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Resumo: Este projeto tem como objetivo realizar 

simulações numéricas e análises experimentais 

referentes ao uso de hidrogênio como combustível 

complementar e dimensionar um sistema a ser 

introduzido em um motor já existente. Está sendo 

construída uma nova bancada dinamométrica com 

interface feita em LabView, para análise das curvas 

características do motor operando com diferentes 

concentrações de hidrogênio e avaliar as reais vantagens 

da injeção de hidrogênio no consumo e desempenho. 

 

1. Introdução 
Atualmente, os problemas relacionados às mudanças 

climáticas causadas pelo aquecimento global têm levado 

a grandes debates mundiais e um dos causadores deste 

fenômeno é a queima de combustível fóssil em veículos. 

Daí a procura por um combustível alternativo que 

apresente menor impacto ambiental. 

Há várias pesquisas sobre o uso do hidrogênio em 

células de combustível, porém o custo ainda é muito 

elevado. A proposta deste estudo é o uso de hidrogênio 

gasoso obtido por eletrólise da água como combustível 

complementar ao tradicional, que pode ser gasolina, 

etanol ou gás natural. O resultado da combustão da 

parcela de hidrogênio será água, retornando à natureza. 

A adaptação é muito simples e não será necessário 

alterar o layout do motor para que funcione nessas 

condições [1]. 

 

2. Metodologia 
O estudo está sendo iniciado com uma ampla revisão 

bibliográfica para o projeto do aparato experimental 

necessário para uma boa avaliação quantitativa e 

qualitativa dos fenômenos que avaliam o consumo e 

desempenho do motor.  

Uma nova bancada dinamométrica está sendo 

desenvolvida, com base em um moto gerador elétrico de 

corrente contínua já disponível. Será possível levantar 

as curvas características tais como: torque, potência e 

consumo específico ao operar como gerador e a curva 

de potência dissipada por atrito ao operar como motor 

[2]. Esta bancada está sendo projetada para que os erros 

de leitura apresentados na bancada utilizada atualmente 

sejam reduzidos. Estudos e simulações serão realizados 

para atenuar as vibrações, reduzindo as cargas 

desnecessárias no eixo que conecta o motor de 

combustão ao motor elétrico.  

 
Figura 1 - Sistema para leitura do torque 

 

Esta bancada será utilizada nas aulas do laboratório 

de motores. Um sistema de aquisição de dados eficiente, 

confiável e de simples compreensão para uso dos alunos 

será elaborado com o software LabView. 

Após a construção do dinamômetro elétrico, o 

próximo passo será a instalação do gerador de 

hidrogênio já existente no motor de combustão interna. 

O gerador de hidrogênio funciona por meio de eletrólise 

em solução aquosa, que consiste em passar uma 

corrente elétrica no meio aquoso, fazendo com que as 

moléculas de água se quebrem e forme hidrogênio livre 

e oxigênio, sendo o hidrogênio formado próximo ao 

cátodo (+) e o oxigênio próximo ao ânodo (-) [3].  

 

 
Figura 2 – Eletrólise em solução aquosa [4] 
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Figura 3 – Gerador de hidrogênio 

 

 Será feito alguns ajustes tanto no gerador quanto no 

motor para seu correto funcionamento e em seguida, 

será realizado testes com o motor funcionando com 

gasolina e em seguida com uma mistura de gasolina e 

hidrogênio em diferentes proporções. Essa etapa requer 

cuidado especial quanto à segurança para evitar danos 

aos equipamentos e aos operadores. 

 

3. Resultados 
O projeto ainda está nos estágios iniciais, portanto 

apresentarei o que se espera como resultados do estudo. 

Finalizando a montagem da bancada dinamométrica 

e a instalação do motor de combustão interna e do motor 

elétrico com os demais itens necessários para o seu 

funcionamento (suportes, acoplamentos, banco de 

resistências, etc.), um dos resultados esperados é uma 

bancada que tenha uma frequência natural distante da 

frequência de vibração do motor de combustão interna. 

Deste modo, as vibrações da bancada serão reduzidas e 

a leitura realizada pela célula de carga será mais precisa. 

Um sistema de aquisição de dados feito em 

LabView realizando leituras de sensores do motor e da 

bancada e atuando para regular a rotação desejada no 

teste, sendo de fácil entendimento para ser uma 

ferramenta útil aos alunos nas aulas no laboratório de 

motores. 

Finalmente, os resultados experimentais da 

instalação do gerador de hidrogênio no motor de 

combustão interna permitirão avaliar em quais 

condições operacionais o hidrogênio será vantajoso em 

termos de economia de combustível e desempenho. 

Além disso, todos os efeitos colaterais serão compilados 

e apresentados no Relatório Final. 
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