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Resumo: Nos tempos atuais, com a escassez dos combustíveis fósseis e dos níveis alarmantes de poluição ambiental 
provocado por esses combustíveis, torna-se cada vez mais necessário o estudo de alternativas para a diminuição do 
seu consumo em motores de combustão. Este trabalho teve como principal objetivo construir um gerador de 
hidrogênio a partir da eletrólise em solução de água e soda cáustica, usando eletrodos de aço inox, como alternativa 
de produção de gás hidro-oxigênio, possível de ser usado em motores de combustão para diminuir o consumo de 
combustível. Foi possível gerar o gás com a alimentação do gerador por uma bateria altomotiva 12V, 45A, 
comprovando a eficiência do processo apartir de um sistema de simples construção e baixo custo capaz de auxiliar na 
preservação ambiental. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

Nos tempos atuais, com a escassez dos combustíveis fósseis e dos níveis alarmantes de poluição ambiental 
provocados por esses combustíveis, torna-se cada vez mais necessário o estudo de alternativas para a diminuição do seu 
consumo. O hidrogênio tem sido usado como combustível limpo, de alto poder de combustão, como alternativa para 
redução do consumo de combustíveis fósseis em alguns processos industriais [1]. Essas aplicações, no entanto, são 
bastante restritas e a tecnologia da produção do gás ainda pouco divulgada. Este trabalho teve como principal objetivo 
construir um gerador de hidrogênio, de baixo custo, simples construção, a partir da eletrólise em solução de água e soda 
cáustica, usando eletrodos de aço inox, e tubos de PVC, para produção de gás hidro-oxigênio, possível de ser usado em 
motores de combustão para diminuir o consumo de combustível fóssil nesses motores. Foi possível produzir o gás com 
o gerador construído, artesanalmente, mostrando que é possível criar alternativas simples, baratas, a partir de 
componentes comercialmente disponíveis e acessíveis que podem resultar na preservação do nosso planeta. 

 
2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
2.1. Eletrólise 

A eletrólise é um processo que separa os elementos químicos de um composto através do uso da eletricidade. 
Resumidamente, procede-se primeiro à decomposição (ionização ou dissociação) do composto em íons e, 
posteriormente, com a passagem de uma corrente contínua através destes íons, são separados os elementos químicos. 
Em muitos casos, dependendo da substância a ser eletrolisada e do meio em que ela ocorre, além de separar os 
elementos ocorre também a formação de novos compostos [2]. O processo da eletrólise é uma reação de oxirredução 
oposta àquela que ocorre numa célula galvânica, sendo, portanto, um fenômeno físico-químico não espontâneo. 

A palavra eletrólise é originária dos radicais eletro (eletricidade) e lisis (decomposição), ou seja, decomposição por 
eletricidade, podendo ainda ser chamada literalmente de eletro decomposição [2]. 

 
2.2. História 

As primeiras experiências envolvendo eletrólise foram iniciadas pelo químico inglês Humphry Davy, que em 1778 
obteve o elemento químico potássio passando uma corrente elétrica através do carbonato de potássio (potassa) fundido. 
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Em 1808, através de sugestões dadas por Jöns Jacob Berzelius, Davy efetuou melhorias no processo, e conseguiu 
isolar outros elementos a partir dos seus óxidos como o magnésio e o bário [2]. 

 
2.3. Processo eletrolítico 

Dependendo do tipo de eletrodo e do modo de obtenção dos íons que constituem o eletrólito as reações que ocorrem 
no processo eletrolítico são diferentes [2]. 
Exemplo de eletrólise. Eletrólise ígnea do NaCl: 
Os produtos da eletrólise do sal comum, quando fundido, são os elementos sódio e cloro. 
Etapas: 
O NaCl é fundido e colocado numa cuba. Na fusão ocorre a dissociação dos íons do sal:  

2 NaCl --> 2 Na+ + 2 Cl- 
Dois eletrodos inertes (exemplo, grafites) são mergulhados no sal fundido e ligados a um gerador químico (pilha ou 
bateria). Os ânions (2 Cl-) movem-se para o eletrodo positivo onde perdem elétrons (oxidação) tornando-se neutros, e 
ligando-se entre si: 

2 Cl- - 2 elétrons --> Cl2 
Por diferença de potencial os dois elétrons são enviados através do gerador para o pólo negativo. Os cátions (2 Na+) 
movem-se para o eletrodo negativo onde recebem estes dois elétrons (redução) transformando-se em sódio metálico: 

2 Na+ + 2 elétrons --> 2 Na 
Encerrado o processo obteve-se a decomposição do NaCl em cloro e sódio metálico:  

2 NaCl --> 2 Na + Cl2      
 
Pela eletrólise, pode-se decompor a água acidulada em hidrogênio e oxigênio. Este procedimento foi descoberto 

pela primeira vez pelo químico inglês William Nicholson em 1800, e posteriormente por Faraday em 1820 [2]. 
 

2.4. Hidrogênio 
 

2.4.1. Introdução  
O hidrogênio é um elemento químico com número atômico 1 e representado pelo símbolo H. Com uma massa 

atômica de aproximadamente 1,0 u, o hidrogênio é o elemento menos denso. Ele geralmente apresenta-se em sua forma 
molecular, formando o gás diatômico (H2) nas CNTP. Este gás é inflamável, incolor, inodoro, não-metálico e insolúvel 
em água. 

O elemento hidrogênio, por possuir propriedades distintas, não se enquadra claramente em nenhum grupo da tabela 
periódica, sendo muitas vezes colocado no grupo 1 (ou família 1A) por possuir apenas 1 próton. 

O hidrogênio é o mais abundante dos elementos químicos, constituindo aproximadamente 75% da massa elementar 
do Universo. O hidrogênio elementar é relativamente raro na Terra, e é industrialmente produzido a partir de 
hidrocarbonetos presentes no gás natural, tais como metano, após o que a maior parte do hidrogênio elementar é usada 
"em cativeiro" (o que significa localmente no lugar de produção). Os maiores mercados do mundo fazem uso do 
hidrogênio para o aprimoramento de combustíveis fósseis (no processo de hidrocraqueamento) e na produção de 
amoníaco (maior parte para o mercado de fertilizantes). O hidrogênio também pode ser obtido por meio da eletrólise da 
água, porém, este processo é atualmente dispendioso, o que privilegia sua obtenção a partir do gás natural [1]. 

 
2.4.2. Descoberta e uso 

O gás hidrogênio, H2, foi o primeiro produzido artificialmente e formalmente descrito por T. Von Hohenheim 
(também conhecido como Paracelso, 1493–1541) por meio da reação química entre metais e ácidos fortes. Celso não 
tinha o conhecimento de que o gás inflamável produzido por esta reação química era constituído por um novo elemento 
químico. Em 1671, Robert Boyle redescobriu e descreveu a reação entre limalhas de ferro e ácidos diluídos, o que 
resulta na produção de gás hidrogênio. Em 1766, Henry Cavendish foi o primeiro a reconhecer o gás hidrogênio como 
uma discreta substância, ao identificar o gás de uma reação ácido-metal como "ar inflamável" e descobrindo mais 
profundamente, em 1781, que o gás produz água quando queimado. A ele geralmente é dado o crédito pela sua 
descoberta como um elemento químico. Em 1783, Antoine Lavoisier deu ao elemento o nome de hidrogênio (do grego 
υδρώ (hydro), água e γένος-ου (genes, gerar) quando ele e Laplace reproduziram a descoberta de Cavendish, onde água 
é produzida quando hidrogênio é queimado [1]. 

Hidrogênio foi liquefeito pela primeira vez por James Dewar em 1898 ao usar resfriamento regenerativo e sua 
invenção se aproxima muito daquilo que conhecemos como garrafa térmica nos dias de hoje.  Ele produziu hidrogênio 
sólido no ano seguinte. O deutério foi descoberto em dezembro de 1931 por Harold Urey, e o trítio foi preparado em 
1934 por Ernest Rutherford, Marcus Oliphant, e Paul Harteck.  A água pesada, que possui deutério no lugar de 
hidrogênio regular na molécula de água, foi descoberta pela equipe de Urey em 1932. 

François Isaac de Rivaz construiu o primeiro dispositivo de combustão interna movido por uma mistura de 
hidrogênio e oxigênio em 1806. Edward Daniel Clarke inventou o cano de sopro de gás hidrogênio em 1819. A lâmpada 
de Döbereiner e a Luminária Drummond foram inventadas em 1823 [1]. 

O enchimento do primeiro balão com gás hidrogênio foi documentado por Jacques Charles em 1783. Em 1852,  
Henri Giffard inventaria o primeiro dirigível decolado com hidrogênio.  O conde alemão Ferdinand von Zeppelin 
promoveu a idéia de usar o hidrogênio em dirigíveis rígidos, que mais tarde foram chamados de Zeppelins; o primeiro 
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dos quais teve seu vôo inaugural em 1900. Vôos programados regularmente começaram em 1910 e com o surgimento 
da Primeira Guerra Mundial em agosto de 1914, eles haviam transportado 35.000 passageiros sem qualquer incidente 
sério. Dirigíveis levantados por hidrogênio foram usados como plataformas de observação e bombardeadores durante a 
guerra [1]. 

O primeiro cruzamento transatlântico sem escalas foi realizado pelo dirigível britânico R34 em 1919. Com o 
lançamento do Graf Zeppelin nos anos 1920, o serviço regular de passageiros prosseguiu até meados dos anos 1930 sem 
nenhum acidente. Com a descoberta de reservas de outro tipo de gás leve nos Estados Unidos esse projeto deveria sofrer 
modificações, já que o outro elemento prometia um aumento na segurança, mas o governo dos E.U.A se recusou a 
vender o gás para este propósito. Sendo assim, H2 foi usado no dirigível Hindenburg, o qual foi destruído em um 
incidente em pleno vôo sobre New Jersey no dia 6 de maio de 1937.  O incidente foi transmitido ao vivo no rádio e 
filmado. A ignição do vazamento de hidrogênio foi atribuída como a causa do incidente, porém, investigações 
posteriores apontaram a ignição do revestimento de tecido aluminizado pela eletricidade estática [1]. 

 
2.4.3. Ocorrência natural 

Hidrogênio é o elemento mais abundante no universo, compondo 75% da matéria normal por massa e mais de 90% 
por número de átomos. Este elemento é encontrado em grande abundância em estrelas e planetas gigantes de gás. 
Nuvens moleculares de H2 são associadas à formação de estrelas. O elemento tem um papel vital em dar energia às 
estrelas através de cadeias próton-próton. 

Pelo universo, o hidrogênio é geralmente encontrado nos estados atômico e plasma, cujas propriedades são bem 
diferentes das do hidrogênio molecular. Como plasma, o elétron e o próton de hidrogênio não estão ligados, resultando 
em uma condutividade elétrica elevada e alta emissividade. As partículas carregadas são altamente influenciadas por 
campos elétricos e magnéticos. Por exemplo, no vento solar elas interagem com a magnetosfera da Terra, fazendo surgir 
as correntes de Birkeland e a aurora. Hidrogênio é encontrado em estado atômico neutro no meio interestelar.  

Em Condições Normais de Temperatura e Pressão na Terra (CNTP), o hidrogênio existe como um gás diatômico. 
Entretanto, o gás de hidrogênio é muito raro na atmosfera da Terra (1 ppm em volume) devido à sua pequena densidade, 
o que o possibilita escapar da gravidade da Terra mais facilmente que gases mais pesados. Entretanto, o hidrogênio (na 
forma combinada quimicamente) é o terceiro elemento mais abundante na superfície da Terra. A maior parte do 
hidrogênio da Terra está na forma de compostos químicos tais como hidrocarbonetos e água. O gás de hidrogênio é 
produzido por algumas bactérias e algas. Metano é uma fonte de hidrogênio de crescente importância [1]. 

 
2.4.4. Propriedades e Aplicações 

 As turbinas principais de ônibus espaciais queimam hidrogênio líquido com oxigênio puro, produzindo uma chama 
quase invisível. 

Gás hidrogênio (dihidrogênio) é altamente inflamável e queima em concentrações de 4% ou mais de H2 no ar. A 
entalpia de combustão para o hidrogênio é −286 kJ/mol; ele queima de acordo com a seguinte equação balanceada: 

2 H2(g) + O2(g) → 2 H2O(l) + 572  kJ (286 kJ/mol) 
Quando misturado com oxigênio, o hidrogênio explode por ignição. Hidrogênio queima violentamente no ar, tendo 

ignição automaticamente na temperatura de 560 °C. Chamas de hidrogênio-oxigênio puros queimam no alcance de cor 
ultravioleta e são quase invisíveis a olho nu, como na chama das turbinas principais dos ônibus espaciais. Então ele 
necessita de um detector de chama para detectar se um vazamento de hidrogênio está queimando. A explosão do 
dirigível Hindenburg foi um caso infame de combustão de hidrogênio; a causa é debatida, mas os materiais 
combustíveis na pele do dirigível foram responsáveis pela coloração das chamas. Outra característica do fogo do 
hidrogênio é que as chamas tendem a ascender rapidamente com o gás no ar, como ilustrado pelas chamas do 
Hindenburg, causando menos dano que fogos de hidrocarboneto. Dois terços dos passageiros do Hindenburg 
sobreviveram ao incêndio, e muitas das mortes que ocorreram foram da queda ou da queima do combustível diesel. 

H2 reage diretamente com outros elementos oxidantes. Uma reação violenta e espontânea pode ocorrer em 
temperatura ambiente com cloro e flúor, formando os haletos de hidrogênio correspondentes: cloreto de hidrogênio e 
fluoreto de hidrogênio. 

Grandes quantidades de H2 são necessárias nas indústrias de petróleo e química. A maior aplicação de H2 é para o 
processamento ("aprimoramento") de combustíveis fósseis, e na produção de amoníaco. Os principais consumidores de 
H2 em uma fábrica petroquímica incluem hidrodesalquilação, hidrodessulfurização, e hidrocraqueamento [1]. 

 
2.4.5. Obtenção de hidrogênio 

O gás H2 é produzido em laboratórios de química e biologia, muitas vezes como subproduto da desidrogenação de 
substratos insaturados; e na natureza como meio de expelir equivalentes redutores em relações bioquímicas. Em 
laboratório, o gás H2 é normalmente preparado pela relação de ácidos com metais tais, como o zinco [3]. 

Zn + 2 H+ → Zn2+ + H2 
O alumínio também pode produzir H2 após tratamento com bases: 

2 Al + 6 H2O + 2 OH- → 2 Al(OH)4- + 3 H2 
A eletrólise da água é um método simples de produzir hidrogênio. Uma corrente elétrica de baixa voltagem corre 

através da água, e oxigênio gasoso forma-se no ânodo enquanto que hidrogênio gasoso forma-se no cátodo. 
Tipicamente, o cátodo é feito de platina ou outro metal inerte (geralmente platina ou grafite) quando se produz 
hidrogênio para armazenamento. Se, contudo, o gás destina-se a ser queimado no local, é desejável haver oxigênio para 
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assistir à combustão, e então ambos os eletrodos podem ser feitos de metais inertes (eletrodos de ferro devem ser 
evitados, uma vez que eles consumiriam oxigênio ao sofrerem oxidação). A eficiência máxima teórica (eletricidade 
usada versus valor energético de hidrogênio produzido) está entre 80 e 94% [3]. 

2H2O(aq) → 2H2(g) + O2(g) 
Em 2007, descobriu-se que uma liga de alumínio e gálio em forma de pastilhas, adicionada à água, podia ser usada 

para gerar hidrogênio. O processo também produz alumina, mas o gálio, que previne a formação de uma película de 
óxido nas pastilhas, pode ser reutilizado. Isto tem potenciais implicações importantes para a economia baseada no 
hidrogênio, uma vez que ele pode ser produzido no local e não precisa ser transportado [3]. 

Em escala industrial o hidrogênio pode ser preparado por meio de vários processos mas, economicamente, o mais 
importante envolve a remoção de hidrogênio de hidrocarbonetos. Hidrogênio comercial produzido em massa é 
normalmente produzido pela reformação catalítica de gás natural. Em altas temperaturas (700-1100 °C), vapor de água 
reage com metano para produzir monóxido de carbono e H2 [3]. 

CH4 + H2O → CO + 3 H2 
Alguns laboratórios (incluindo França, Alemanha, Grécia, Japão e os EUA) estão a desenvolver métodos 

termoquímicos para produzir hidrogênio a partir de energia solar e água [3]. 
 

 
3. PRCEDIMENTO EXPERIMENTAL 
 
3.1. Materiais e Método 

 
O gerador HHO foi construído com um tubo de PVC, de 100 mm de diâmetro. O tubo foi lacrado no topo e na base 

com tampas de PVC, contendo adaptadores de fio elétrico no topo. A cápsula do topo teve dois parafusos de aço 
inoxidável seguros por porcas. No topo, a cápsula tem um gancho que permite a inserção de um tubo de borracha 
cirúrgica. Um segundo contentor fechado de PVC de 50 mm de diâmetro foi construído para armazenar o gás gerado, 
com capacidade de 1,5 litros. Foram confeccionadas dois eletrodos em aço inox, em forma de chapas delgadas medindo 
15cm de comprimento por 5 cm de largura, espessura de 3 mm.  As placas foram introduzidas no tubo de 100 mm e 
interligadas á uma bateria automotiva de 12V, 45 A, por meio de cabo elétrico de 1,5 mm2. A mangueira cirúrgica teve 
sua extremidade inclinada num ângulo de encaixe no segundo vaso, mergulhando-a abaixo do nível da água para 
prevenir combustão no período experimental. O gerador HHO foi preenchido até metade do seu volume com uma 
mistura de soda cáustica e quantidade igual de água. A soda cáustica funciona como eletrólito, permitindo que a 
corrente elétrica possa passar continuamente pela água. Na parte superior do aparelho foram presos dois fios de cobre 
isolados de 1,5 mm2 a cada um dos parafusos; em seguida, ligados os fios a uma bateria automotiva. Detalhe do gerador 
é mostrado na figura 1. 
 

 
 

Figura 1. Esquema do gerador HHO. 
 
4. RESULTADOS EXPERIMENTAIS 

 
Quando as placas de aço-inox foram ligadas à bateria, observou-se a formação de bolhas no gerador HHO. É a 

indicação de que as moléculas de água estão se decompondo nos gases hidrogênio e oxigênio. As bolhas continuam a 
surgir na solução enquanto os eletrodos estiverem ligados à bateria, produzindo intensamente o gás. O gás produzido é 
conduzido até o segundo contentor pela mangueira cirúrgica. Quando o segundo contentor começa a fazer bolhas é a 
indicação de que os gases chegaram ao vaso. Os gases chegam ao segundo contentor como vapor e pode ser canalizado 

bateria 

eletrodo
  

Mangueira cirúrgica 

tubos de PVC 
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para uso conforme desejado. 
  

5. CONCLUSÃO 
 

Foi possível concluir que é tecnicamente viável a construção de geradores de hidrogênio, na forma de gás hidro-
oxigênio, de baixo custo, que podem ser adaptados para aplicações em motores de combustão, enriquecendo o 
combustível na queima, podendo representar uma diminuição no consumo desses combustíveis nos motores. O uso 
dessa técnica ajudaria a proteger a natureza a partir de uso de um gás não poluente, obtido a partir de um elemento 
abundante na natureza. 
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