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1. RESUMO 

Este estudo está direcionado ao setor de energias renováveis, mais propriamente 

focado nos geradores de hidrogênio por eletrólise e nos benefícios da queima do 

hidrogênio como combustível auxiliar. Em primeira instância, serão abordadas 

algumas informações básicas e curiosidades a respeito dessa tecnologia e seus 

constituintes. Será apresentado assim, um breve histórico sobre o gás hidrogênio, 

suas propriedades, e o embasamento científico referente à eletrólise da água e 

motores de combustão interna. Em sequência são apresentados alguns testes 

comparativos feitos em um automóvel com e sem a adição de gás hidrogênio. 

2. INTRODUÇÃO 

O mundo, na atualidade, demanda de uma grande frota de veículos que utilizam 

combustíveis fósseis tais como: gasolina e diesel sendo, contudo previsível o 

esgotamento de fontes energéticas fósseis, o que leva à necessidade de se encontrar, 

num futuro próximo, fontes alternativas que sejam seguras, limpas, renováveis e 

economicamente viáveis, para obtenção desse tipo de energia. Contudo, a solução 

para esta crise energética anunciada deve estar em sintonia, principalmente, com a 

diminuição da poluição ambiental. (CONELHEIRO ARQUIMEDES, 2012). 

Nesse contexto, o gás hidrogênio (𝐻2) surge como uma alternativa válida dado que é 

o elemento mais abundante no universo e sua combustão direta produz uma 

quantidade significativa de energia e libera apenas água. Uma das alternativas 

adotadas para o processo de produção de hidrogênio é através da eletrólise da água, 

pois além de ser um processo relativamente simples que não gera nenhum resíduo 

que venha a ser prejudicial ao meio ambiente, a produção do hidrogênio torna-se uma 

técnica eficiente de transformação e economia combustível. (CONELHEIRO 

ARQUIMEDES, 2012); (SALIBA-SILVA,2009) 

3. OBJETIVOS 

O intuito do projeto é demonstrar o comportamento do hidrogênio como forma de 

combustível veicular e analisar a mistura do mesmo com outros combustíveis fósseis, 

bem como as reações/comportamentos dos motores térmicos ciclo Otto que recebe 

essas misturas. 
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4. METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do projeto as seguintes etapas foram planejadas: 1- Estudo 

do processo de geração de hidrogênio, 2- Análise do motor ciclo Otto, 3- 

Fundamentação de sistema de injeção eletrônica, 4- Dimensionamento da célula 

eletrolítica HHO (FIGURA 2) ,6- confecção do protótipo e instalação do mesmo,5- 

Injeção de hidrogênio em motor ciclo Otto, 6- Estudo dos resultados, 7- Conclusão do 

projeto. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O hidrogênio é o elemento mais abundante no meio ambiente e entre suas 

propriedades estão duas características que alimentam o interesse em estudos 

automobilísticos, são eles: grande capacidade de expansão, altamente inflamável. 

(NETO EMILIO,2005). 

Os motores automotivos ciclo Otto trabalham através de mistura de ar/combustível de 

tal modo que os mesmos são misturados e comprimidos afim de aumentar a pressão 

no cilindro de expansão e em sequência essa mistura pressurizada é explodida 

gerando movimento que move o veículo.  A quantidade de mistura varia de acordo 

com o combustível, por exemplo: um veículo movido a gasolina precisa misturar doze 

partes de ar para uma parte combustível, diferente do etanol que precisa trabalhar 

com relação 8:1 ou seja, oito partes de ar para uma parte de combustível. 

(NASCIMENTO,2008.) 

Analisando essas informações é possível criar a analogia da implantação do 

hidrogênio (𝐻2) para auxiliar a mistura no sistema de combustão do veículo, afim de 

utilizar as propriedades de explosão e expansão do hidrogênio para que o motor gere 

economia na utilização do combustível. A maneira mais fácil de gerar hidrogênio é 

através da eletrólise da água de efeito corona, onde é feito um recipiente com chapas 

metálicas inoxidável imersa em água juntamente com ácido sulfúrico (𝐻2 𝑆𝑂4) que 

servirá como reagente eletrolítico (FIGURA 1), onde os polos elétricos servem com 

dissociador molecular onde o polo negativo “libera” o hidrogênio (𝐻2) e o polo positivo 

libera o oxigênio (O2). (BOTTON, J. P, 2007) 
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Figura 1- eletrólise da água 

 

FONTE: [resumoescolar.com.br /quimica/eletrolise-da-agua] 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Através do protótipo (FIGURA 2) instalado foi possível previamente analisar uma 

redução de 53,9% de consumo de combustível (FIGURA 3) através da adição de 

Hidrogênio na câmara de combustão do veículo. 

Figura 2 - A) projeto Solidworks, B) protótipo instalado  

 

Fonte: [AUTOR] 

Figura 3 – A) leitura 17,8Km/L, B) 27,4Km/L  

 

Fonte: [AUTOR]  

figura A figura B

Figura A Figura B
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