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do na natureza em estado puro. Em 
novembro, cientistas da Universidade 
de Stanford, nos EUA, criaram uma 
forma potencialmente barata e susten
tável de extrair o gás. O chamado 
"separador de água" consiste de ele
trodos imersos que, quando ilumina
dos, transformam o líquido em hidro
gênio e oxigênio. A grande inovação 
do processo está em uma camada 
ultrafina de níquel que cobre os ele
trodos, feitos de silício. Ela protege o 
material da corrosão, que se inicia 
imediatamente no contato com a água 
e, de outra forma, inviabilizaria o 
sistema. "O objetivo final é produzir hidro
gênio usando apenas água e luz do sol", 

explicou à ISTOÉ Mike Kenney, pes
quisador do departamento de química 
de Stanford. Nos testes iniciais, os 
cientistas provaram que o dispositivo 

é capaz de trabalhar por pelo menos 
80 horas sem desgaste. "O próximo 
passo é aumentar a estabilidade", diz 
Kenney. "Um sistema comercialmente 
viável precisa funcionar por anos." 
Hoje, mais de 50 milhões de toneladas 
de hidrogênio são produzidas anual
mente a partir de combustíveis fósseis, 
especialmente gás natural. 

Ao mesmo tempo que carros com 
célula de combustível chegam às ruas 
e novas formas de produzir hidrogênio 
são estudadas, as montadoras pressio

nam para que os governos incentivem 
a instalação de postos de abastecimen
to. Hyundai e Honda veem na Califór
nia, Estado mais rico dos EUA, o maior 
potencial para esse tipo de iniciativa. 
Em outubro, o governador Jerry Brown 
determinou que US$ 20 milhões sejam 
gastos por ano no desenvolvimento 
dessas estações até que pelo menos 100 
delas existam. Hoje, apenas nove pos
tos estão abertos ao público e outros 
19 estão em construção. É pouco, mas 
são os primeiros passos de uma tec
nologia promissora que finalmente 
começa a se tornar realidade. 
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Text Box
Fonte: IstoÉ, São Paulo, ano 37, n. 2299, p. 76-77, 11 dez. 2013.




