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Uso combinado de gás hidrogênio gerado por eletrólise, com 

combustíveis líquidos em motores a combustão interna 

1. RESUMO 

Após a constatação da viabilidade operacional e diminuição do consumo de 

combustível, através do uso combinado de combustível líquido, no caso a 

gasolina, com o hidrogênio proveniente da hidrólise, em motores a combustão, 

faz-se importante o desenvolvimento mais científico dos meios eletrolíticos, 

monitoramento das emissões de gases de combustão e combustíveis a se 

combinar com matriz mais limpa, no caso o álcool. Com a demanda por 

combustíveis em elevação a cada ano que passa, é muito importante uma opção 

de matriz energética alternativa e para isto, definir qual o melhor conjunto célula 

geradora/ eletrólito/combustível líquido, visando maior economia de recursos e 

poluição atmosférica.  

 

2. INTRODUÇÃO 

A utilização do hidrogênio como matriz energética é muito simpática no meio 

científico, porém nem sempre sua operacionalização é sustentável no que diz 

respeito a custos de implantação, limitações mercadológicas, homologação e do 

consumidor final. As fontes limpas e renováveis se reforçam, pela escassez do 

petróleo e seu futuro esgotamento e também pelo fato de que este foi motivo de 

vários conflitos. O uso combinado do hidrogênio com a gasolina mostrou-se 

bastante viável operacionalmente, sendo a fonte do hidrogênio, sua geração em 

uma célula eletrolítica, que quebra as moléculas de água, hidrolisando esta, em gás 

hidrogênio e oxigênio, um deles combustível muito eficiente, de baixo peso 

molecular e ambientalmente correto. Esta quebra ocorre pela ação em um eletrólito, 

em meio aquoso, de corrente elétrica proveniente da bateria do automóvel em 

funcionamento, desencadeando a reação de hidrólise, liberando hidrogênio e 

oxigênio, disponibilizados no coletor de admissão de ar, que arrasta estes gases 

junto com o ar atmosférico para o interior dos pistões, onde ocorre a combustão. 

3. OBJETIVOS 



CATEGORIA EM ANDAMENTO                                                                           

2 

 

O objetivo geral é desenvolvimento do melhor condição para utilização do uso 

combinado do hidrogênio e outro combustível líquido para uso em motores de 

combustão interna.Tendo como objetivos específicos do projeto: 

 Analisar diferentes meios eletrolíticos para máxima eficiência da célula; 

 Investigar e mensurar a quantitativamente emissão de gases de combustão; 

 Uso combinado do hidrogênio com matrizes mais limpas como o etanol. 

 

4. METODOLOGIA 

Para a realização deste projeto de pesquisa, serão utilizados procedimentos 

práticos em laboratório e protótipo já em funcionamento, sendo que os resultados 

serão avaliados através algumas análises quantitativas e qualitativas, adaptações 

necessárias a segunda opção de combustível, levantamentos de consumo e 

autonomia. Serão realizados ensaios em protótipo, com diferentes concentrações 

de eletrólito, a fim de investigar a melhor situação, constatando através da 

alteração no consumo e autonomia do automóvel com uso desta célula. Também 

será testado um eletrólito alternativo ao bicarbonato de sódio (NaHCO3), no caso 

o hidróxido de potássio (KOH) produto este de menor acessibilidade do que o 

meio anteriormente citado.Na sequência será alterado o combustível combinado 

ao hidrogênio, no caso uma matriz também limpa, de fonte renovável, que é o 

álcool, para convergir em economia de combustível, recursos e menor emissão 

de gases e particulados na atmosfera.A pesquisa bibliográfica será necessária, 

mas os resultados e procedimentos na sua maioria serão realizados em campo 

ou laboratório. 

5. DESENVOLVIMENTO 

Já comprovadamente em pesquisa realizada no ano de 2012, verificou-se 

economia significativa, com média de 15%, cegando a topos de 29%. Isto foi 

ratificado com novos testes realizados no período do primeiro semestre de 2013, 

pois testamos diferentes concentrações de eletrólitos para alcançarmos 

concentração mai favorável, sempre com repetitibilidade e reprodutibilidade de 

resultados. Quanto as concentrações, verificou-se que o consumo manteve-se 

constante, acima de 6g de eletrólito para 100 ml de água, com trocas semanais 

do meio eletrolítico para o NaHCO3. Para o KOH, os resultados são similares no 
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que tange economia e autonomia, na atual cronologia com concentração de 3g 

de eletrólito para 100 ml de água.Espera-se revelar na sequência, economias 

similares para o combustível líquido de fonte renovável, no caso o álcool, e 

apresentar uma forma limpa de nos transportarmos, já que as emissões de gases 

nocivos devem diminuir com o uso combinado do hidrogênio com os outros 

combustíveis, principalmente com o álcool, como citado. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Iniciou-se os procedimentos, com manutenção e reinstalação da célula de 

hidrogênio, sendo assim os trabalhos de levantamento de consumo e autonomia 

para o combustível etanol. Após levantamentos se uso combinado, passou-se a 

utilizar combinadamente o etanol e o hidrogênio, verificando-se melhora nestes 

dois levantamentos realizados em abastecimentos de 20litros de combustível. 

Agora serão realizados os mesmos procedimentos com tanque cheio, pra 

verificarmos se está condição de aumento de peso possa trazer alterações 

significativas. O projeto objetiva ratificar a situação de economia de recursos 

naturais pela diminuição de combustíveis fósseis e também a viabilização 

econômica do uso de uma matriz verde de domínio de nosso país que o álcool, 

que devido aos seus binômios custo e autonomia, não são atrativos aos 

consumidores brasileiros, que têm a necessidade de acessibilidade econômica 

imediata e assim em uso combinado que cheguemos a sustentabilidade 

econômica do uso desta matriz e que esta não seja utilizada apenas por pessoas 

conscientes do benefício ambiental que estão prestando ao nosso planeta. 
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