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RESUMO

O presente projeto objetiva analisar a viabilidade técnica e econômica do uso de diferentes fontes de energia. Estão contemplados o uso de 
hidrogênio, energia eólica, biocombustíveis, combustível fóssil e eletricidade. O escopo da proposta inclui a continuidade da caracterização de 
emissões por metano e hidrogênio puros bem como as misturas destes com gás natural veicular, etanol e gasolina. A metodologia consiste em 
caracterizar emissões para os combustíveis listados e oferecer a análise de impacto em cada combustível, fazer Levantamento bibliográfico e 
consulta a fabricantes de microturbinas eólicas para determinação da capacidade de geração de energia. Esses valores serão comparados com 
aquelas das doutras formas tradicionais de energia. Os dados obtidos são comparados com tecnologias utilizadas em outros países que utilizam o 
hidrogênio em células a combustível na geração de energia elétrica e consumo em unidades residenciais, hospitais e zona rural, assim como em 
veículos elétricos. Ressaltou-se que a referida 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, utilização em veículos equipados com células 
a combustível, além de emissões nos motores Otto, operando como Biodiesel, Biogás, veículos elétricos, sistemas de armazenamento de energia 
para energias solar e eólica. Análise térmica dos motores além de treinamento de pessoal especializado são resultados esperados, pretende-se 
também demonstrar a viabilidade do uso do hidrogênio como fonte de produção de energia. 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 
trabalhos de conclusão de curso nos temas: desempenho de motores a combustão, biocombustíveis e o Estudo de Viabilidade Técnica Econômica 
da produção de hidrogênio, tendo sido todos aprovados com louvor.
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