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I. Introdução

Com a crescente demanda por fontes de energia limpas e renováveis, não é muito difícil ver 
na mídia notícias sobre fontes alternativas de energia, como por exemplo, carro movido à células de 
hidrogênio.  Porém, dificilmente,  o funcionamento destas fontes de energia  são explicados.  Este 
projeto visa mostrar a alunos do Ensino Médio a história, funcionamento e aplicações das células de 
combustível,  assim  como  suas  vantagens  e  desvantagens  e  comparação  com  outras  fontes  de 
energia.

Atualmente  as  fontes  de  energia  mais  utilizadas  são  os  combustíveis  fósseis,  que  são 
formados a partir de matéria orgânica por um processo que leva milhares de anos e, portanto, não 
são considerados como fontes de energia renovável, ou seja, os combustíveis fósseis são finitos 
dentro da proporção atual  da demanda de energia.  Além disso,  combustíveis  fósseis  são pouco 
eficientes e muito poluentes.

A queima  de  combustíveis  fósseis  libera  uma  enorme  quantidade  de  poluentes  no  ar, 
causando grandes impactos para o meio ambiente e para o homem, como a liberação de gases 
responsáveis pelo efeito estufa e consequentemente pelas mudanças climáticas, chuva ácida, smog, 
etc. Isso incentiva a pesquisa sobre fontes alternativas de energia e recursos renováveis, que sejam 
mais eficientes e menos poluentes que os combustíveis fósseis e sejam economicamente viáveis.

Diversas fontes alternativas de energia já estão sendo pesquisadas e aplicadas, por exemplo, 
energia solar e biocombustível, porém, a energia solar apresenta grandes variações de produção 
conforme  a  condição  atmosférica  e  nenhuma  produção  à  noite,  além  da  dificuldade  de 
armazenamento de energia,  e o biocombustível, embora mais eficiente que o combustível fóssil, 
seu processo de produção deve ainda considerar o uso de água e adubos nas plantas, o balanço de 
CO2 e evitar o desmatamento devido à expansão das lavouras.

Células de combustíveis,  embora ainda sejam caras devido aos processos de produção e 
armazenamento de hidrogênio e da presença de metais nobres em sua composição, demonstram 
grande eficiência na produção de energia e pequeno impacto ambiental, sendo assim uma possível 
solução ao problema da energia mundial tanto para unidades móveis (carros, motos, etc) quanto 
para unidades estacionárias (casas, prédios).

É importante ensinar sobre células de combustíveis para demonstrar aos alunos do Ensino 
Médio  o  processo  histórico  envolvido  no  desenvolvimento  de  uma  nova  tecnologia,  expor  a 
importância do uso de fontes de energia renováveis e menos poluentes, mostrar o funcionamento e o 
potencial do uso de células de combustíveis e despertar interesse dos alunos sobre o assunto.

II. Fundamentação Teórica

 – O que são células de combustíveis

 – Como funcionam células de combustíveis

 – Diferentes tipos de células de combustíveis e suas aplicações

 – Vantagens e desvantagens

 – Comparação entre células de combustíveis e outras fontes de energia



III. Objetivos

• Desenvolver um plano de aula sobre o tema células de combustível

• Explicar  sobre  os  histórico,  funcionamento,  aplicações,  vantagens  e  desvantagens  e 
comparação de eficiência das células de combustíveis;

• Despertar o interesse dos alunos sobre o tema: fontes de energia renováveis.

III. Metodologia de ensino

Será feito um discurso motivador sobre fontes de energia limpas e renováveis, depois serão 
explicados o que são e como funcionam as células de combustíveis, seguida por uma diferenciação 
entre  os  tipos  de  células  junto  com  suas  aplicações.  Depois  serão  mostradas  as  vantagens  e 
desvantagens das células de combustíveis e concluído com a comparação entre as células e outras 
fontes de energia. 

A estratégia de ensino será uma palestra com recursos multimídia,  com apresentação de 
slides.

Prevê-se que seja necessário duas aulas (1h 40min) para a exposição do conteúdo.

Serão necessários data show e computador para a apresentação dos slides.
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