
Devido à forte demanda atual por automóveis mais eficientes, visando redução de consumo e 
emissões de CO2, cada vez mais as fabricantes automotivas estão investindo em novas 
tecnologias e meios de propulsão capazes de fornecer ao consumidor melhores resultados de 
desempenho e eficiência. 
O presente trabalho tem por objetivo analisar os veículos movidos a célula de combustível 
(com foco no Toyota Mirai), descrever seu funcionamento, as características da 
infraestrutura necessária para tornar viável a sua utilização, bem como comparar este com 
outros veículos híbridos, e de combustão interna visando esclarecer as vantagens e 
desvantagens de cada tipo. 
Conclui-se que, apesar do alto custo atual, os modelos de célula a hidrogênio já representam 
um grande avanço na tecnologia automotiva, e a medida em que os projetos e a 
infraestrutura das cidades sejam amadurecidos, estes poderão se tornar muito mais 
vantajosos.
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Due to the currently strong demand for more efficient vehicles in order to reduce 
consumption and CO2 emissions, more and more automotive manufacturers are investing in 
new technologies and propulsion alternatives able to provide best performance and efficiency 
to the customer. 
This study aims to analyze the fuel cell vehicles (focusing on Toyota Mirai), to describe its 
operation, the needed infrastructure to make it feasible, and to compare it with other hybrid 
vehicles, and combustion internal aiming to clarify the pros and cons of each. 
It was concluded that, although the high H2 costs, the FCEVs already represent a major 
breakthrough in automotive technology, and as soon as the projects and the infrastructure of 
cities become mature, FCEVs may worthwhile. 
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Figura 1.Toyota Mirai. 



Fuel Cell Electric Vehicle

Figura 2. Sub-sistemas do Toyota Mirai. 

FC Stacks

Figura 3. Corpo da unidade de célula de combustível. 



Figura 4.  Representação do interior de uma unidade de célula de combustível. 



Figura 5.  Representação do interior de uma unidade de célula de combustível. 

Figura 6.  Conversor de tensão da unidade. 

Figura 7.  Bateria de níquel-hidreto metálico. 



Figura 8.  Motor/ gerador elétrico. 

Figura 9.  Unidade principal de controle. 



Figura 10.  Tanque de hidrogênio sob o banco traseiro. 
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FCEV Concept



Can Toyota’s Mirai be the next Prius?
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