
Desenvolvimento de ligas de Perovskita como catalisador em 

Reator Termoquímico solar na produção de hidrogênio 

Lucas Rodrigues Conca
1
, Gehard Ett 

2
 

1,2
 Departamentos de Engenharia Química - Centro Universitário da FEI 

lucas_conca@hotmail.com  gerhard@fei.edu.br

Resumo: Devido a grande demanda mundial de 

energia, se faz necessária uma alternativa aos 

combustíveis fósseis. Com isso, o uso da energia solar 

se tornou um elemento de muito destaque. Neste 

trabalho visamos analisar as pesquisas realizadas no 

mundo que utilizam um reator solar para a produção de 

hidrogênio e outros combustíveis, identificando os 

melhores materiais, métodos e possíveis formas de 

melhorar eficiência do processo. 

1. Introdução 
Os combustíveis fósseis representam um recurso não 

renovável. Além disso, sua queima gera produtos que 

favorecem o aquecimento global e prejudicam o meio 

ambiente. Tendo em vista que este procedimento produz  

mais de 80% da energia mundial, é necessário descobrir 

novas alternativas de produção de energia de forma 

limpa, barata e inesgotável. 

Considerando que a energia de um ano de luz solar é 

capaz de suprir a demanda mundial advinda de 

combustíveis fosseis 100 vezes, torna-se importante a 

ideia de utilizar tal forma de energia na produção de 

combustíveis, mesmo que esta também seja utilizada em 

outras funções como o tratamento de água, produção de 

energia elétrica através de células fotovoltaicas entre 

outros.[1]  
Dessa forma a utilização de um ciclo termoquímico 

para a produção de H2 a partir da água ou do CO2, 

juntamente com a água, produzindo um gás de síntese se 

torna uma das rotas mais promissoras para produção de 

combustível.  

O método utilizado para a produção de combustíveis 

nesse caso será o da decomposição termoquímica da 

água através de um par de reações redox utilizando 

energia solar. Tal processo se baseia, basicamente, em 

duas reações escritas de forma genérica com óxidos 

metálicos a seguir: [2] 

 
 Figura 1 – Equações redox [3]  

 

 

2. Metodologia 
A ideia central é, primeiramente, realizar uma 

pesquisa a fundo sobre o tema e todos os materiais 

disponíveis para utilização, seguida de uma análise de 

testes dos mesmos para avaliar sua eficiência, a fim de 

encontrar aquele capaz de atingir, a longo prazo, a 

eficiência de 26%(meta DOE), o que provavelmente 

tornaria viável a exploração comercial. 

Após, procuraremos saber as empresas e 

institutos que também trabalham com o tema para 

possíveis parcerias no estudo desse material. 
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