGUA 

5 g / l 25% 

10 g / l 83% 

20 g / l -1% 

CB PURA 188% 

Fonte: Do autor 

 Os resultados são um indicativo de que a presença de IC não impede, mas 

reduz a absorção de água. O resultado peculiar é o que mostra uma redução na 

massa da membrana funcionalizada com 20 g/l. Isso pode ser um indicativo de falha 

no processo de funcionalização ou de que a membrana havia adsorvido 

funcionalizante em excesso. Logo após as membranas serem imersas em água 

destilada observou-se que a água adquiriu uma fraca cor azulada, indicando perda 

de funcionalizante. Para membrana com funcionalizante mais concentrado a água 

quase instantaneamente adquiriu uma forte cor azulada, turva. Isso evidencia o fato 

de que a membrana mais concentrada possivelmente teve falha em sua 

funcionalização e explica a redução de massa como perda de índigo carmim. 

 Uma membrana de Nafion tipicamente apresenta absorção de água entre 

20% e 25% de sua massa. A membrana de CB portanto tem um potencial de 

absorção maior que o Nafion. O quanto que essa diferença altera o desempenho de 

uma célula combustível pode ser investigado futuramente. 

5.3.7 Capacidade de troca iônica 

 Foram medidas a capacidade de troca iônica de 16 membranas de CB 

funcionalizadas e do Nafion. Das membranas de CB, 5 foram funcionalizadas com 

uma concentração de índigo carmim de 5 g/l, 5 com 10 g/l e 6 com 20 g/l. A média 

dos resultados está apresentada na tabela 3: 
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TABELA 3 – MEDIDAS DA CAPACIDADE DE TROCA IÔNICA (IEC) 

CONCENTRAÇÃO IEC (mmol/g) 

5 g/l 1,226 

10 g/l 0,585 

20 g/l 0,236 

NAFION 0,885 

Fonte: Do autor 

Os valores de IEC de referência para CB pura são muito próximos de zero (GADIM 

et al., 2017), portanto é fato que o índigo carmim tem uma influência positiva neste 

valor. Embora a funcionalização confira capacidade de troca iônica às membranas 

de CB, percebeu-se que com aumento do agente funcionalizantes IEC sofreu um 

decréscimo no seu valor, uma hipótese que pode explicar este fenômeno é a 

aparente saturação da membrana que possivelmente reduz sua capacidade de 

troca iônica, dessa forma a IEC aumentaria até certa concentração e então passaria 

a diminuir. Outros testes com menores concentrações de índigo carmim poderiam 

ser testados. 

 O resultado mais importante deste teste é o fato de que as membranas de 

CB apresentaram IEC parecido ou até maior que o IEC do Nafion, demonstrando o 

potencial da CB bacteriana funcionalizada como membrana de troca de prótons. 
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6 CONCLUSÕES 

 A produção de celulose se mostrou satisfatória. As porções de CB produzida 

eram regulares e em geral diferiam pouco em suas propriedades, sendo a massa o 

fator mais variável.  

 O método para funcionalização foi desenvolvido baseando-se em estudos 

com substâncias parecidas e se mostrou satisfatório, porém pesquisas futuras 

provavelmente encontrarão métodos mais eficientes que não reduzam tanto o grau 

de cristalinização da membrana, que neste caso foi de 88% para cerca de 75%. Os 

testes com espectofotometria UV-visível, DRX, FTIR mostraram a presença de 

índigo carmim na estrutura da membrana de CB. Também foi possível identificar 

visualmente a presença do índigo nas imagens produzidas pelo MEV. 

 As características da MTP produzida foram parecidas com as do Nafion. A 

IEC da CB com índigo carmim foi até superior chegando a até 1,226 mmol/g 

enquanto a IEC medida para o Nafion foi de 0,885 mmol/g. A membrana apresentou 

capacidade de absorção de água de até 83% quando funcionalizada, o que é um 

bom resultado quando comparado a absorção do Nafion que é de cerca de 25%, 

mas muito menor que a taxa de absorção da CB pura, que é de 188%. Apesar disso 

é necessário testar a membrana em uma célula combustível funcional. Apenas 

dessa forma pode-se verificar a real diferença no desempenho e possíveis efeitos 

a longo prazo. 

 Talvez a grande limitação de qualquer tipo de membrana baseada em CB 

seja o tempo necessário para a sua produção. As bactérias levam 15 dias para 

produzir membranas de massa e espessura aceitáveis e ainda assim as membranas 

variam em massa e espessura. Para uma aplicação comercial este processo deve 

manter um padrão para que as células combustíveis possam receber qualquer 

membrana. 

 De forma geral, foi possível produzir membranas de CB funcionalizadas com 

índigo carmim com características e propriedades necessárias para funcionar como 

MTP. Futuros testes poderão verificar essa possibilidade, abrindo caminho para 

redução de custo e aperfeiçoamento da conversão de energia em células 

combustíveis. 
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