
TÍTULO: TECNOLOGIA NA OBTENÇÃO E USO DO GÁS HIDROGÊNIO COMO FONTE DE ENERGIA
NAS UTILIDADES DOMÉSTICAS ATRAVÉS DA ELETRÓLISE
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRAÁREA: 

SUBÁREA: EngenhariasSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO(ÕES): FACULDADE MAX PLANCK - FMPINSTITUIÇÃO(ÕES): 

AUTOR(ES): TATIANE CRISTINA DA SILVA, RODRIGO LUCARELLI SANTOS, EWERTON MENDES DA
CUNHA, JÉSSICA FERNANDA DA SILVA
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): JANAINA DE MELO FRANCO DOMINGOSORIENTADOR(ES): 



1. RESUMO 
 
O presente artigo apresenta uma análise do o gás hidrogênio, trazendo esse método 

para utilidades comum como as necessidades domésticas. O estudo foi realizado a 

fim de avaliar viabilidade e características desse elemento, seus riscos e métodos de 

extração do gás, moldando assim, uma forma financeiramente e sustentavelmente 

atrativa aos usuários na substituição do gás GLP comum pelo gás Hidrogênio. As 

pesquisas foram elaboradas com a finalidade de criar uma empresa para produção de 

um gerador utilizando o conceito abordado, após observar nos últimos meses vários 

reajustes no preço do gás GLP (Gás Liquefeito de Petróleo) mais conhecido como gás 

de cozinha, surgiu a ideia de comercializar um novo tipo de gás para a substituição do 

gás GLP. Visando a preservação do meio ambiente, além de usar um gás não 

poluente e sua combustão produz água, as embalagens são feitas de polímeros 

resistentes e não haverá necessidade de descarte por um longo período, sendo 

somente necessário o reabastecimento de água em seu compartimento e por esse 

motivo torna o produto sustentável. 

 
2. INTRODUÇÃO 

 
A descoberta do GLP (gás liquefeito de petróleo) foi em 1910, nos EUA, e começou a 

ser utilizado no Brasil apenas em 1936 (CECCHI, 2001). Seu acesso é mundial e tem 

maior número de consumo nos países da América do Norte e na Ásia (LIQUIGÁS, 

2008). Hoje o Gás GLP pode ser distribuído em recipientes transportáveis, sendo mais 

utilizado para as aplicações domésticas eles são engarrafados nos denominados 

botijões e estão presentes em 95% dos domicílios, atendendo 100% do Brasil, o que 

confere uma penetração ainda maior do que energia elétrica e água encanada 

(LIQUIGÁS, 2008). O Brasil possui alto atendimento em todos os municípios, 

atendendo aproximadamente 42 milhões de lares, e cerca de 200 milhões de 

toneladas anuais por todo o mundo, sendo incentivado como fonte de energia e tendo 

grande papel ambiental (ANP, 2008). Neste contexto, se torna necessária uma nova 

fonte de combustível de uma forma limpa que atende todos os requisitos necessários. 

O Hidrogênio vem sido explorado de uma forma significativa para uso em meio de 

transportes, podendo substituir a gasolina ou etanol, sendo também capaz de gerar 

chama de fogo de uma forma cem por cento limpa.  

 
3. OBJETIVOS 

http://www.ultragaz.com.br/UltragazPortal/faces/pages_industriacomercioindustria/ultrasystem/gaslp


A presente pesquisa consiste em descrever o processo de geração de hidrogênio 

através da eletrólise, a adaptação ao sistema de fogões doméstico, as características 

desse sistema, realizar alguns testes, e baseado neste apresentar uma comparação 

dos benefícios desta aplicação com e sem o equipamento. 

 
4. METODOLOGIA 

 
A eletrólise é um processo eletroquímico não espontâneo, para ocorrer essa reação é 

preciso passar uma corrente elétrica na água, desde que seja uma água capaz de 

conduzir eletricidade. O método eletrólise é um método de obtenção do gás de 

hidrogênio e sem agredir o meio ambiente. Em um determinado líquido, no caso água, 

é dissolvido um composto iônico, facilitando a dispersão e disponibilidade de seus 

íons na água. Um par de eletrodos é aplicado imersos nesse líquido por onde passa 

uma corrente elétrica. Chamamos de cátodo o eletrodo de carga negativa enquanto o 

de carga positiva é chamado de ânodo, esses eletrodos atraem íons de cargas oposta 

(WOLLMAN, 2013). Através de uma fonte externa de energia fornecida para separar 

os íons, fazem com que eles se unam aos respectivos eletrodos, os eletrodos inertes 

imersos em uma mistura de água e Hidróxido de Sódio. Os cátions deverão se 

atraídos pelo cátodo e os aníons pelo ânodo formando o oxigênio e o gás de 

hidrogênio, onde pode-se observar a formação de bolhas entorno do eletrodo 

(BOHACIK, 2018). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 
 

Na etapa inicial do projeto foi definido os responsáveis por cada divisão do projeto, 

brainstorming sobre o produto, princípios como ser desenvolvido a cada etapa do 

projeto, definições de data de todo o plano e principalmente o nome a ser escolhido 

para o produto. Após definida a divisão de projeto, necessita-se de um desenho para 

o produto definindo-se o melhor ‘design’, cor, peso e tamanho, para facilitar o 

transporte e se tornar atrativo para os consumidores trazendo, alavancando a 

aceitação nesse segmento. Após todas as montagem e instalações que compõem o 

produto, o projeto necessita de testes do circuito elétrico com multímetro, na fonte 

elétrica e de inspeções do molde plástico para que não tenha nenhuma perfuração ou 

vedação defeituosa que possa ter vazamentos tanto do reagente químico como do 

próprio gás de hidrogênio. É essencial efetuar a limpeza do reservatório e envolve-la 



com plástico bolha para a proteção do armazenamento, assim o produto poderá 

aguardar a efetivação da compra e sua expedição, até mesmo a longo prazo.  

 
6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 
No trabalho apresentado e desenvolvido até o momento atual, podemos observar a 

dificuldade e importância na extração do gás de hidrogênio através da eletrolise, pois 

para uma perfeita fusão dos elementos para geração do gás é necessário conter as 

quantidades exatas de cada produto, além de buscar meio mais econômicos de 

material, ou matéria prima, como a eletricidade. Podemos constatar que é necessário 

um novo método mais econômico e sustentável para o projeto se tornar ainda mais 

viável. Nota-se que o projeto necessita de diversas melhorias, como embalagens, 

marketing, entre outros, além de uma busca mais avançada a fim de apresentar as 

vantagens e comparativos para tornar o produto ainda mais produtivo e atrativo aos 

consumidores. 
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