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1. RESUMO  

Grande parte da matriz energética mundial ainda é encabeçada pelo uso de 

combustíveis fósseis. E se torna alarmante a dependência desses recursos devido à 

emissão de gases poluentes em nossa atmosfera. Por isso e fontes de redução 

desses impactos são pesquisadas de forma a reduzirem o consumo de combustíveis 

fósseis por completo. Este trabalho apresenta uma proposta não para a substituição 

desses combustíveis, mas sim para obter no ganho de rendimento de motores de 

combustão interna utilizando fontes limpas integradas aos seus sistemas. Portanto, 

neste trabalho a eletrólise é utilizada para a produção de hidrogênio fazendo uso de 

energia proveniente de baterias ou qualquer outra fonte geradora de corrente 

elétrica do próprio sistema automobilístico, utilizando-se somente energia renovável 

em todo este processo. Através de uma célula eletrolítica acoplada ao sistema, a 

eletrólise desencadeada dentro dela libera átomos de hidrogênio e oxigênio 

encontrados na água usada como eletrólito, para serem inseridos na câmara de 

combustão. O gás introduzido aumenta o rendimento dos motores devido ao seu alto 

poder calorífico. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Sabe-se que os combustíveis fósseis além de poluir o meio ambiente são 

encontrados de maneira limitada na natureza, por isso é imprescindível que sejam 

buscadas alternativas para substituí-los ou minimizar o seu consumo. A utilização de 

células de hidrogênio em motores de combustão visa diminuir esse consumo, uma 

vez que o hidrogênio age de forma a aumentar o rendimento do motor através do 

seu grande poder calorífico além da sua baixa massa específica. Para sua obtenção 

é necessário dissociar uma fonte primária de energia como, por exemplo, 

hidrocarbonetos, biomassa ou a água. A obtenção do hidrogênio por meio da 

eletrólise da água torna-se mais interessante, pois a água não possui carbonetos e, 

portanto, não gera gases poluentes. 

Segundo SKOOG (2006), as células de combustíveis, de modo geral, são 

transdutores eletroquímicos cuja operação contínua converte energia química em 

energia elétrica, através do processo de rearranjo de um átomo de oxigênio com 

dois átomos de hidrogênio, resultando em água, energia elétrica e energia térmica. 



No caso da aplicação em motores de combustão pode se dizer que estas células 

funcionam como transdutores que convertem energia elétrica em energia química. 

  

3. OBJETIVOS 

- Confecção da célula eletrolítica 

- Produção de um ábaco contendo o dimensionamento e operação da célula 

(número de placas, tensão e corrente). 

- Aplicação de um protótipo de célula em um motor à combustão. 

- Estudo do rendimento 

  

4. METODOLOGIA  

Trata-se de um estudo qualitativo pelo qual também será confeccionado uma 

célula eletrolítica e que a partir da injeção de corrente contínua, produzirá os gases 

hidrogênio e oxigênio. Esses gases por sua vez serão inseridos no sistema de 

admissão de um motor ciclo Otto, para que seja testada a sua eficiência através do 

enriquecimento da mistura de queima. 

Após montada a célula eletrolítica, medições dos gases produzidos serão 

realizadas a partir da variação de número de placas tensão e corrente aplicada. Os 

dados obtidos serão utilizados para confeccionar um ábaco que servirá como 

referência de dimensionamento da célula para a utilização em outros motores 

diferentes. 

Após os levantamentos iniciais, um motor ciclo Otto será submetido a 

funcionamento sem a célula de hidrogênio, utilizando uma medida padrão de 

combustível. O tempo de funcionamento do motor em 1000 rpm será medido até que 

o combustível se esgote. 

Após a medição do tempo de funcionamento do motor sem a célula 

eletrolítica, a célula será aplicada no sistema, a partir da qual os gases produzidos 

serão inseridos na admissão de ar do motor. O motor então será submetido a um 

novo teste utilizando a mesma medida padrão de combustível e mesma rotação. 

Mais uma vez o tempo de funcionamento do motor será medido, para que então, 

seja observado o aumento do tempo de funcionamento do motor.  

A quantificação de aumento ou redução do consumo de combustível será definida a 

partir da divisão entre o tempo do motor ligado utilizando a célula eletrolítica pelo 

tempo do motor ligado sem a célula. 



5. DESENVOLVIMENTO  

O hidrolisador confeccionado nesta pesquisa se assemelha a um “sanduíche”, 

onde suas extremidades são feitas de material isolante, seu núcleo constituído de 

placas condutoras, o-rings (vedações) intermediam as placas impedindo que hajam 

vazamentos, o conjunto é fixado por parafusos, porcas e arruelas. Esta espécie de 

“sanduíche” possui um furo em cada placa isolante, onde é conectada uma 

mangueira de entrada de eletrólito e outra mangueira de saída de HHO. O eletrólito 

que abastece o sistema provém de um reservatório de eletrólito ligado ao sistema. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Através do estudo realizado foi possível observar que há diversos tipos de 

materiais que podem ser utilizados na construção da célula de hidrogênio, porém foi 

possível definir os materiais mais adequados para tal aplicação. 

- Chapas de acrílico foram utilizadas devido sua boa resistência mecânica e sua não 

condutividade elétrica; 

- Chapas de inox 316L foram escolhidas por apresentar boa resistência à corrosão 

em meios salinos e boa condutividade elétrica; 

- O polímero EPDM foi escolhido por apresentar baixíssima degradação química 

quando em contato com o eletrólito na faixa de temperatura em que a célula irá 

operar; 

- O sal utilizado no eletrólito será o hidróxido de sódio (soda cáustica), devido ser 

facilmente encontrado no mercado e por apresentar propriedades de condutividade 

semelhantes ao hidróxido de potássio sal, normalmente utilizado em células deste 

tipo. 
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