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RESUMO

Em continuidade ao projeto de iniciação científica conduzido pelos alunos da engenharia mecânica da Universidade Estácio de Sá, propomos a 
continuidade do projeto de investigação desse assunto de extrema relevância para a sobrevivência do nosso planeta. A mudança do clima como 
ameaça relevantes ao ambiente global! A Convenção-Quadro das Nações Unidas objetiva estabilizar concentrações de gases de efeito estufa 
impedindo a interferência antrópica no clima. O presente projeto objetiva analisar a viabilidade técnica e econômica do uso de hidrogênio 
alternativamente ao combustível fóssil. O escopo da proposta inclui a continuidade da caracterização de emissões por metano e hidrogênio puros 
bem como as misturas destes com GNV, etanol e gasolina. A metodologia consiste em caracterizar emissões para os combustíveis listados e 
oferecer a análise de impacto em cada combustível. Destacamos o uso de hidrogênio em células a combustível (Cac) na geração de energia 
elétrica e consumo em unidades residenciais, hospitais e zona rural, assim como em veículos elétricos. Ressaltamos que a referido tecnologia foi 
lançada comercialmente nos mercados japonês, americano e europeu. A utilização de células a combustível tem como resíduos somente a água, 
tanto a cadeia produtiva do hidrogênio quanto o consumo são realizadas sem emissões. O projeto pretendido aborda a utilização do hidrogênio 
para geração de energia elétrica e utilização em veículos equipados com células a combustível além de emissões nos motores Otto, operando 
como Biodiesel e Biogás. Análise térmica dos motores além de treinamento de pessoal especializado são resultados esperados. A equipe 
atualmente envolvida neste projeto, que já se encontra em andamento, abrange docentes, técnicos de laboratório e alunos de graduação em 
engenharia mecânica que desenvolvem seus TCC´s sob minha orientação nos temas: desempenho de motores a combustão, biocombustíveis e o 
EVTE da produção de hidrogênio, tendo sido todos aprovados com louvor. O objetivo principal deste trabalho é avaliar os impactos ao ambiente 
resultantes do uso de diferentes fontes de energia usadas para propulsão veicular. Pretende-se apresentar esses resultados de forma comparada, 
levando em conta fatores sociais, econômicos, financeiros e ambientais. Acreditamos que o resultado do trabalho fornecerá uma valiosa fonte de 
informação para a tomada de decisão por parte dos órgãos competentes com relação às necessária ações de mitigação, adaptação e 
vulnerabilidade que nos ameaçam com as mudanças climáticas resultantes de emissões de gases de efeito estufa (GEE) . De forma detalhada, será 
caracterizada a Redução de Emissões Utilizando Misturas de Hidrogênio com Hidrocarbonetos. Diversas pesquisas têm sido realizadas no estudo 
do efeito de misturas de hidrogênio com hidrocarbonetos (gasolina, álcool, diesel, GNV e metano), no desempenho e emissões de motores de 
combustão (SHRESTHA, 1999; KARIM, 1996; VARDE, 1981). Outro objetivo que compõe o escopo do projeto é a análise de viabilidade técnica e 
econômica da produção de hidrogênio para propulsão veicular. Objetivos específicos que se aplicam tanto aos combustíveis quanto às misturas 
de combustíveis abordam avaliar os aspectos resultantes da armazenagem e distribuição, apresenta as considerando: 1) quantificar a emissão de 
gases de efeito estufa; 2) avaliar o consumo de combustível; 3) avaliar a potência de eixo; 4) quantificar a formação de depósitos de resíduos na 
câmara de combustão; 5) considerações sobre manutenção e vida útil do motor. Finalmente, pretende-se oferecer um estudo de viabilidade 
técnica e econômica e ambiental ao uso da produção de hidrogênio para propulsão veicular.
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