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Motivação 

A investigação do projeto CO2RED é um contributo para uma economia de CO2

onde será possível alcançar a reciclagem completa do CO2 utilizando fontes de
energia renováveis, mimetizando a fotossíntese, mas com um processo
intensificado e com capacidade de controlar o tipo de produtos formados.
A redução eletroquímica de CO2 (ECR) é uma tecnologia que integra em um
único eletrolisador a produção de hidrogénio e a redução de CO2 para produzir
vários produtos, como CO, ácido fórmico, álcoois e hidrocarbonetos. Esta
proposta visa alcançar novos avanços neste processo de co-eletrólise de CO2 e
água para produzir gás de síntese (CO+H2).

Objetivos e Desenvolvimento do Projeto

O objetivo geral do projeto CO2RED é produzir hidrogénio e CO por co-eletrólise
de CO2 e água, alimentada por energia renovável. As tecnologias de captura e
utilização de carbono estão a ser muito investigadas para produzir combustíveis
e componentes químicos, e contribuirão para mudar o paradigma de produção
química baseada em recursos fósseis para energia renovável, reduzindo as
emissões de CO2.

Os objetivos específicos do projeto incluem o desenvolvimento de cátodos de
alto desempenho e membranas de troca protónica projetados para aumentar a
atividade catalítica e diminuir as limitações devido à transferência de massa.
Estes componentes incluirão materiais não críticos de baixo custo e o uso de
eletrólitos à base de líquidos iónicos, para a captura e conversão simultâneas de
CO2. Este trabalho será assistido por modelação.

Compreendendo a 

electro-redução do CO2 

em materiais porosos 
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Fig. 1. Tarefas principais do projeto CO2RED.
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O conceito CO2RED é apresentado na Figura 2. Esta figura ilustra a
combinação inteligente de: i) um cátodo poroso 3D de aerogel de alto
desempenho com capacidade de ajustar a relação H2/CO do gás de síntese
produzido; ii) uma membrana de troca catiónica personalizada para redução
eletroquímica de CO2 em um eletrolisador de CO2 pressurizado avançado com
uma configuração zero-gap.

Fig. 2. Ideia central do projeto CO2RED.

Este trabalho visa a integração das propriedades do sistema catalítico
previamente desenvolvido em estruturas porosas de aerogel derivadas de
biomassa para construir um cátodo poroso 3D com elevada área superficial e
com uma estrutura resultante de uma engenharia de poros. Este trabalho
será assistido por modelação avançada. O plano de trabalho também
contemplará a adaptação de uma membrana de permuta protónica à redução
eletroquímica do CO2 contribuindo para a minimização das perdas óhmicas e
melhoria da eficiência global do processo.
Este trabalho também pretende integrar o cátodo poroso com a membrana
adaptada e um ânodo comercial para se atingir elevadas densidades de
corrente, tempos de vida catalíticos longos e baixas sobretensões de modo a
permitir a sua aplicação comercial.


