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1. RESUMO 

O hidrogênio é considerado um combustível que pode causar menor impacto 

à natureza se comparado aos combustíveis fósseis. Sua perspectiva de 

acessibilidade é baixa e seu processo de obtenção e armazenamento são 

complexos. Vale considerar também que manusear esse combustível é altamente 

perigoso, o que leva muitas empresas a desistir de utilizá-lo. O objetivo desse 

trabalho foi disponibilizar um protótipo físico conceitual para avaliar a viabilidade de 

aplicação do hidrogênio em motores a combustão. Desta forma, o protótipo 

construído foi composto por um reator com eletrodos de aço inox, isolantes, celeron 

plástico e uma fonte de corrente contínua. O reator possibilitou a dissociação das 

moléculas da água para a extração do hidrogênio. A tensão mínima para a quebra 

da molécula é de 1,48 volts, no entanto foi utilizado um valor de 2,5 volts, 68 

amperes para obter uma vazão de hidrogênio de 12,33 cm³/s, já instalado em motor 

a combustão. O sistema construído possibilitou adquirir dados para se atingir numa 

segunda etapa a economia de 29% em relação ao uso de combustíveis fósseis. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Devido à competitividade que o mercado impõe, a busca pela preservação 

dos recursos naturais, utilizando energia limpa ou alternativa, vem apresentando 

soluções mais vantajosas. De acordo com a Tab. 1, artigos científicos relacionados a 

esse tema é crescente, demonstram-se ser temas almejados na atualidade. 

Tabela 1 – Artigos publicados referente a Hydrogen production de acordo com 

a referência [1]. 

Ano Artigos

2017 12.095

2016 34.590

2015 30.345

2014 28.475

2013 26.531  
 

Fonte: sciencedirect.com, acesso em 18/Fev/2017. 

  São lançados na atmosfera, por atividade humana, cerca de 24 bilhões de 

toneladas de dióxido de carbono (CO2) por ano [3]. Portanto, disponibilizar uma 



fonte geradora de energia que promova uma redução de gases poluentes lançados 

por veículos automotores, poderá revolucionar os estudos de produção de energia 

limpa. O objetivo desse trabalho foi disponibilizar um protótipo físico conceitual para 

avaliar a viabilidade de aplicação do hidrogênio em motores a combustão. 

Devido à elevada combustão, o hidrogênio é consideravelmente um ótimo 

combustível que oferece caracterizações de consumo reduzido e economia. Porém, 

sua perspectiva de acessibilidade é baixa, contando que seu processo de obtenção 

e armazenamento é muito complexo e difícil. Deve-se considerar que manusear 

esse combustível, altamente explosivo e perigoso, é o que leva muitas empresas a 

desistir de inserir esse produto no mercado. 

 

3. PROTÓTIPO 

  As atividades experimentais desenvolvidas, descritas a seguir, descrevem 

detalhadamente como se foi obtido a célula ideal do hidrogênio que terá melhor 

desempenho em sua aplicação proposta. 

 

3.1. ELETRÓLISE E CÉLULA DE HIDROGÊNIO 

Para obtenção das células de hidrogênio, primeiro foi necessário decompor a 

água (H2O) em Oxigênio (O2) e o Hidrogênio (2H2), por meio de eletrólise. Ele é 

extraído da água, uma vez em que é inserida uma corrente elétrica na água com 

íons, também chamado de eletrólito. Consiste em ligar uma fonte a dois eletrodos de 

aço inoxidável que são imersos no eletrólito.   

Quando a fonte CC é energizada, inicia-se o transporte de cátions (íons de 

carga positiva) que vão sentido ao catodo onde ocorre a redução se originando a 

célula do hidrogênio e os ânions (íons de carga negativa) fornecidos pelo eletrólito 

vão em direção ao anodo originando-se assim célula do oxigênio no anodo. Levando 

em consideração a entalpia do hidrogênio igual a 286 kJ/mol. Como mostra o 

diagrama representativo (Figura1) abaixo. 

 



 

Fig.1. Diagrama de quebra da molécula através da eletrólise no protótipo. 

Equação química balanceada de reação de dupla troca do eletrólito Água + 

Hidróxido de Sódio (H2O + NAOH), mostra descrita a reação estequiométrica a 

seguir (1 e 2). 

H2O + NaOH = H2 + NaO2                     (1)  

2H2O + 2NaOH = 3H2 + 2 NaO2         (2) 

Tabela 2 – Reação Estequiométrica do Hidróxido de Sódio + Água. 

Composição
Quantidade de 

molécula
Massa Molar

NaOH 2 39,99710928

H2O 2 18,01528

H2 3 2,01588

NaO2 2 54,98856928  

A avaliação realizada [4] nas condições normais de temperatura e pressão 

ambiente, foi considerado 1atm e 25°C, a variação de entalpia no sistema ΔK é igual 

a 68320cal/mol, dada a expressão (3) abaixo. 

 

 

 

 E
termo 

= 
 ∆K  

nF 
 = 1,48 volts 

(3) 
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4. REATOR DE HIDROGÊNIO 

Antes da construção física do reator, o projeto foi desenvolvido através do 

software AUTOCAD, no qual se propõem todos os parâmetros de dimensão do 

reator, furos, placas de inox, junta de vedação de borracha e projeto elétrico. A 

seguir, observa-se na Figura 2 e 3 a representação dos diagramas construtivos 

técnicos do projeto principal. 

 

Fig.2. Representação do diagrama esquemático, energização das placas. 

ΔK a diferença de entalpia no sistema; 
t é a temperatura; 
ΔW é a variação de entropia; 
n número de elétrons transferidos; 
F constante de Faraday (=23074 cal/volt equivalente); 
E potencial elétrico [V]; 
J o trabalho líquido realizado; 
C é o calor fornecido ao sistema; 
ΔG variação da energia livre de Gibbs. 

(4) 

(5 e 6) 

(7 e 8) 

(9 e 10) 

(11) 



 

Fig.3. Representação do diagrama construtivo do reator. 

4.1. CONTROLADOR DE CORRENTE 

  O controle da vazão de hidrogênio surgiu para viabilizar o volume desejado 

tornando-o relativo à demanda de gás necessária. 

4.1.1. PRINCÍPIOS DE TRANSFORMAÇÃO 

Devido à disponibilidade dos dados apresentados [18 e 19], permitiu-se a 

inicialização do projeto de um variador de corrente, que irá promover o controle da 

energia requisitada. Aprimorando-se através de pesquisas bibliográficas, foram 

aplicados os fundamentos de relação de transformação. Para calcular um 

transformador foi utilizada a expressão geral da tensão alternada (12).  

Nomenclaturas 

 

 

 

 
 

 

(12) 

E potencial elétrico [V]; 
N núcleo de espiras do primário; 
B densidade de fluxo magnético em Gauss; 
S secção magnética eficaz do núcleo; 
F frequência da tensão alternada; 
Sm secção magnética (cm2); 
P potências dos secundários somadas. 



Assim, a resultante N é multiplicada pela tensão do primário para definição do 

número de espiras necessárias para implementação no primário. A secção 

magnética do núcleo definiu pela raiz da somatória das potências dos secundários 

divido pela frequência (13). 

 

4.2. RETIFICADOR DE ONDA COMPLETA UTILIZANDO TRANSFORMADOR 

COM DERIVAÇÃO CENTRAL 

O circuito desenvolvido na parte primária do transformador (220V), foi 

projetado para suportar uma variação de corrente de 0A a 3,4A (até 750W), devido a 

relação de transformação a corrente é proporcionalmente controlada no secundário, 

onde se localiza os diodos que fazem a retificação de onda completa, filtrada pelo 

capacitor. Conforme diagrama elétrico (Figura 4) demonstrado abaixo. 

 

Fig.4. Representação do diagrama elétrico do controlador de corrente. 

 

 

 

 

(13) 



5. RESULTADOS 

  A construção do reator principal se vem a partir de um protótipo que auxiliou 

na realização dos ensaios.  

5.1. MODELO PRIMÁRIO DO REATOR 

  O protótipo em si é envolvido por um recipiente de PVC, dois eletrodos de 

placas inox (sucata aproveitada, 50x50mm a unidade), no qual se é inserido uma 

tensão variada de 2,0 a 2,5 Volts, com um eletrólito composto por 1000 ml de água 

DI (desmineralizada) mais 1% de hidróxido de sódio. Resultou em vazões de 

0,0311cm³/s a 0,3185cm³/s. 

5.2. MEDIDA DE VAZÃO 

  Os resultados dos ensaios propiciou a percepção de que a variação da 

corrente é proporcionalmente relacionada à vazão. Conforme demonstra a 

representação gráfica (Figura 5) a seguir. 

 
 

Fig.5. Linearidade da produção de hidrogênio mostra que é proporcionalmente variável de acordo com a corrente 

elétrica. 

 



Fornecendo uma função matemática (14). 

y = 0,1814x – 0,0069              (14) 

O enrolamento primário do transformador (220V/500VA), obteve-se uma 

corrente 2,3A, enquanto no enrolamento secundário de 3,4 + 3,4V, uma corrente 

máxima de 50A. Para verificação da eficácia no secundário foi necessário variar a 

amplitude da tensão no primário, onde é possível o controle da corrente no 

secundário numa frequência de 60Hz (com a variação da amplitude na frequência do 

primário é feito o controle da corrente no secundário).  

No ensaio teórico, consiste que a perda de aceleração momentânea na 

adição de carga. Assim, houve a necessidade de instalação de um banco de 

capacitores para compensação dessas perdas, pois com o tempo de descarga do 

banco, a perda da aceleração diminui e o gerador mantem-se estável.  

Os ensaios foram realizados em laboratório eletrônico (MultiSin 14.0), para 

viabilizar a disponibilidade do equipamento. 

5.3. REATOR PRINCIPAL 

A disponibilização do reator principal é a compilação de dados adquiridos nos 

ensaios realizados com o protótipo e algumas melhorias que foram implantadas 

tanto de desempenho, quanto visual, oferecendo maior precisão para o 

desenvolvimento do projeto. 

A montagem do modelo definitivo se resultou em 15 placas (120x100mm) de 

inox 304 (18%Cr – 8%Ni) que possui propriedades de resistência à oxidação até a 

temperatura de 850ºC e resistência à corrosão garantida até a temperatura de 

300ºC. Para utilização de uma tensão de 2,5 Volts e sendo assim, possível a 

obtenção de 68A. O recipiente passou a ser as próprias placas envolvidas por 

borracha e com tampas de celeron plástico, conforme demonstrado na Figura 2 e 3. 

6. CONCLUSÃO 

  O projeto desenvolvido mostrou a viabilidade da produção de hidrogênio por 

meio da eletrólise. Observou-se que a vazão é proporcional a corrente elétrica 

aplicada no sistema. Os cálculos efetuados para vazão foram corroborados pelos 

dados experimentais. 

   



   

Para obter informações da aplicação do hidrogênio em motores a combustão, 

foi instalado o reator principal em um veículo automotor (flex1.6/120cv), utilizando 

etanol como combustível. Contudo, foi estimado que aplicando a corrente de 10A, a 

relação do hidrogênio e etanol alcançaria a economia de 0,3%, porém ao realizar os 

ensaios obteve-se aproximadamente 7%, que foram identificados como melhora no 

rendimento do motor e não como economia real da relação hidrogênio e etanol.  

  Mediante a esses dados notou se que para ampliar de modo significativo a 

geração de HHO, um gerador de corrente alternada de 7500watts deve ser 

instalado. Com esse dispositivo, pode-se rebaixar a tensão gerada com um 

transformador para 1,62volts, aproximadamente, atingindo uma corrente de 4630A, 

gerando um total de 839,88cm³ de HHO. Para gerar essa quantia, o motor consome 

20% a mais de combustível. Porém, se utilizado este volume de HHO juntamente 

com o combustível na alimentação do motor, conclui-se que há um ganho de 42,8%, 

obtendo uma economia real de 28,5% relativo ao consumo do carro original. 
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