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Descrição: O sistema termoquímico solar baseia-se no uso de radiação solar concentrada como fonte 

de energia do processo de alta temperatura para condução de uma transformação química 

endotérmica. A tecnologia de sistema solar pode ser usada para produzir energias renováveis (como 

produção de hidrogênio renovável) [1]. O uso das energias renováveis tem feito progressos 

significativos nas últimas décadas, hoje em dia cerca de 11% da demanda mundial de energia é 

fornecida por energias renováveis. O hidrogênio (H2) tem uma longa tradição como transportador de 

energia e como matéria-prima importante em indústrias químicas e refinarias. Teoricamente, todo o 

hidrogênio produzido hoje é proveniente de combustíveis fósseis usando a reforma a vapor de 

metano como processo principal [2]. O objetivo deste trabalho é avaliar o desempenho de um Reator 

Termoquimétrico Solar de Leito Fixa (RTSLF) usado para produzir hidrogênio. Com base nas 

equações de energia e massa, bem como equações de espécies químicas, um sistema de equação 

diferencial parcial (EDP) será usado para descrever as equações governantes dos balanços de energia 

e massa. O desempenho será estudado sobre a conversão de metano em diferentes temperaturas e 

produção de hidrogênio a diferentes temperaturas. 
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