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RESUMO 

 

As grandes reservas de gás natural (GN) descobertas nos últimos anos no Brasil 

apontam para um maior aproveitamento deste, seja de forma direta, como combustível, a 

exemplo do gás natural veicular, seja de forma indireta, quando de sua reforma. A reforma do 

GN é uma rota promissora que leva à produção de gás de síntese (syngas) e/ou hidrogênio. O 

gás de síntese, uma mistura de H2 e CO, tem suas aplicações na indústria petroquímica em 

geral, servindo também à produção de hidrocarbonetos líquidos através da síntese de Fischer-

Tropsch, via tecnologia GTL (Gas-To-Liquids), combustíveis que possuem baixo potencial 

poluidor, uma vez que apresentam índice zero de enxofre e baixa aromaticidade. O 

hidrogênio, por sua vez, se apresenta como uma das possibilidades alternativas de 

combustível automotivo, já havendo projetos-piloto de carros movidos a esse combustível. 

Muito se tem investido em células de combustível a hidrogênio, sendo, portanto, 

imprescindível a investigação de processos que levem à produção de hidrogênio de forma 

eficaz. O presente trabalho avalia de forma cinético-operacional a reforma do metano, 

componente principal do GN, via processamento autotérmico, utilizando um catalisador de 

níquel suportado em gama-alumina. Catalisadores de níquel têm sido utilizados na indústria, 

embora tais sistemas sejam sensíveis à formação de coque. Este fato se deve, entretanto, aos 

altos custos dos metais nobres, potenciais sistemas para estes processos. A reforma 

autotérmica envolve a reação entre o combustível, o vapor d’água e o oxigênio, este em 

quantidades menores, apresentando vantagens térmicas sobre os demais processos de reforma. 

Como um plus, foram realizados estudos termodinâmicos e estequiométricos no sentido de 

maximizar a produção de hidrogênio na reforma autotérmica do metano. Avaliações de 

desativação catalítica e da contribuição da adição de oxigênio no desempenho da reforma do 

metano com dióxido de carbono foram realizadas preliminarmente, esta última antevendo os 

efeitos da presença de oxigênio em processos de reforma em geral. Por fim, propôs-se um 

mecanismo cinético para a reforma autotérmica do metano, convalidado com operações 

catalíticas experimentais. 

 

Palavras-chave: Reforma autotérmica. Syngas. Hidrogênio. Níquel. 



 



 

ABSTRACT 

 

The great reserves of natural gas (NG) discovered in recent years in Brazil points 

to a bigger exploitation of this, either in direct form, as fuel, in the example of the natural gas 

used in vehicles, or in indirect form, as in its reforming. The NG reforming is a promising 

route that leads to the production of synthesis gas (syngas) and/or hydrogen. The synthesis 

gas, a mixture of H2 and CO, has its applications in the petrochemical industry in general, also 

serving to the production of liquid hydrocarbons through the Fischer-Tropsch synthesis, via 

GTL (Gas-To-Liquids) technology, fuels that possess low polluting potential, since those 

have sulphur index zero and low aromaticity. The hydrogen, in its turn, presents itself as one 

of the alternative possibilities of auto fuel, already existing pilot projects of cars supplied by 

this fuel. A lot has been invested in fuel of hydrogen cells, being therefore essential the 

researches of processes that leads to a high efficient level of the hydrogen production. The 

presented work evaluates in a kinetic-operational form the reforming of methane, main 

component of the NG, through autothermal process, using a nickel supported in gamma-

alumina catalyst. Nickel catalysts have been used in industry, even such systems are sensible 

to coke formation. This fact is due, however, to the high costs of noble metals, potential 

systems for these processes. The autothermal reforming involves the reaction between the 

fuel, the steam and the oxygen, the last one in lesser amounts, presenting thermal advantages 

on the other reforming processes. As a plus, it had been carried through thermodynamic and 

stoichiometric studies in direction to maximize the hydrogen production in the autothermal 

reforming of methane (ATR). Evaluations of catalytic deactivation and the contribution of the 

addition of oxygen in the performance of the reforming of methane with carbon dioxide had 

been carried through preliminarily, this last one foreseeing the effect of the presence of 

oxygen in reforming processes in general. Finally, a kinetic mechanism for the autothermal 

reforming of methane was proposed, validated with experimental catalytic operations. 

 

Keywords: Autothermal reforming. Syngas. Hydrogen. Nickel. 
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DQF Departamento de Química Fundamental (UFPE) 
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MEV Microscopia Eletrônica de Varredura 

NC-POM Non Catalytic Partial Oxidation of Methane (oxidação parcial não-catalítica do 
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POX Partial Oxidation (oxidação parcial) 

PROX Preferential CO Oxidation (oxidação preferencial do CO) 
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STP Standard Temperature and Pressure (condições-padrão de temperatura e 
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TPD Temperature Programmed Desorption (dessorção à temperatura programada) 
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LISTA DE SÍMBOLOS 

 

ika   número de átomos presentes do k-ésimo elemento na molécula da espécie i 
(adimensional) 

  

A  
 

parâmetro ajustado para o cálculo de PC∆  - Equações (A.6) a (A.13) - 
(adimensional) 

  

A∆  
 

variação do parâmetro ajustado A, numa reação, para o cálculo de PC∆  - 
Equações (A.6) a (A.13) - (adimensional) 

  

iA   área medida pelo cromatógrafo da espécie i nos efluentes (adimensional)   

i�   atividade catalítica em relação à espécie i (reagente) (adimensional)    

,i pA   área média medida da espécie i na mistura-padrão (adimensional)   

kA   número total de massas atômicas do k-ésimo elemento (adimensional)   

B   diferença entre os ângulos posterior e anterior, onde a intensidade de 
difração é nula (radianos) 

  

B   parâmetro ajustado para o cálculo de PC∆  - Equações (A.6) a (A.13) - (K-1)   

B   segundo coeficiente do virial, definido pela equação (E.3) (adimensional)   

B∆  
 

variação do parâmetro ajustado B, numa reação, para o cálculo de PC∆  - 
Equações (A.6) a (A.13) - (K-1) 

  

0B   parâmetro da equação do virial, definido pela Equação (B.2) (adimensional)   
1B   parâmetro da equação do virial, definido pela Equação (B.3) (adimensional)   

ijB   segundo coeficiente do virial cruzado, definido pelas Equações (E.4) e (E.5) 
(adimensional) 

  

c   concentração molar total das espécies (mol/m3)   

C   parâmetro ajustado para o cálculo de PC∆  - Equações (A.6) a (A.13) - (K-2)   

C∆  
 

variação do parâmetro ajustado C, numa reação, para o cálculo de PC∆  - 
Equações (A.6) a (A.13) - (K-2) 

  

iC   concentração molar da espécie i (mol/m3)   
o
iC   concentração molar inicial da espécie i (mol/m3)   

,i fC   concentração molar do componente i no seio do fluido (mol/cm3)   

,i maxC   concentração molar máxima da espécie i (mol/m3)   

, ,i max DRMC   concentração molar máxima da espécie i no processo DRM (mol/m3)   

, ,i max DR POMC −   concentração molar máxima da espécie i no processo DR-POM (mol/m3)   

, , pi max SRMC   concentração molar máxima da espécie i no processo SRMp (mol/m3)   

, , ri max SRMC   concentração molar máxima da espécie i no processo SRMr (mol/m3)   



 

, ,i max ATRC   concentração molar máxima da espécie i no processo ATR (mol/m3)   

,i pC   concentração molar da espécie i na mistura-padrão (mol/m3)   

PC   capacidade calorífera molar à pressão constante (J.mol-1.K-1)   

PC∆   variação da capacidade calorífera molar à pressão constante na reação 
(J.mol-1.K-1) 

  

o
PC∆   variação da capacidade calorífera padrão à pressão constante na reação 

(J.mol-1.K-1) 
  

d   distância interplanar para o conjunto de planos (hkl) (índice de Miller) da 
estrutura cristalina (Å) 

  

pd   diâmetro da partícula (grão) do catalisador (cm)   

D   difusividade entre as espécies A e B (cm2/s) - Equação (C.1) - (cm2/s)   

D   parâmetro ajustado para o cálculo de PC∆  - Equações (A.6) a (A.13) - (K2)   

D∆  
 

variação do parâmetro ajustado D, numa reação, para o cálculo de PC∆  - 
Equações (A.6) a (A.13) - (K2) 

  

ABD   difusividade molecular entre as espécies A e B (cm2/s)   

eD   difusividade efetiva (cm2/s)   

,e iD   coeficiente de difusividade efetiva da espécie i na mistura (cm2/s)   

, ,e i ArD   coeficiente de difusividade efetiva da espécie i  no argônio (cm2/s)   

ijD   difusividade binária, calculada pela Equação (C.8) (cm2/s)   

imD   coeficiente de difusividade da espécie i na mistura m (cm2/s)   

KD   difusividade de Knudsen (cm2/s)   

e   porosidade do leito (adimensional)   

,a jE   energia de ativação cinética para a reação j (kJ/mol)   

ef   fração de resistência externa (adimensional)   

,e maxf   fração de resistência externa máxima (adimensional)   

cF   fator característico que considera as formas moleculares e as polaridades de 
gases diluídos, definido pela Equação (D.2) (adimensional) 

  

iF   fator de calibração ou de resposta para a espécie i (mol/m3)   

GHSV   Gas hourly space velocity (velocidade horária espacial gasosa) (h-1)   
oG∆   energia de Gibbs de reação padrão (kJ/mol)   

0
oG∆   energia de Gibbs de reação padrão à temperatura de referência T0 (kJ/mol)   

298
oG∆   energia de Gibbs de formação padrão a 298 K (kJ/mol)   

o
fiG∆   energia de Gibbs de formação padrão da espécie i (kJ/mol)   



 

H∆   entalpia da reação (kJ/mol)   
oH∆   entalpia padrão da reação (kJ/mol)   

jH   energia de ativação de adsorção para a reação j (kJ/mol)   

0
oH∆   calor de reação padrão à temperatura de referência T0 (kJ/mol)   

298
oH∆   calor de reação padrão a 298 K (kJ/mol)   

,o jk   fator pré-exponencial cinético para a reação química j   

1k   constante cinética da reação 1, processo de reforma por oxidação 
(mol.kg-1

cat.s-1.atm-2) 
  

1k   constante cinética da reação 1, processo de reforma a vapor (mol.kg-1
cat.s-1)   

2k   constante cinética da reação 2 (mol.kg-1
cat.s-1)   

3k   constante cinética da reação 3 (mol.kg-1
cat.s-1.atm-2)   

4k   constante cinética da reação 4, processo de reforma a vapor (mol.kg-1
cat.s-

1.atm0,5) 
  

4'k   constante cinética da reação 4, processo de reforma por oxidação (mol.kg-

1
cat.s-1.atm-2) 

  

5k   constante cinética da reação 5  (mol.kg-1
cat.s-1.atm0,5)   

6k   constante cinética da reação 6, processo de reforma por oxidação 
(mol.kg-1

cat.s-1.atm-2) 
  

6k   constante cinética da reação 6, processo de reforma a vapor 
(mol.kg-1

cat.s-1.atm-1) 
  

7k   constante cinética da reação 7, com adsorção dissociativa do metano 
(mol.kg-1

cat.s-1.atm-1) 
  

7k   constante cinética da reação 7, com adsorção não-dissociativa do metano 
(mol.kg-1

cat.s-1) 
  

8k   constante cinética da reação 8 (mol.kg-1
cat.s-1.atm-0,5)   

9k   constante cinética da reação 9 (mol.kg-1
cat.s-1.atm-0,5)   

10k   constante cinética da reação 10 (mol.kg-1
cat.s-1.atm-0,5)   

11k   constante cinética da reação 11 (mol.kg-1
cat.s-1.atm-1)   

ck   coeficiente de transferência de massa (cm/s, m/s)   

,c maxk   coeficiente de transferência de massa máximo (cm/s)   

,c mink   coeficiente de transferência de massa mínimo (cm/s)   

ijk   constante binária, parâmetro de interação empírico para o par de moléculas 
ij, definido pela Equação (E.12) (adimensional) 

  

K   constante de equilíbrio cinética (adimensional)   

,o jK   fator pré-exponencial de adsorção para a reação química j   



 

3K   constante de equilíbrio de pressão da reação 3 (atm2)   

4K   constante de equilíbrio de pressão da reação 4, processo de reforma a vapor 
(atm2) 

  

4'K   constante de equilíbrio de pressão da reação 4, processo de reforma por 
oxidação (atm4) 

  

5K   constante de equilíbrio de pressão da reação 5, processo de reforma a vapor 
(atm2) 

  

6K   constante de equilíbrio de pressão da reação 6, processos de reforma por 
oxidação ou a vapor (adimensional) 

  

7K   constante de equilíbrio de adsorção combinada das espécies adsorvidas 
(adimensional) 

  

7'K   constante de equilíbrio de adsorção combinada com constante de equilíbrio 
de pressão de algumas espécies adsorvidas (atm1,5)  

  

BK   constante de Boltzmann = 1,381x10-16 g.cm-2.K-1.s-2 (J/K)   

4CHK   constante de equilíbrio de adsorção para o metano, nas Equações (3.34), 
(3.35), (3.43) e (3.44), (atm-1) 

  

4

comb
CHK  

 
constante de equilíbrio de adsorção para o metano, 

4CHK na Equação (3.36), 
(atm-1) 

  

COK   constante de equilíbrio de adsorção para o monóxido de carbono, nas 
Equações (3.38) e (3.39), (atm-1) 

  

HK   constante de equilíbrio de adsorção para o hidrogênio monoatômico, nas 
Equações (3.38) e (3.39), (atm-0,5) 

  

2H OK   constante de equilíbrio de adsorção para o vapor d’água, nas Equações (3.38) 
e (3.39),  (adimensional) 

  

2OK   constante de equilíbrio de adsorção para o oxigênio molecular, na Equação 
(3.35), (atm-1) 

  

2OK   constante de equilíbrio de adsorção para o oxigênio molecular, na Equação 
(3.36), (atm-0,5) 

  

2

comb
OK  

 
constante de equilíbrio de adsorção para o O2, 

2OK  na Equação (3.36), 
(atm-0,5) 

  

pL   comprimento característico das partículas do catalisador (cm)   

catm   massa do catalisador (kg)   

M   massa molar (g/mol)   

ABM   valor definido pela Equação (C.12), sendo função de MA e MB (g/mol)   

iM   massa molar da espécie i (g/mol)   

jM   massa molar da espécie j (g/mol)   

mM   massa molar da mistura (g/mol)   

n   ordem da reação (adimensional)   



 

n   quantidade de comprimentos de onda (adimensional)   

in   número de moles da espécie i (adimensional)   

N
�

  vetor do fluxo molar combinado para a espécie (mol.cm-2.s-1)   

ip   pressão parcial da espécie i (atm)   

P   pressão (atm)   
oP   pressão padrão, nas condições de formação de dada espécie química (atm)   

cP   pressão crítica (bar)   

cijP   pressão crítica para a mistura binária ij, definida pela Equação (E.8) (bar)   

rP   pressão reduzida (adimensional)   

,total reagQ   fluxo volumétrico total dos gases na entrada do reator (m3/h)   

1,oxr   taxa da reação 1, irreversível, não-catalítica e não-adsortiva, processo de 
reforma por oxidação (mol.kg-1

cat.s-1) 
  

1,rvr   taxa da reação 1, reversível, catalítica e adsortiva, processo de reforma a 
vapor (mol.kg-1

cat.s-1) 
  

2r   taxa da reação 2, reversível, catalítica e adsortiva, processo de reforma por 
oxidação (mol.kg-1

cat.s-1) 
  

3r   taxa da reação 3, reversível e não-adsortiva, processo de reforma por 
oxidação (mol.kg-1

cat.s-1) 
  

4,oxr   taxa da reação 4, reversível e não-adsortiva, processo de reforma por 
oxidação (mol.kg-1

cat.s-1) 
  

4,rvr   taxa da reação 4, reversível, catalítica e adsortiva, processo de reforma a 
vapor (mol.kg-1

cat.s-1) 
  

5r   taxa da reação 5, reversível, catalítica e adsortiva, processo de reforma a 
vapor (mol.kg-1

cat.s-1) 
  

6,oxr   taxa da reação 6, reversível e não-adsortiva, processo de reforma por 
oxidação (mol.kg-1

cat.s-1) 
  

6,rvr   taxa da reação 6, reversível, catalítica e adsortiva, processo de reforma a 
vapor (mol.kg-1

cat.s-1) 
  

7r   taxa da reação 7, reversível, catalítica e adsortiva (mol.kg-1
cat.s-1)   

8r   taxa da reação 8, reversível e não-adsortiva (mol.kg-1
cat.s-1)   

9r   taxa da reação 9, reversível e não-adsortiva (mol.kg-1
cat.s-1)   

10r   taxa da reação 10, irreversível e não-adsortiva (mol.kg-1
cat.s-1)   

11r   taxa da reação 11, irreversível e não-adsortiva (mol.kg-1
cat.s-1)   

12r   taxa da reação 12, irreversível e não-adsortiva (mol.kg-1
cat.s-1)   

o
ir−   velocidade média inicial observada da reação em relação à espécie i 

(mol.g-1
cat.s-1) 

  



 

,i obsr   velocidade média observada da reação em relação à espécie i (mol.g-1
cat.s-1)   

obsr   velocidade média observada ou aparente da reação (mol.g-1
cat.s-1)   

,obs maxr−   velocidade máxima de consumo observada ou aparente (mol.g-1
cat.s-1)   

porosr   raio médio dos poros do catalisador (cm)   

R  
 

constante universal dos gases ideais = 8,314 J.mol-1.K-1 = 
8,314 Pa.m3.kmol-1.K-1 = 0,00008206 atm.m3.mol-1.K-1 = 
83,14 cm3.bar.mol-1.K-1 

  

CR   taxa de reação com relação ao carbono (mol.kg-1
cat.s-1)   

4CHR   taxa de reação com relação ao metano (mol.kg-1
cat.s-1)   

COR   taxa de reação com relação ao monóxido de carbono (mol.kg-1
cat.s-1)   

2COR   taxa de reação com relação ao dióxido de carbono (mol.kg-1
cat.s-1)   

Re   número de Reynolds (adimensional)   

2HR   taxa de reação com relação ao hidrogênio (mol.kg-1
cat.s-1)   

2H OR   taxa de reação com relação à água (mol.kg-1
cat.s-1)   

iR   taxa da reação em relação ao componente i (mol.kg-1
cat.s-1)   

2OR   taxa de reação com relação ao oxigênio (mol.kg-1
cat.s-1)   

oS∆   entropia de reação padrão (J.mol/K)   

0
oS∆   entropia de reação padrão à temperatura de referência T0 (kJ/mol)   

298
oS   entropia padrão a 298 K (J.mol-1.K-1)   

Sc   número de Schmidt (adimensional)   

gS   área externa de um grão do catalisador (cm2), (m2)   

Sh   número de Sherwood (adimensional)   

iS   seletividade molar da espécie i (produto) (adimensional)   

t   tamanho médio dos cristalitos de níquel (Å), (µm)   

T   temperatura absoluta (K)   

*T   valor definido pela Equação (C.10), sendo função de T (adimensional)   

0T   temperatura de referência (K)   

aT   temperatura ambiente (K)   

cT   temperatura crítica (K)   

ciT   temperatura crítica da espécie i (K)   

cjT   temperatura crítica da espécie j (K)   

cijT   temperatura crítica para a mistura binária ij, definida pela Equação (E.7) (K)   



 

maxT   
temperatura máxima para uso dos parâmetros ajustados para o cálculo de 
∆CP (K) 

  

rT   temperatura reduzida (adimensional)   

U   velocidade linear da mistura (m/s, cm/s)   

V   volume (cm3)   

cV   volume crítico (cm3/mol)   

cijV   volume crítico para a mistura binária ij, definida pela Equação (E.10) 
(cm3/mol) 

  

gV   volume do grão do catalisador (cm3, m3)   

mV   volume molar ou específico da mistura (cm3/mol)   

pV   volume específico do catalisador (cm3/g)   

porosV   volume de poros específico do catalisador (cm3/g)   

x   fração molar (adimensional)   

ix   fração molar da espécie i no seio do fluido (adimensional)   

,i px   fração molar da espécie i na mistura-padrão (adimensional)   

jx   fração molar da espécie j no seio do fluido (adimensional)   

iX   conversão da espécie i (adimensional)   

iy   fração molar da espécie i (adimensional)   

jy   fração molar da espécie j (adimensional)   

Y  
 

termo que incorpora a constante de adsorção do metano, 
4CHK , e a 

concentração de carbono dissolvido no níquel (reação 7) (adimensional) 

  

iY   rendimento da espécie i (produto) (adimensional)   

z   coordenada axial (cm)   

Z   fator de compressibilidade (adimensional)   

ciZ   fator de compressibilidade crítico da espécie i, definido pela Equação (E.11) 
(adimensional) 

  

cjZ   fator de compressibilidade crítico da espécie j, definido pela Equação (E.11) 
(adimensional) 

  

cijZ   fator de compressibilidade para a mistura binária ij, definida pela Equação 
(E.9) (adimensional) 

  

 

Símbolos gregos 

 

β   taxa de aquecimento (ºC/min)   

Γ   tortuosidade do catalisador (partícula, grão) (adimensional)   



 

Aε   contribuição da molécula A à energia máxima de atração entre duas moléculas - 
componente de um dos parâmetros de Lennard-Jones (J) 

  

ABε   energia máxima de atração entre as moléculas A e B, definida pela Equação (C.5) - 
componente de um dos parâmetros de Lennard-Jones (J) 

  

Bε   contribuição da molécula B à energia máxima de atração entre duas moléculas - 
componente de um dos parâmetros de Lennard-Jones (J) 

  

pε   porosidade do catalisador (partícula, grão) (adimensional)   

µε   energia máxima de atração entre duas moléculas - componente de um dos 
parâmetros de Lennard-Jones (J) 

  

η   fator de eficiência (adimensional)   

θ   ângulo de incidência dos raios-X (graus)   

1θ   ângulo anterior ao θB, onde a intensidade de difração é nula (graus)   

2θ   ângulo posterior ao θB, onde a intensidade de difração é nula (graus)   

Bθ   ângulo intermediário, onde ocorre a intensidade máxima de difração (graus)   

κ   fator de correção para substâncias altamente polares (ácidos, álcoois) (adimensional)   

Kα   radiação monocromática de cobre   

λ   comprimento de onda da radiação incidente (Å)   

kλ   multiplicador de Lagrange para a espécie atômica k (kJ/mol)   

dpµ   momento dipolar (debyes)   

dprµ   momento dipolar adimensional, estimado pela Equação (D.3)   

iµ   viscosidade dinâmica da espécie i (P, N.s.m-1, g.cm-1.s-1)   

jµ   viscosidade dinâmica da espécie i (P, N.s.m-1, g.cm-1.s-1)   

mµ   viscosidade dinâmica da mistura (P, N.s.m-1, g.cm-1.s-1)   

ν   viscosidade cinemática (cm2/s)   

iν   número estequiométrico da espécie i (adimensional)   

catρ   densidade média do catalisador (g/cm3, kg/m3)   

fρ   densidade do fluido (g/cm3)   

Aσ   contribuição da molécula A ao parâmetro de Lennard-Jones σAB (Å)   

ABσ  
 

constante de Lennard-Jones para o par de moléculas A e B, representativa do 
diâmetro característico das moléculas, mais conhecido como diâmetro de colisão, 
definida pela equação (C.4) (Å) 

  

Bσ   contribuição da molécula B ao parâmetro de Lennard-Jones σAB (Å)   

υΣ   soma dos volumes de difusão atômicos dispostos na Tabela C.4   

τ   tempo espacial de contato (h.kgcat.m-3)   

φ   Módulo de Thiele (adimensional)   



 

iφ   coeficiente de fugacidade da espécie i (adimensional)   

Ψ   Módulo de Weisz (adimensional)   

ω   fator acêntrico (adimensional)   

iω   fator acêntrico da espécie i (adimensional)   

jω   fator acêntrico da espécie j (adimensional)   

ijω   fator acêntrico para a mistura binária ij, definido pela Equação (E.6) (adimensional)   

Ω   seção reta do reator (m2)   

ABΩ  

 
integral de colisão para a difusividade, que seria igual a 1 se as esferas fossem 

rígidas, e é função de B

AB

K T
ε

 

  

µΩ   integral de colisão para a viscosidade, sendo função de BK T

µε
; 

  

 

Subscritos 

 

0  valor de referência  

1 e 2  ângulos anterior e posterior ao B  

1 a 12  índices de reações  

298  temperatura de referência  

a  ambiente  

A  molécula A  

AB  entre as espécies A e B  

Ar  argônio  

ATR  reforma autotérmica do metano  

B  ângulo intermediário  

B  Boltzmann  

B  molécula B  

c  valor característico  

c  valor crítico  

ci  valor crítico para a espécie i  

cj  valor crítico para a espécie j  

cij  valor crítico para a mistura binária ij  

cat  catalisador  

dp  dipolar  

dpr  dipolar referencial (adimensional)  

DRM  reforma seca do metano  



 

DR-POM  reforma seca com oxidação parcial do metano  

e  efetiva  

e  externa  

f  fluido  

fi  formação da espécie química i  

g  grão do catalisador  

i  espécie química  

ij  propriedade binária, entre as espécies i e j  

im  propriedade da espécie i na mistura m  

j  espécie química  

j  reação química  

k  espécie atômica, elemento químico  

K  Knudsen  

m  mistura  

max  valor máximo  

min  valor mínimo  

obs  observada ou aparente  

ox  reforma por oxidação  

p  mistura-padrão  

p  partícula (grão) do catalisador  

p  alimentação pobre do vapor d’água (aqui, considerada pobre a razão molar 
CH4:H2O = 1:2) 

 

P  pressão constante  

poros  poros  

r  valor reduzido  

r  alimentação rica do vapor d’água (aqui, considerada rica a razão molar 
CH4:H2O = 1:4) 

 

reag  reagentes  

rv  reforma a vapor  

SRMp  reforma a vapor do metano com alimentação pobre de vapor d’água (aqui, 
considerada pobre a razão molar CH4:H2O = 1:2) 

 

SRMr  reforma a vapor do metano com alimentação rica de vapor d’água (aqui, 
considerada rica a razão molar CH4:H2O = 1:4) 

 

syngas  gás de síntese (H2 + CO)  

total  usado para se referir ao fluxo total dos reagentes  
µ   valor máximo  

υ   volume atômico  

 



 

Sobrescritos 

 

*  valor definido pela própria notação  

o  valor-padrão  

o  valor inicial  

0  primeiro padrão do virial  

1  segundo padrão do virial  

comb  combustão  

 

Símbolos matemáticos 

 

∀  qualquer que seja  
�

  somatório  

∇   operador nabla, que, associado a um escalar, como a fração molar de um componente, 
x, é chamado de gradiente do escalar, no caso, gradiente da fração molar 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Inserido no contexto das transformações químicas do gás natural, tendo em vista 

produções de compostos intermediários ou finais, que agreguem valor a esta matéria prima, 

têm sido realizados desenvolvimentos optando pela sua reforma catalítica. Dentre os 

processos de reforma do gás natural, que também inclui a seca, a vapor, a parcial e a 

combinada, a reforma autotérmica, compondo alimentações próprias de dois destes processos, 

tem sido objeto de iniciativas tomadas no Laboratório de Processos Catalíticos (LPC) da 

UFPE, visando produções de gás de síntese e/ou hidrogênio. 

O gás natural, tendo em sua composição elevado teor de metano, aponta para a 

possibilidade de processá-lo em presença de vapor d’água e oxigênio via reforma catalítica 

autotérmica. Esta rota tem a característica da valorização em termos de seus produtos 

hidrogênio e/ou gás de síntese e de sua termicidade. A produção de hidrogênio tem 

encontrado crescente importância nos últimos anos devido ao aumento de sua demanda, tanto 

para processos de refino do petróleo, tais como hidrotratamento e hidrocraqueamento, como 

para a petroquímica, na produção de metanol e de óleo sintético, dentre outros.  

Qualificadas como processos de conversão indireta, com passagem pelo 

intermediário gás de síntese, as reformas proporcionam produções de hidrocarbonetos 

líquidos através da síntese de Fischer-Tropsch, via tecnologia Gas-To-Liquids (GTL). Os 

hidrocarbonetos líquidos gerados se caracterizam por terem índice zero de enxofre e baixa 

aromaticidade, números que os qualificam como de baixo potencial poluidor. 

Catalisadores de níquel, tradicionalmente usados em processos industriais de 

reforma a vapor do gás natural, têm apresentado bons desempenhos em termos de conversão e 

seletividade para gás de síntese nas reações de reforma do metano, embora tais sistemas de 

níquel suportados sejam sensíveis à formação de coque. Entretanto, considerando o alto custo 

dos metais nobres, potenciais sistemas para estes processos, tem-se procurado intensificar 

desenvolvimentos recorrentes às aplicações do metal níquel. 

Na presente dissertação, seguindo-se metodologias clássicas da catálise e da 

engenharia das reações químicas, formulou-se um catalisador de níquel e procedeu-se sua 

aplicação no desenvolvimento do processo de reforma autotérmica do metano, prevendo-se a 

transformação do gás natural por esta via, com vistas às produções de gás de síntese e/ou 

hidrogênio. 
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O conhecimento operacional do processo, baseado em experiências anteriores, 

praticadas no LPC/UFPE, direcionadas para a reforma do metano com dióxido de carbono, foi 

pautado por testes preliminares envolvendo a reforma seca do metano em presença de 

oxigênio, buscando-se caracterizar parcialmente os efeitos deste componente no meio 

reacional. Uma segunda etapa, antecedendo as avaliações autotérmicas, direcionou os ensaios 

em reator de leito fixo para as operações com reforma a vapor, justificadas pelas suas 

ocorrências nos procedimentos posteriores que envolveram alimentações de metano, oxigênio 

e água. 

Com vistas à condução do processo a futuros escalonamentos em reator de leito 

fixo, empreenderam-se avaliações cinético-operacionais em termos dos parâmetros vazão da 

fase gasosa e temperatura. As bases fornecidas por estas avaliações, em termos de conversões, 

rendimentos e seletividades, serviram à elaboração de um modelo matemático descritivo do 

comportamento do processo, cujas  validações puderam conduzir a simulações dos perfis de 

concentrações dos componentes do meio reacional. 



 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 

2.1 GÁS NATURAL 
 

Gás natural (GN) é a denominação dada aos hidrocarbonetos leves que estão 

armazenados em formações porosas no subsolo, cuja composição depende da região em que 

está sendo produzido. É um produto incolor, inodoro e não-tóxico, permanecendo no estado 

gasoso sob condições normais de temperatura ambiente e pressão atmosférica. 

 

 

2.1.1 Composição do gás natural 
 

O estado em que se encontra o gás, seja associado ou não-associado (ou seja, 

dissolvido ou não sob a forma de capa de gás na rocha-reservatório), influencia na 

composição do gás natural, mas ele é basicamente formado por metano, seguido de 

quantidades menores de etano, propano e outros hidrocarbonetos de maior peso molecular. 

Pode-se ainda afirmar que o gás natural é tido como uma fonte de energia limpa, pelo fato de 

apresentar baixos teores de contaminantes, como nitrogênio, dióxido de carbono, água e 

compostos de enxofre. 

 

 

2.1.2 Exploração do gás natural 
 

O gás natural é encontrado no subsolo, por acumulações de gás que ocorrem em 

rochas porosas, isoladas do exterior por rochas impermeáveis, associadas ou não a depósitos 

petrolíferos, como ilustrado na Figura 2.1.  
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Figura 2.1 - Exploração do gás natural no solo. 
 (Portal GÁS ENERGIA, 2005). 

 

O primeiro passo para explorar o gás natural é verificar a existência de bacias 

sedimentares, portadoras de rochas reservatórias ricas na acumulação de hidrocarbonetos, 

através de testes sísmicos. Caso o resultado das pesquisas seja positivo, se dá início à 

perfuração de um poço pioneiro para comprovar o nível da acumulação. Em seguida, através 

de testes de formação e perfuração de poços de delimitação, é possível se constatar a 

viabilidade da jazida para fins comerciais (Portal GÁS ENERGIA, 2005). 

 

 

2.1.3 Disponibilidade do gás natural 
 

PINHEIRO (2002) realizou uma pesquisa, constatando que, durante o período de 

preços reduzidos do petróleo, o mercado de gás só se desenvolveu rapidamente nos países 

onde havia uma conjunção da oferta a baixo custo próxima a mercados consumidores, como 

no caso dos Estados Unidos, Argentina e Holanda, por exemplo. 

O padrão tradicional de evolução da indústria de gás começou a mudar após a 

ocorrência dos choques do petróleo de 1973 e 1979, quando os países importadores de óleo 

passaram a enfrentar graves problemas de balanço de pagamentos com a elevação abrupta dos 

preços do petróleo. Estes países passaram a buscar alternativas para a substituição energética 

e, com isso, o GN passou a receber maior atenção, tornando-se mais competitivo na 

concorrência interenergética. 

Em função do aumento dos esforços de exploração, ocorreu um significativo 

aumento das reservas de GN em países não pertencentes à Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP), e boa parte destas em localidades remotas, afastadas dos 

centros de consumo. Em comparação com as jazidas de petróleo, que se encontram 
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extremamente concentradas no Oriente Médio - o que pode ser notado com o simples fato de 

65,3% dos recursos mundiais provados estarem nesta região -, as reservas mundiais de gás 

natural são menos centralizadas no Golfo Pérsico (PINHEIRO, 2002). 

Segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP, 2005), até 2003, as reservas 

provadas nacionais eram de 245,3 bilhões de metros cúbicos, sendo 68,8% no mar e 31,2% 

em terra. Nos 10 anos seguintes, tais reservas poderão atingir 657 bilhões de metros cúbicos, 

duplicando a oferta do combustível, subsidiando, por conseguinte, o abastecimento do 

mercado brasileiro por um período de 20 a 30 anos. Até então, o mercado nacional fora 

abastecido pelas reservas da Petrobrás no Brasil e na Bolívia. 

Ao final de 2004, as reservas nacionais provadas de gás natural se encontravam 

distribuídas conforme pode ser observado na Figura 2.2. 

 

 
Figura 2.2 - Distribuição percentual das reservas provadas de gás natural, segundo 

Unidades da Federação, em 31/12/2004 (ANP, 2005). 
 

Nos últimos dez anos, a média de crescimento das reservas foi de 

aproximadamente 5,6% ao ano, sendo que, entre 2003 e 2004, houve um incremento 

significativo de 32,9% (ANP, 2005). 

Em abril de 2003, a Petrobrás anunciou que as reservas totais brasileiras de gás 

natural triplicaram. Naquela época, a reavaliação da Bacia de Campos permitiu constatar que 

as reservas totais na região passaram de 70 bilhões de m3 para 400 bilhões de m3. As reservas 

totais conhecidas no país chegariam a aumentar de 231 bilhões de m3 para 631 bilhões de m3, 

aproximando-se das reservas da Bolívia, que estão avaliadas em 680 bilhões de m3 

(SOMAVILLA, 2004). 
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2.1.4 A tecnologia GTL 
 

A sigla GTL é uma expressão em inglês para as transformações “de gás para 

líquido”. A técnica permite obter os derivados do petróleo diretamente do gás natural extraído 

dos campos de petróleo, usando como matéria-prima, basicamente, o gás de síntese. Por sua 

vez, o gás de síntese pode ser obtido a partir, por exemplo, da reforma do metano (encontrado 

no gás natural). 

Uma baixa razão molar H2/CO na produção de gás de síntese é bem adequada para 

a síntese Fischer-Tropsch (F-T), que leva à produção de hidrocarbonetos líquidos (GTL) e 

derivados oxigenados. Este processo tem importantes implicações ambientais com relação aos 

gases CH4 e CO2, causadores do efeito estufa (WANG et al., 1996). 

A maior vantagem para a tecnologia GTL é justamente seu caráter ambiental: esse 

processo permite obter um combustível muito mais limpo do que o gerado do refino 

convencional, onde os derivados do petróleo são obtidos da transformação do óleo líquido. 

No caso do diesel, por exemplo, obtém-se um produto cuja queima praticamente não emite 

compostos de enxofre, um dos maiores responsáveis pelas chuvas ácidas. 

Apesar de a tecnologia GTL ainda ser mais cara que uma refinaria tradicional, o 

novo método desponta como um meio cada vez mais barato para produzir combustíveis 

limpos, bastando-se comparar os custos de produção com as refinarias modernas em que se 

elimina o enxofre do combustível. 

À vantagem de se obter um combustível limpo, soma-se a conjuntura favorável ao 

gás natural que se vive em todo o mundo, inclusive no Brasil, em função da triplicação, já 

mencionada, de suas reservas totais em 2003 (PETROBRÁS, 2005). 

 

 

2.2 GÁS DE SÍNTESE 
 

O gás de síntese, também conhecido como syngas, é uma mistura de hidrogênio e 

monóxido de carbono, podendo ser obtido principalmente através da reforma do gás natural. 

A sua importância se encontra na crescente demanda de hidrogênio, usado em processos de 

refino do petróleo - hidrocraqueamento (SHELL et al., 1986) e hidrotratamento -, produção 

de metanol à gasolina, produção de amônia (CATALYSTS et al., 1992; SASOL et al., 2001) 

e síntese de hidrocarbonetos através da reação de Fischer-Tropsch (STANDARD OIL & 

VESTERDAL, 1950, 1951; VESTERDAL & TOBIAS, 1950; BATTELLE et al., 2001; BP et 
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al., 2001; BP & NEWTON, 2001; EXXONMOBIL et al., 2002; DAVY & HENSMAN, 

2002). Por isso, é considerado uma das matérias-primas mais importantes da indústria 

química de síntese. 

 

 

2.2.1 Histórico 
 

Um dos processos mais importantes que tem alavancado a produção de gás de 

síntese leva o nome de seus criadores: Fischer e Tropsch. A tecnologia Fischer-Tropsch foi 

inicialmente desenvolvida na década de 20, na Alemanha, com o intuito de converter as suas 

grandes reservas de carvão em outros combustíveis, como o diesel e a gasolina. Sua utilização 

alcançou o ápice durante a II Guerra Mundial, quando o governo nazista subsidiou fortemente 

a indústria de combustíveis sintéticos com o objetivo principal de suprir as necessidades de 

suas forças armadas (PINHEIRO, 2002). 

Posteriormente, outros países, seguindo a experiência alemã, iniciaram seus 

programas de desenvolvimento da indústria de combustíveis sintéticos (PINHEIRO, 2002). 

No entanto, os elevados custos para a produção de combustíveis via geração de gás 

de síntese, a partir do gás natural, têm requerido rotas alternativas, o que tem viabilizado a 

inserção da tecnologia GTL. É claro que parte do gás natural também pode ser utilizado na 

tecnologia Fischer-Tropsch. 

Atualmente, o único país auto-suficiente na produção de combustíveis sintéticos a 

partir da tecnologia Fischer-Tropsch, usando o gás natural para gerar gás de síntese, é a África 

do Sul, por razões geopolíticas e históricas (PINHEIRO, 2002). 

No Brasil, com a referida triplicação das reservas de gás natural em 2003, tornou-

se interessante o estudo da tecnologia GTL, que usa o gás de síntese obtido através do GN. 

Desde 2002, a Petrobrás passou a contar com uma planta que produz diesel GTL em escala 

piloto, com previsão de, até 2010, passar à unidade de produção em escala industrial 

(PETROBRÁS, 2005). 

 

 

2.2.2 Aplicações 
 

O hidrogênio é utilizado na obtenção de produtos químicos, alimentos e na 

indústria de refinaria, quando é aplicado na dessulfurização, no hidrotratamento e no 
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hidrocraqueamento. Também é usado, sob a forma de gás de síntese, na produção de diversos 

compostos químicos, como toluenodiamina, e peróxido de hidrogênio, também na síntese da 

amônia e do metanol, bem como na indústria farmacêutica, hidrogenações, além de outras. 

Conforme a composição do gás de síntese, o mesmo é usado em diversas 

aplicações, como mostrado na Tabela 2.1. 

 

Tabela 2.1 - Aplicações do gás de síntese na indústria 

Razão 
volumar Produção de 

H2 CO 
Reação 

Oxo-álcoois, 
policarbonetos e 

formaldeídos 
1 1 4 2 22 2CH CO CO H+ → +  ∆H = 247 kJ/mol (2.1) 

Metanol e 
combustíveis 
via Fischer-

Tropsch 

2 1 4 2 2

1
2

2
CH O CO H+ → +  ∆H = − 36 kJ/mol (2.2) 

Hidrogênio e 
amônia 3 1 4 2 23CH H O CO H+ → +  ∆H = 206 kJ/mol (2.3) 

Fonte:  SHREVE & BRINK (1977); KIRK & OTHMER (1993). 
 

 

2.2.3 Geração do gás de síntese 
 

A obtenção do gás de síntese (syngas) é um processo comum na indústria 

petroquímica, entretanto a tecnologia GTL exige a produção de gás de síntese em escalas 

muito superiores e com custos muito inferiores aos das aplicações usuais. Atualmente, a fase 

de produção de gás de síntese corresponde a mais de 50%, chegando por vezes a 60%, dos 

custos de investimento de uma planta de GTL (FERREIRA et al., 2003). 

Já a síntese de Fischer-Tropsch, etapa seguinte para a obtenção de combustíveis 

sintéticos, costuma carrear cerca de 25% dos recursos. Assim, este processo ainda requer 

avanços significativos para a viabilidade econômica dos produtos obtidos. Além disso, o uso 

do gás amplia a necessidade do esforço inovativo, que passa a abranger não apenas o processo 

de conversão do gás de síntese em hidrocarbonetos, mas especialmente a obtenção do próprio 

gás de síntese (DUNHAM et al., 2003). 

O gás de síntese também é a matéria prima utilizada para produção de metanol e 

amônia, assim como outros produtos da indústria química. Por isso, por uma questão de 

investimento, existem alguns projetos que visam à construção de plantas de GTL 



2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
 
 

47

aproveitando plantas de metanol já existentes ou a construção de plantas novas para produzir 

tanto metanol quanto combustíveis sintéticos (WILHELM et al., 2001). 

Todas as tecnologias estabelecidas para obtenção do syngas são realizadas a altas 

temperaturas e altas pressões. Os gases de exaustão devem ser resfriados antes de entrarem na 

síntese de F-T, necessitando processos de resfriamento e equipamentos resistentes a altas 

temperaturas. A escolha da tecnologia é diretamente dependente da eficiência térmica da 

planta e dos custos de investimento. A otimização energética entre a produção do gás de 

síntese e a conversão do mesmo é um grande desafio para as empresas que vêm estudando a 

tecnologia nos últimos anos (WILHELM et al., 2001). 

Atualmente, existem seis tecnologias disponíveis para a geração do gás de síntese 

(PEÑA et al., 1996): 

 

− a oxidação parcial não-catalítica do metano (NC-POM1, ou POX2); 

− a oxidação parcial catalítica do metano (POM3); 

− a reforma seca do metano (DRM4) 

− a reforma convencional a vapor do metano (SRM5); 

− a reforma autotérmica do metano (ATR6); e 

− a reforma combinada do metano (CRM7). 

 

Todas as tecnologias para a geração de gás de síntese através dos processos acima 

citados são conhecidas e bem estabelecidas. Porém, há um novo processo denominado 

reforma com membrana catalítica que, por ser um processo mais novo, tem estado em fase de 

estudos nos últimos anos.  

GRACE et al. (2001) e ALVES (2005) apresentaram trabalhos de modelagem do 

equilíbrio em reforma a vapor do metano (SRM) em reatores com membrana. Também uma 

avaliação em forma de comparação entre reatores convencionais e com membrana para 

reforma autotérmica (ATR) foi realizada por LATTNER & HAROLD (2004). 

 

 
                                                 
1 Non-Catalytic Partial Oxidation of Methane. 
2 Partial Oxidation. 
3 Catalytic Partial Oxidation of Methane. 
4 Dry Reforming of Methane. 
5 Steam Reforming of Methane. 
6 Autothermal Reforming of Methane. 
7 Combined Reforming of Methane. 
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2.2.3.1 Oxidação parcial não-catalítica do metano (POX ou NC-POM) 
 

Neste processo, uma mistura de oxigênio e gás natural é pré-aquecida, misturada e 

introduzida em um reator sem catalisador, onde é queimada a elevadas temperaturas. 

Costuma-se considerar que apenas a reação de combustão parcial do metano - Equação (2.2) - 

ocorra no processo, entretanto, esta é uma aproximação rudimentar que tem persistido sem 

fundamento. Como na ausência de catalisador, a temperatura do reator deve ser alta o 

suficiente para alcançar a conversão do CH4, produtos resultantes da combustão completa, 

como CO2 e H2O, também são formados com certa extensão. Conseqüentemente, ocorrem 

reações endotérmicas - Equações (2.1) e (2.3) -, determinando a passagem da temperatura à 

ordem de 1.300-1.400 K. Neste estágio, a composição do gás está próxima do equilíbrio 

termodinâmico. Segundo a estequiometria da reação (2.2), o consumo de O2 deveria ser, na 

ausência de produtos de combustão, aproximadamente 0,5 O2/CH4; entretanto, o uso real 

requer O2/CH4 na razão de cerca de 0,7 (*8SOLBAKKEN, 1991). 

Tendo isso em mente, parece que, se o reator em princípio é simples, o custo de 

uma planta de oxigênio é considerável. Uma vantagem deste processo é que ele pode ser 

realizado a altas pressões, dessa forma dispensando compressores dispendiosos. Um pouco de 

carbono é formado pelo craqueamento térmico do metano, devendo ser removido através de 

uma lavagem. 

Considerando as elevadas temperaturas de operação e a necessidade de uma vazão 

eficiente de oxigênio, os custos se tornam muito altos. 

 

 

2.2.3.2 Oxidação parcial catalítica do metano (POM) 
 

Atualmente, a produção de hidrogênio ou gás de síntese (syngas) tem se movido 

firmemente da reforma a vapor do metano (processo SRM, descrito a seguir) em direção à 

oxidação catalítica seca de misturas de CH4/O2. Segundo a reação (2.2), se se tiver um 

processo em que se empregue um mínimo de vapor, pode-se obter a desejada proporção molar 

de H2/CO = 2:1, requerida para a produção de metanol ou síntese de Fischer-Tropsch (DAVE 

& FOULDS, 1995). 

                                                 

*8 SOLBAKKEN, A. Studies in Surface Science and Catalysis 61, 37, 1991; apud PEÑA, GÓMEZ & FIERRO, 
1996. 
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Através de simulações termodinâmicas, fica claro que a reação é favorecida a T > 

1.100 K com excesso de CH4, embora ambas as seletividades de CO e H2 sejam modificadas 

pela formação de H2O e CO2 nas reações de combustão, que são mais exotérmicas que a 

reação (2.2) (PEÑA et al., 1996): 

 

4 2 2

3
2

2
CH O CO H O+ → +  ∆H = − 561 kJ/mol (2.4) 

   

4 2 2 22 2CH O CO H O+ → +  ∆H = − 803 kJ/mo (2.5) 
 

 

Desde que a reação de oxidação parcial catalítica do metano (POM) - reação (2.2) 

- é ligeiramente exotérmica, um processo baseado nesta reação poderia ser muito mais 

eficiente que a grande quantidade de energia gasta no processo de reforma a vapor do metano 

(SRM) - reação (2.3). Além do mais, a reação de oxidação parcial catalítica do metano (POM) 

é muito mais rápida que as reações de reforma, sugerindo que um processo de estágio simples 

para a produção de gás de síntese seria uma alternativa atraente para o processo SRM, 

resultando também em reatores menores e produtividade mais elevada (PEÑA et al., 1996). 

A reação de oxidação direta não tem sido desenvolvida em escala industrial e é 

difícil estudá-la por envolver misturas de co-alimentação de CH4/O2 e reações subinflamáveis 

e até mesmo em condições explosivas. Pontos locais aquecidos são normalmente formados o 

que pode danificar irreversivelmente o ingrediente ativo. Outrossim, as reações em fase 

gasosa em uma atmosfera altamente redutora podem levar à deposição de carbono e fuligem 

sobre a superfície catalítica. Contudo, soluções diferentes têm sido aplicadas nas patentes de 

oxidação parcial catalítica do metano (POM) que têm sido publicadas regularmente 

(JOHNSON & JENKINS, 1992; KABUSHIKI et al., 1978; ENGELHARD et al., 1985; 

KARRA, 1990), incluindo co-alimentação de pequenas quantidades de água, desenho do 

reator ou montagem catalítica. O uso de catalisadores, que supere o problema da deposição de 

carbono sem nenhuma adição de vapor na alimentação, tem renovado interesse no processo 

POM. 

A POM, portanto, é um processo muito mais rápido e mais econômico do que a 

oxidação parcial não-catalítica (NC-POM), visto que pode operar a temperaturas mais baixas 

do que aquele processo (T < 980ºC) e sob pressões que variam entre 10 e 80 atm em 

condições catalíticas e sob excesso estequiométrico de oxigênio (SANTOS, 2004). 
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2.2.3.3 Reforma convencional a vapor do metano (SRM) 
 

O processo SRM tradicional consiste de pré-aquecimento e pré-tratamento da 

alimentação de gás, reforma, troca de calor, remoção de CO2 e metanação. Gás natural reage 

com vapor em um primeiro estágio, no qual se usa como catalisador Ni suportado, 

promovendo uma reforma primária para produzir gás de síntese em um tempo espacial de 

contato de alguns segundos, numa razão de H2/CO = 3, segundo a reação (2.3). Gás 

reformado é obtido a cerca de 1.200 K e a pressões de 15-30 bar (PEÑA et al., 1996). 

Excesso de vapor é introduzido para evitar deposição de carbono e a razão molar 

de alimentação de H2O/CH4 é usualmente 2 a 5, dependendo da finalidade do gás de síntese a 

ser produzido. O suporte do catalisador pode ser à base de metais alcalinos (Mg, Ca), ou Al, 

na forma de γ-Al2O3, que serve para acelerar a remoção de carbono da superfície catalítica. A 

conversão de CH4 na saída é normalmente em torno de 90-92% (PEÑA et al., 1996) e a 

composição da mistura na saída da primeira reforma aproxima-se daquela prevista pelo 

equilíbrio termodinâmico para uma razão de alimentação de CH4:H2O = 1:3. 

Durante o processo da reforma a vapor, o coque pode ser formado por dois 

mecanismos. Quando os reagentes gasosos estão longe de atingir o equilíbrio químico, o 

coque pode ser formado via coqueificação química. Por outro lado, quando os reagentes 

gasosos estão perto de atingir o equilíbrio químico, o coque pode ser formado por um 

processo do tipo grafite, coqueificação física (PEÑA et al., 1996). 

Na reforma a vapor convencional em reator tubular, a formação de coque por 

outros mecanismos é evitada. Neste processo, a formação de coque é induzida a ocorrer por 

processo cinético, de modo que uma fração de coque possa ser regenerada. Após a 

regeneração, o catalisador é pré-aquecido e reinjetado na seção secundária do reator (PEÑA et 

al., 1996). 

Uma reforma autotérmica secundária é colocada somente na saída da primeira 

reforma em que o CH4 não convertido é reagido com O2. A mistura é então equilibrada em 

um ambiente catalítico (Ni) localizado abaixo da zona de oxidação. Dependendo do uso, o 

reator de deslocamento gás-água (WGSR) ajusta a taxa de H2/CO segundo a seguinte reação 

(PEÑA et al., 1996): 

 

2 2 2CO H O CO H+ +�  ∆H = − 41 kJ/mol (2.6) 
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Há uma importante vantagem no processo SRM no que diz respeito aos outros 

processos de reforma: como ele não requer oxigênio, dispensa os elevados custos de uma 

planta deste componente. 

Para um constante aperfeiçoamento do processo de reforma a vapor, vários estudos 

têm sido realizados, com relação ao desenvolvimento de catalisadores adequados (EL SOLH 

et al., 2001); ao desenvolvimento de membranas adequadas (JAROSCH et al., 2002; GRACE 

et al., 2001); à supressão da deposição de carbono em reformas (HORIUCHI et al. 1996); à 

coleção de dados sobre a coqueificação catalítica; ao estudo do efeito do tempo na efetividade 

do catalisador na reforma; à coleção de dados sobre a taxa de reação e de modelagem cinética 

da reforma. 

 

 

2.2.3.4 Reforma seca do metano (DRM) 
 

Trata-se do processo mais comum de reforma do metano, quando o gás natural é 

reformado através de sua reação com o dióxido de carbono. É conhecido como reforma seca 

por não ter como fonte de alimentação o vapor d’água, apesar de poder tê-lo como produto 

através de reações paralelas e consecutivas. É um processo indicado para se usar o CO2 

seqüestrado da atmosfera, sendo, portanto, muito defendido pelos ambientalistas. 

A reação típica da reforma seca do metano é a seguinte: 

 

4 2 22 2CH CO CO H+ → +  ∆H = 247 kJ/mol (2.1) 

 

 

2.2.3.5 Reforma autotérmica do metano (ATR) 
 

A reforma autotérmica é uma combinação da reforma convencional a vapor 

(SRM), desenvolvida por Haldor Topsøe no final dos anos 50, e da oxidação parcial não-

catalítica do metano (POX ou NC-POM), com o objetivo de promover a reforma usando um 

reator simples (TOPSØE, 1988). Neste processo, a mistura de gás natural, oxigênio e água 

passa por um queimador, ocorrendo a oxidação parcial não-catalítica. Em seguida, o produto 

desta primeira reação passa por um catalisador de níquel, realizando a reação da reforma. Este 

processo tem um problema de formação e acumulação de coque nos tubos dos reatores, que é 

minimizado com a introdução de vapor d’água (PEÑA et al., 1996). 
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O reformador basicamente consiste de um tubo de cerâmica, semelhante ao 

reformador secundário de O2 usado no processo SRM, e um leito fixo catalítico para 

equilíbrio do gás. O vapor de alimentação pré-aquecido (CH4 + H2O, e H2O + O2) é misturado 

em um queimador localizado no topo onde a oxidação parcial não-catalítica do metano (NC-

POM) ocorre. A reforma a vapor final e o equilíbrio ocorrem no leito catalítico abaixo do 

queimador (PEÑA et al., 1996). 

Normalmente, a ATR opera a altas temperaturas, cerca de 2.200 K na zona de 

combustão e 1.200-1.400 K na zona catalítica. Isto resulta em um baixo consumo de oxigênio 

(O2/CH4 = 0,55-0,60), entretanto, com certa quantidade de vapor adicionado à corrente de 

alimentação para eliminar a formação de carbono. Coque e fuligem na zona de combustão, 

que é uma reação indesejada, podem levar à deposição de carbono nos tubos de corrente de 

saída causando danos ao equipamento, baixas pressões e problemas de transferência de calor 

(PEÑA et al., 1996). 

Embora a ATR fosse originalmente usada para maximizar a produção de H2 nas 

indústrias de amônia, ela pode ser aplicada na produção de gases ricos em CO. Em todos os 

casos, a proporção de H2/CO na passagem pelo reator pode ser precisamente ajustada pela 

variação de taxa molar de H2O/CH4 e/ou O2/CH4 na alimentação (PEÑA et al., 1996). 

 

 

2.2.3.6 Reforma combinada do metano (CRM) 
 

Este processo consiste em um reator constituído de dois reformadores em série; 

um primário, na zona superior, onde ocorrem as reações de reforma a vapor e seca, na 

presença de um catalisador; e outro secundário, situado na zona inferior, onde o gás de síntese 

produzido e o metano que não tenha sido convertido reagem com o oxigênio, sofrendo a 

oxidação parcial. As condições de operação deste processo são de aproximadamente 40 atm 

de pressão e 700ºC de temperatura (SANTOS, 2004). 

Entretanto, são possíveis variações para a reforma combinada. Combinações dos 

diferentes processos podem levar à composição de gás de síntese desejada (*9KITCHEN & 

PINTO, 1991): 

 

                                                 

*9  KITCHEN D.; PINTO, A. Ammonia Plant Safety. Relat. Facil. 31, 219, 1991; apud PEÑA, GÓMEZ & 
FIERRO, 1996. 
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Reforma do CO2 (seca): 4 2 22 2CH CO CO H+ → +  ∆H = 247 kJ/mol (2.1) 
    

Oxidação parcial do CH4: 4 2 2

1
2

2
CH O CO H+ → +  ∆H = − 36 kJ/mol (2.2) 

    
Reforma a vapor: 4 2 23CH H O CO H+ → +  ∆H = 206 kJ/mol (2.3) 

 

 

Cada uma dessas reações fornece gás de síntese com razões teóricas de H2/CO 

iguais a 1, 2 e 3 respectivamente, como mencionado anteriormente. 

Uma nova versão do processo de reforma combinada do metano (CRM), que é 

intitulada de reforma de gás aquecido (GHR10), foi recentemente patenteada (IMPERIAL & 

PINTO, 1988). Neste processo, o calor necessário para o reformador a vapor primário é 

suprido diretamente pela troca de calor com o gás reformado do reformador de oxigênio 

secundário. Esta combinação de dois reformadores reduz o tamanho da geração da unidade de 

geração de gás sintético em aproximadamente 25% comparada a uma unidade de reforma a 

vapor convencional, certamente também reduzindo os custos. 

Um processo combinado, intitulado reforma autotérmica combinada (CAR11), em 

que a reforma a vapor é combinada com a oxidação parcial do gás natural em um reator de 

leito fluidizado simples, foi recentemente desenvolvido pela Exxon (EXXON et al., 1991). 

Nos estudos da planta piloto, gás natural e vapor entram pelo fundo do reator de leito 

fluidizado, enquanto oxigênio é separadamente aspergido acima do reator no leito catalítico 

fluidizado de uma reforma catalítica, usando-se como catalisador o Ni/α-Al2O3. Sugere-se 

que a operação do reator a razões de vapor para carbono abaixo de 0,5 seja possível, com 

carbono depositado no meio catalítico recirculante sendo queimado por oxigênio. 

O gás de síntese obtido pela reforma a vapor de metano convencional (SRM) é 

aceitável para indústrias de síntese de metanol, ainda que o conteúdo de H2 seja muito mais 

alto que o requerido pela estequiometria. O conceito de reforma combinada esboçado no 

parágrafo anterior também é aplicável à síntese de metanol se O2 puro é o oxidante no 

segundo reformador. Segundo SUPP (1984), as economias do processo são mais favoráveis 

para a reforma combinada do metano (CRM), a despeito da necessidade de uma planta de O2, 

por conta da eficiência de conversão melhorada metano-a-metanol (PEÑA et al., 1996). 

                                                 
10 Gas Heated Reforming. 
11 Combined Autothermal Reforming. 
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2.3 CATALISADORES PARA REFORMA 
 

A escolha de um catalisador para um determinado processo infere o conhecimento 

do processo em si, bem como das propriedades do próprio catalisador, tais como sua 

atividade, sua seletividade, sua estabilidade, sua resistência mecânica e sua condutividade 

térmica. Todas estas propriedades estão intimamente relacionadas à sua composição, bem 

como à tecnologia de sua preparação. 

Há diversos catalisadores utilizados para reforma do gás natural, bem como para 

reforma de álcoois e éteres. A maior parte deles utiliza um metal do grupo VIII e um suporte 

óxido, para fazer as vezes dos sítios ácidos (seja acidez de Brønstëd-Lowry ou de Lewis). As 

necessidades industriais apontam para o níquel como a fase ativa preferida, suportado em 

alumina, em virtude de seus custos. Porém, mais e mais pesquisas têm sido realizadas com o 

intuito ainda de se minimizar estes custos, seja com opções catalíticas diferentes, seja 

promovendo o catalisador de níquel-alumina, com fins a melhorar a sua atividade, a sua 

seletividade e a sua estabilidade principalmente, uma vez que é comum a desativação 

catalítica através da deposição de coque ou sinterização. 

 

 

2.3.1 Suporte catalítico 
 

Os suportes são geralmente materiais que servem como ligantes a fim de conferir 

ao catalisador resistência mecânica, permitindo a formação de partículas maiores. Também 

são responsáveis pela maximização superficial da fase ativa, chegando até a serem ativos no 

caso de catalisadores multifuncionais. 

O suporte de um catalisador tem a finalidade de conferir-lhe porosidade, além de 

resistência mecânica. Em se tratando de operações de reforma, o mais comum é usar as 

aluminas como suporte catalítico. As aluminas em si possuem uma estrutura complexa, com 

um grande número de fases, sendo as formas comercialmente mais utilizadas a gama-alumina 

(γ), a eta-alumina (η) e a alfa-alumina (α). As duas primeiras formas possuem propriedades 

ácidas fracas (acidez de Lewis), mas área específica e estabilidade térmica elevadas. Já a α-

alumina não possui propriedades ácidas e a área específica é muito baixa (FIGUEIREDO & 

RIBEIRO, 1989). A γ-Al2O3, especificamente, tem sido bastante utilizada como suporte de 

catalisadores de reforma. 
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Durante a preparação da alumina, os seus precursores sofrem diversas 

transformações, dando origem a diversas fases de alumina, conforme apresentado na Figura 

2.3. 
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Figura 2.3 - Seqüência de desidratação dos hidratos da alumina.  
 (STUMPF et al., 1949). 
 

A bauxita é o principal minério de que se obtém a alumina. Apesar de ser 

freqüentemente descrita como minério de alumínio, a bauxita não é uma espécie mineral 

propriamente dita, mas um material heterogêneo formado de uma mistura de hidróxidos de 

alumínio hidratados ([AlOx(OH)3-2x], 0 < x < 1) contendo impurezas. Os principais 

constituintes deste material são a gibbsita, γ-Al(OH)3, e os polimorfos boehmita, γ-AlO(OH), 

e diaspório, α-AlO(OH)3, sendo que as proporções das três formas variam dependendo da 

localização geográfica do minério. Segundo CONSTANTINO et al. (2002), a principal rota 

comercial para a purificação da bauxita é o processo Bayer12, que serve para produzir 

hidróxido e óxido de alumínio, advindo daí a alumina, portanto. A bauxita é extraída por 

diversos métodos, sendo logo em seguida moída em partículas muito pequenas. A separação 

da alumina da bauxita é realizada usando-se uma solução aquecida de soda cáustica sob 

pressão para se dissolver a alumina. As impurezas são então filtradas da solução. Ao se 

resfriar a solução, a alumina é recuperada através de precipitação na forma de um hidrato. Os 

cristais do hidrato são aquecidos em grandes fornos giratórios até que se elimine a água de 

cristalização. O produto é a alumina em forma de um pó branco (Portal EA, 2007). 

                                                 
12 Processo desenvolvido pelo químico alemão Karl Joseph Bayer, patenteado em agosto de 1888. 
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O ponto isoelétrico da alumina é 9,0. Trata-se do valor de pH para o qual o número 

de cargas positivas e negativas presentes na superfície se anula. A alumina se comporta como 

um permutador aniônico para pH < 9,0 e como um permutador catiônico para pH > 9 

(FIGUEIREDO & RIBEIRO, 1989). 

O suporte catalítico deve ser submetido a um pré-tratamento térmico. No caso da 

γ-Al2O3, esse tratamento térmico se faz necessário, uma vez que, quando submetida a 

temperaturas elevadas, a mesma pode vir a sofrer modificações de natureza física, podendo 

inclusive vir a se transformar em α-alumina, que não apresenta propriedades ácidas, além de 

possuir área específica muito baixa, comportando-se como um suporte inerte do ponto de 

vista catalítico. 

O pré-tratamento térmico tem, portanto, a finalidade de provocar qualquer 

modificação de natureza física antes de submeter o suporte às condições reacionais, ou ainda, 

antes mesmo de usá-la com fins à preparação do catalisador propriamente dito, já que 

minimiza possíveis perdas de volume, bem como modificações estruturais nos poros desse 

suporte, o que poderia dificultar a deposição do metal no mesmo, provocando, por 

conseguinte, a perda de sítios ativos para a impregnação do metal através de seu sal precursor. 

 

 

2.3.2 Precursores 
 

WANG & LU (1998) avaliaram o efeito do sal precursor na preparação do 

catalisador de Ni/γ-Al2O3, utilizando três sais, o nitrato de níquel, o cloreto de níquel e um sal 

orgânico, o acetilacetonato de níquel. 

O catalisador preparado a partir de nitrato de níquel (WANG & LU, 1998) 

apresentou maior atividade, bem como maior estabilidade, que os outros dois sais utilizados. 

A diferença de atividade catalítica pode estar relacionada com as variações nas propriedades 

de superfície dos catalisadores. A interação suporte-precursor é um importante fator a se 

considerar quando se avalia a interação Ni/γ-Al2O3. Este tipo de catalisador apresenta esta 

interação mais fraca que os preparados a partir de cloreto ou acetilacetonato. Por outro lado, a 

dispersão e a concentração superficial da fase ativa Ni são muito mais altas no catalisador 

preparado a partir de nitrato. CHEN & REN (1994) relataram a importância do aluminato de 

níquel - NiAl2O4 - em catalisadores níquel-alumina, por ser uma fase ativa para a reforma do 

metano com CO2. 
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NICHIO et al. (1996) estudaram o comportamento dos catalisadores de níquel 

suportados, utilizando como sais precursores o nitrato de níquel e o acetilacetonato de níquel, 

avaliando seus desempenhos na reforma do metano através da oxidação parcial, tendo 

constatado que ambos apresentam atividades e seletividades iniciais semelhantes, destacando-

se porém a grande diferença de estabilidade entre eles. Também NICHIO et al. (1999) 

estudaram tal comportamento, utilizando como precursores os mesmos sais de níquel sobre 

Al2O3 e sobre α-Al2O3 modificada por uma camada de óxido de alumínio, chegando à 

conclusão de que o catalisador obtido a partir do sal orgânico no suporte modificado 

apresentou a melhor estabilidade. 

WANG & LU (1998) relataram que a interação entre o óxido de níquel e o suporte 

é maior nos catalisadores preparados a partir de cloreto e de acetilacetonato do que de nitrato 

de níquel, o que, por sua vez, afetam a dispersão do níquel e a atividade catalítica. Entretanto, 

os tamanhos dos cristalitos de níquel, calculados a partir da reflexão Ni(111), com a equação 

de Scherer (LEMAITRE et al., 1985), são menores quando o catalisador é preparado com 

nitrato que com os outros dois sais, confirmando assim uma dispersão mais elevada. 

CHEN et al. (1988) avaliaram o efeito do sal precursor e observaram que o 

tamanho das partículas de óxido de níquel no catalisador de Ni/γ-Al2O3 preparado a partir de 

nitrato de níquel é menor que o preparado a partir de outros sais, concluindo que o nitrato de 

níquel é melhor para garantir uma alta dispersão e uma grande superfície de óxido de níquel 

suportado. 

WANG & LU (1998) reportaram que a elevada razão Ni/Al, determinada através 

de XPS13, indica a existência de uma maior quantidade de sítios de Ni, quando o catalisador 

Ni/γ-Al2O3 usa como sal precursor o nitrato de níquel. Determinaram ainda que, usando o 

catalisador de Ni/γ-Al2O3 na reforma do metano com CO2, qualquer que seja o sal precursor, 

as conversões de CH4 e de CO2 aumentam com a temperatura, mas tal conversão se mostra 

maior quando o sal precursor é o nitrato de níquel, chegando a se aproximar dos valores do 

equilíbrio termodinâmico. Há um indício reportado por RUCKENSTEIN & HU (1996) de 

que esta conversão pode ser atribuída ao grande número de grupos (ensembles) de níquel 

atômico. Entretanto, como esses grupos também são grandes, a deposição de carbono tenderia 

a ser mais intensa. 

A caracterização do catalisador preparado a partir do nitrato de níquel (WANG & 

LU, 1998) permitiu observar uma fraca interação entre as partículas de Ni e a γ-Al2O3, 

                                                 
13 X-Ray Photoelectron Spectroscopy. 
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resultando em mais sítios ativos de Ni, tendo este fato sido também observado por TURLIER 

& MARTIN (1982) anteriormente. 

 

 

2.3.3 Catalisadores de níquel suportados 
 

DISKIN et al. (1998) reportaram que seus estudos em catalisadores de níquel, 

suportados em sílica, alumina, titânia, céria e zircônia, revelaram a presença de dois tipos 

distintos de óxidos de níquel, que são reduzidos a significantemente diferentes temperaturas. 

Catalisadores em que o níquel é reduzido completamente apresentam maior seletividade à 

produção de CO na reação de reforma por oxidação parcial do metano. 

SEO et al. (2007) prepararam catalisadores de níquel suportados em Al2O3-ZrO2 

com vários teores de zircônia, avaliando seus desempenhos através da reforma a vapor do 

GNL14. O suporte de Al2O3-ZrO2 preparado pelo método de enxerto (grafting) se mostrou um 

excelente suporte para este tipo de reforma. A zircônia inibiu a incorporação de níquel na 

grade de alumina e preveniu o crescimento das partículas de níquel durante a etapa de 

redução. A massa incorporada de níquel foi de 20% em massa, tendo sido utilizado o método 

de impregnação. O melhor desempenho, em termos de conversão do GNL e de rendimento do 

hidrogênio, foi obtido com o Ni(20% em massa)/Al2O3-ZrO2 (Zr/Al=0,17). A estrutura 

tetragonal do suporte Al2O3-ZrO2 obtida foi a grande responsável pela eficiente adsorção do 

vapor e subseqüente spillover do suporte para a fase ativa de níquel. 

LISBOA et al. (2006) realizaram reforma autotérmica indireta (combustão de CH4 

seguida de reforma de CH4 com CO2 e vapor) usando catalisadores de níquel suportados em 

α-Al2O3, CeO2, ZrO2 e CeO2.ZrO2, constatando que os suportes do tipo CexZr1-xO2 

apresentaram a melhor capacidade de armazenamento de oxigênio, por conta da interação 

entre Ni e Ce aumentarem a redutibilidade do suporte, fator importante para reações em que 

há coqueamento elevado. 

POMPEO et al. (2006) prepararam catalisadores de Ni suportados em α-Al2O3 

comercial modificada com CeO2 e ZrO2, avaliando-os nas reformas do metano a vapor, seca, 

combinada e na oxidação parcial do metano. Pôde-se constatar que o CeO2 e ZrO2 melhoram 

a atividade e a estabilidade dos catalisadores à base de níquel, por melhorarem a dispersão do 

níquel na superfície catalítica. O papel do Zr é promover a quimissorção dissociativa do CO2, 

                                                 
14 Gás natural liquefeito. 
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permitindo assim a gaseificação dos intermediários responsáveis pela deposição de carbono. 

Por sua vez, o Ce também favorece a gaseificação do carbono formado durante as reformas, 

uma vez que promove o aumento da capacidade de armazenamento de oxigênio. 

OPOKU-GYAMFI et al. (1998) avaliaram a reforma autotérmica do metano 

utilizando catalisadores de Pt-NiO/δ-Al2O3 e Co-NiO/δ-Al2O3 em reator de leito fluidizado, 

concluindo que a seletividade ao hidrogênio está ligada diretamente à relação CH4/O2, que 

deve ser superior à unidade. Os catalisadores apresentaram praticamente a mesma atividade, 

mostrando-se, pois, mais promissor o de Co-NiO/Al2O3 em função de seu custo ser menor que 

o de platina. 

ESCRITORI et al. (2006) investigaram o desempenho de catalisadores de níquel 

suportados em CeO2/Al2O3 e em CeZrO2/Al2O3 na reforma autotérmica do metano. 

Caracterização dos catalisadores mostrou que a presença dos óxidos CeO2 e CeZrO2 

promoveu a redução do níquel. Ambos os catalisadores apresentaram, através dos testes 

catalíticos, alta estabilidade, embora atividades diferentes. O catalisador de CeZrO2/Al2O3 

apresentou a maior conversão do metano, coerente com sua maior área B.E.T.15, menor 

tamanho das partículas de níquel, maior dispersão e maior redutibilidade. A alta capacidade 

de estocar oxigênio do CeZrO2 contribuiu para evitar a deposição de carbono na superfície 

catalítica. Por fim, a propriedade redox do CeZrO2 confere ao catalisador que o contém 

mecanismos alternativos para a reação de reforma do metano. 

SOUZA et al. (2006) realizaram a reforma seca do etano, como parte do estudo da 

reforma completa do gás natural, utilizando catalisadores de Ni/γ-Al2O3, constatando que se 

podem obter maiores razões molares de H2/CO ao se elevar o tempo espacial de contato em 

reator de leito fixo. 

 

 

2.3.4 Catalisadores bimetálicos suportados 
 

KO et al. (2006) estudaram variações na preparação de catalisadores bimetálicos 

Pt-Ni/γ-Al2O3 para a reação de oxidação preferencial do CO (PROX16) na presença de 

correntes ricas de hidrogênio. A melhor composição se referiu a uma co-impregnação de Pt e 

Ni sobre a alumina, conferindo elevada atividade ao catalisador para esta reação, o que 

significa, em outras palavras, que a conversão de CO é maior, obtendo-se uma maior 
                                                 
15 Isoterma de Brunauer-Emmett-Teller. 
16 Preferential CO Oxidation. 



Souza, A.E.A.M. - Dissertação de Mestrado - Avaliação Cinético-Operacional do Processo de Reforma... 60 

seletividade ao CO2. Esta atividade é afetada pelo pré-tratamento de redução, que é essencial 

para se obtê-la a baixas temperaturas. A temperatura de redução do Pt-Ni/γ-Al2O3 é menor 

que a dos catalisadores preparados por impregnação sucessiva dos dois metais, concluindo-se 

haver interações metal-suporte mais fracas no co-impregnado. 

Combinações de reforma do metano, seja com CO2 (seca), com H2O (a vapor), 

com CO2 e H2O ao mesmo tempo, e ainda combinadas com a sua oxidação parcial, CH4-CO2-

H2O-O2, foram estudadas por INUI et al. (1995), que utilizaram catalisadores de níquel 

suportados em alumina, adicionando Ru-La2O3 ou Pt-Ce2O3, obtendo-se altas taxas de 

conversão do metano (41,7 a 87,4%) e de rendimento em hidrogênio (520 a 12.190 

moles/litro de catalisador), sob condições de altíssimas velocidades espaciais (GHSV = 

73.000 a 730.000 h-1). 

 

 

2.3.5 Catalisadores de níquel promovidos 
 

DANTAS et al. (2006) adicionaram diversos promotores, Ag, Fe, Pd e Pt (0,1% 

em massa) a catalisadores de Ni(10% em massa)/CeZrO2, avaliando-os na reforma 

autotérmica do metano. As caracterizações realizadas permitiram concluir que a adição dos 

promotores não alterou significativamente os valores de área específica; as análises de DRX 

(difratometria de raios-X) indicaram a formação de uma solução sólida de CeZrO2 e uma 

baixa dispersão de níquel; finalmente, análises de TPR (redução à temperatura programada) 

mostraram que o Pt e o Pd facilitaram a redução do Ni. Quando promovido com Ag, os 

resultados de TPD-CO2 (dessorção à temperatura programada de CO2) indicaram uma maior 

capacidade redox. Os testes catalíticos apontaram o catalisador promovido com Ag como o 

que proporciona a maior conversão de metano. Por sua vez, o catalisador promovido com Pt 

se apresentou como o mais estável durantes os testes catalíticos com a reforma autotérmica do 

metano. O catalisador de Fe mostrou uma leve desativação durante a reação. 

DIAS & ASSAF (2003) avaliaram a influência do cálcio em catalisadores do 

Ni/γ-Al2O3 modificados com a adição de CaO, preparados através de impregnação sucessiva, 

em reações de reforma com CO2. Observaram que o cálcio compete com o níquel na interação 

com o suporte, favorecendo a formação de partículas de níquel mais facilmente reduzíveis a 

mais baixas temperaturas, quando adicionado primeiro; entretanto a resistência à sinterização 

é reduzida. Por outro lado, quando adicionado depois do níquel, grãos de óxido de cálcio 

bloqueiam os poros pequenos do catalisador, o que, associado à sinterização, diminui a 
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superfície catalítica. Finalmente, constatou-se que, ao se adicionar pequenas quantidades de 

cálcio, a conversão do CO2 é aumentada, uma vez que forma óxidos extremamente iônicos, 

atraindo o CO2 à superfície catalítica. Grandes teores de cálcio, todavia, diminuem a 

conversão tanto do metano como do CO2, provavelmente devido ao aumento da densidade 

eletrônica do níquel, diminuindo a adsorção do metano na superfície catalítica. 

REQUIES et al. (2006) estudaram catalisadores de Ni/α-Al2O3 modificados por 

adição de óxidos básicos, o CaO e o MgO, na produção de gás de síntese a partir da oxidação 

parcial catalítica do metano (POM) e da reforma a vapor do metano (SRM) combinada com 

sua oxidação parcial catalítica, constatando que a adição de água tem a finalidade de 

desfavorecer as condições termodinâmicas para a formação de coque. 

Considerando que catalisadores de Ni/γ-Al2O3 promovidos por metais nobres 

podem trazer mudanças significativas na estabilidade e resistência à desativação, 

OCSACHOQUE et al. (2006) adicionaram uma pequena quantidade de Rh (0,5% em massa) 

a este tipo de catalisador (contendo 5% em massa de Ni), verificando a atividade, a 

estabilidade e a deposição de carbono quando da reforma do metano com CO2. Concluíram 

que o ródio, como promotor, favorece a dispersão do Ni, criando uma interação entre o Rh e o 

Ni/γ-Al2O3 que favorece a atividade na reforma seca e a resistência ao coqueamento. 

QUIROGA & LUNA (2006) propuseram uma cinética intrínseca para a reforma 

seca do metano, utilizando um catalisador Ni-Rh/Al2O3. Para tal, foram consideradas as 

reações de reforma seca e a inversa da reação de deslocamento de vapor d’água (reverse 

water-gas shift reaction). Uma análise termodinâmica apontou estar esta última reação em 

equilíbrio termodinâmico ou muito próximo a ele. Por fim, elegeu-se um modelo cinético que 

leva em consideração a adsorção molecular do CO2, a adsorção dissociativa do CH4, e a 

posterior reação química na superfície como sendo a etapa controlante da reação. 

 

 

2.3.6 Catalisadores com outros metais 
 

FEIO et al. (2006) avaliaram o efeito da adição de CeO2 nos catalisadores de 

Pd/CeO2-Al2O3 na reforma a vapor do metano. O aumento da quantidade de CeO2 e da 

temperatura de redução para estes catalisadores leva a céria a recobrir parcialmente as 

partículas de Pd à uma temperatura mais baixa que para o catalisador Pd/Al2O3, que, apesar de 

apresentar uma dispersão metálica mais alta que os catalisadores contendo céria, perde em 

atividade na reforma a vapor do metano quando a céria é adicionada. Isso se deve ao 
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recobrimento das partículas de Pd pelas espécies de CeOx, bloqueando os sítios de adsorção 

de CO, destacando-se os catalisadores com alto teor de CeO2 (12% ou mais) e baixo teor de 

Pd (1% ou menos). A transferência de oxigênio da estrutura fluorita da céria para a superfície 

do Pd também contribui para a melhoria da atividade. 

MÚNERA et al. (2006) realizaram a reforma seca do metano utilizando 

catalisadores de Rh suportados sobre La2O3, propondo ainda um mecanismo de reação, a 

partir do que se pôde estabelecer uma expressão cinética. Concluíram ainda que a inversa da 

reação de deslocamento de vapor d’água (reverse water-gas shift reaction) se encontra 

sempre em equilíbrio para a faixa de temperatura estudada. 

PADILHA et al. (2006), estudando a oxidação parcial do metano, com fins à 

produção de gás de síntese, utilizaram um catalisador de CuxCeyOz, preparado a partir da céria 

(CeO2), que evitaria a desativação do catalisador pela formação de coque, tão comum neste 

tipo de oxidação. O cobre, por sua vez, conferiu um aumento na atividade catalítica nas 

reações de oxidação, por ter sido incorporado nas vacâncias do óxido de cério, aliado ao 

aumento da estabilidade do catalisador. Entretanto, num primeiro momento, o catalisador 

preparado favoreceu a formação de CO, mas não de H2, na oxidação parcial do metano em 

condições estequiométricas. 

 

 

2.3.7 Desativação catalítica em reforma 
 

A desativação catalítica em reforma se dá principalmente por coqueamento e/ou 

sinterização 

A deposição de carbono, também conhecida por coqueamento, é o  envenenamento 

que se dá da periferia para o interior do grão, se a reação de coqueificação for em paralelo 

com a reação principal (shrinking core); e do interior para a periferia, se a reação de 

coqueificação estiver em série com a reação principal (growing core). O coqueamento 

costuma obstruir, por vezes, o acesso ao interior da estrutura porosa do catalisador. 

A sinterização corresponde ao crescimento das partículas ativas dos catalisadores 

provocado por processos dependentes de temperatura que, com isso, diminuem a área 

específica do catalisador. É claro que há outros fatores que contribuem para a sinterização, 

tais como a presença de atmosfera, a dispersão metálica, a existência de promotores ou 

impurezas, a textura, a porosidade e área superficial disponível do catalisador. A sinterização 

pode acontecer por diferentes mecanismos, dentre os mais conhecidos: a migração de átomos 
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dos cristalitos menores para as maiores; a migração de cristalitos inteiros e coalescência; o 

transporte através da fase gasosa, por sublimação-condensação; a difusão através do suporte. 

A coqueificação pode ser evitada provocando-se a queima dos resíduos de carbono 

com ar ou oxigênio diluído, ou ainda fazendo reagir o carbono com dióxido de carbono. Estes 

processos se assemelham a uma regeneração do catalisador, que seria a recuperação do 

catalisador que tenha sofrido desativação. Pode-se ainda promover uma nova dispersão da 

fase metálica. 

Há basicamente três motivos para a formação de coque: sujeira na superfície do 

metal, bloqueio dos poros catalíticos, e desintegração física do suporte catalítico. Como a 

perda de atividade catalítica e a destruição física do catalisador promovidas pela deposição de 

carbono podem ocorrer rapidamente (em questão de horas ou dias), sob condições favoráveis, 

torna-se fundamental o entendimento e o controle desses fatores (BARTHOLOMEW, 1982). 

Há dois tipos de depósitos de carbono, um desativante (carbono encapsulado), e 

outro não-desativante (filamentoso ou tipo whisker). O carbono grafítico (−C−C−) 

eventualmente bloqueia toda a superfície de Ni, levando à total perda de atividade (ZHANG 

et al., 1996). Por sua vez, (CHEN & REN, 1994), ao estudarem o carbono filamentoso, 

observaram que o mesmo não provocava a perda de atividade de um catalisador de 

Ni/γ-Al2O3, 10% em massa, mesmo após testes durante 120 horas. 

Estudos de coqueamento realizados por (WANG & LU, 1998) mostraram que a 

deposição de carbono sobre o catalisador de Ni/γ-Al2O3 foi mais severa (grave) nos 

catalisadores preparados a partir dos sais inorgânicos, nitrato e cloreto, que no catalisador 

preparado a partir do sal orgânico, acetilacetonato; contudo o catalisador preparado a partir de 

nitrato apresentou a mais alta estabilidade, ou mais baixa taxa de desativação, devido 

principalmente às espécies de carbono ativas (−C−C−) da estrutura grafítica resultante e de 

seu íntimo contato com as partículas do metal Ni. Por sua vez, o catalisador preparado a partir 

do acetilacetonato tem a deposição de carbono dominada por espécies inativas de carbono 

(−CO−C−), que levam a uma rápida acumulação de carbono e uma mais severa (grave) 

desativação. Observaram ainda que essa deposição de carbono, na reforma do metano com 

CO2 pode ser determinada através de DRX em 2θ=30º, quando se evidencia a presença de 

carbono grafítico. Também chegaram à conclusão semelhante, NICHIO et al. (1996), 

realizando reforma a vapor do metano, reportando um maior coqueamento com o catalisador 

preparado a partir de nitrato ou de cloreto, apesar de o preparado com nitrato ter sofrido um 

menor coqueamento que o de cloreto. 
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*17WANG & LU (1998) demonstraram que um elevado teor de Ni (superior a 16% 

em massa) causaria grave coqueamento no catalisador, resultando na parada do reator. Altos 

teores de níquel resultariam na formação de maiores quantidades de coque, levando à total 

desativação catalítica. Isso pôde ser confirmado por PARIZOTTO et al. (2006), que 

observaram uma menor dispersão e maiores tamanhos de partículas em catalisadores de 

Ni/γ-Al2O3 com teor metálico da ordem de 15%, quando comparados a teores metálicos da 

ordem de 5%, elevando assim a energia de ativação da reforma a vapor do metano. 

Entretanto, o catalisador com menor teor de níquel reduz-se em temperaturas maiores, em 

função de ter maior interação com o suporte, dada a presença de NiAl2O4. 

Dois tipos de carbono podem ser formados na reforma do metano com CO2, o 

grafítico e o amorfo. Ambos apresentam atividade de gaseificação. Vários pesquisadores têm 

sugerido que essa atividade depende da localização do carbono no catalisador. O carbono 

situado nas partículas do metal ou em sua vizinhança apresenta mais alta atividade de 

gaseificação (**FUNG et al.18, 1991; ***DUPREZ et al.19, 1991). Assim, WANG & LU 

(1998) propõem que a desativação catalítica causada pela deposição do carbono dependa da 

quantidade, tipo e localização do carbono formado. Quando há uma grande quantidade de 

carbono formado, quase cobrindo toda a superfície dos sítios ativos, o catalisador irá desativar 

rapidamente, o que acontece geralmente quando se tem teores elevados de Ni. Havendo pouco 

carbono depositado sobre o catalisador, ele pode ter um melhor contato com as partículas de 

níquel, passando a exibir uma alta atividade de gaseificação, levando a uma desativação lenta 

e, conseqüentemente, aumentando a estabilidade catalítica. O carbono grafítico é mais ativo 

na reforma do metano provavelmente devido ao seu íntimo contato com as partículas de 

níquel. 

                                                 

*17 WANG, S. & LU, G.Q.. Ph.D Thesis, The University of Queensland, 1998; apud WANG & LU, 1998. 
**18 FUNG, S.C.; QUERINI, C.A.; MCCOY, C.J. Stud. Surf. Sci. Catal. 68, 135, 1991; apud WANG & LU, 

1998. 
***19 DUPREZ, D.; HADJ-AISSA, M.; BARBIER, J. Stud. Surf. Sci. Catal. 68, 111, 1991; apud WANG & LU, 

1998. 



 

3 TERMODINÂMICA E CINÉTICA DOS PROCESSOS DE 
REFORMA 

 

 

A reforma autotérmica do metano (ATR) é, por definição, uma combinação da 

reforma convencional a vapor (SRM) e da oxidação parcial não-catalítica do metano (POX ou 

NC-POM) sob condições termicamente neutras, consideradas as perdas de calor para a 

vizinhança. Combina os efeitos desses dois processos através da alimentação do combustível, 

do oxidante e da água juntos num leito catalítico. Dessa maneira, pode-se levar a cabo o 

processo a mais baixas temperaturas que no SRM ou no NC-POM. A temperatura da reforma 

é afetada diretamente pelas razões molares de alimentação O2/CH4 e H2O/CH4, quando se 

pretende usar como combustível o gás natural, ou ainda, O2/C e H2O/C, mais genericamente, 

para a alimentação de qualquer combustível fóssil. Por sua vez, a composição dos produtos é 

afetada pela temperatura da reforma, pelas razões molares da alimentação, pela atividade e 

seletividade catalítica e pelo tempo espacial de contato no leito catalítico. 

 

 

3.1 TERMODINÂMICA DAS REAÇÕES 
 

A modelagem da termodinâmica para a reforma autotérmica do metano se faz 

necessária para avaliar o efeito das condições operacionais (temperatura, pressão e 

composição) sobre o equilíbrio químico, uma vez que a cinética química é limitada pelas 

condições de equilíbrio. 

Primeiramente, é necessário determinar as condições possíveis de ocorrência de 

reações dentro de uma dada faixa de temperatura, com vistas a manejar as condições 

operacionais dentro desta faixa, fixada uma pressão constante, por exemplo. 

Para isto, são propostas todas as reações razoavelmente possíveis no processo de 

reforma autotérmica do metano, e, a partir destas reações, é avaliado o valor da energia livre 

de Gibbs para cada uma delas, nas temperaturas a que se propõe submeter o processo. 

Em seguida, a partir do valor da energia livre de Gibbs, é possível se determinar a 

constante de equilíbrio, K, para cada reação proposta para mecanismo reacional, segundo a 

equação: 
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ln
oG

K
RT

∆ = −  (3.1) 

 

sendo oG∆  energia de Gibbs de reação padrão e R a constante universal dos gases ideais. O 

estado-padrão é arbitrário, porém deve sempre estar na temperatura de equilíbrio T 

(temperatura absoluta). 

Um ponto de partida adequado para uma dedução mais rigorosa do efeito da 

temperatura sobre a constante de equilíbrio vem da relação geral: 

 

.o o oG H T S∆ = ∆ − ∆  (3.2) 
 

sendo oH∆  o calor de reação padrão e oS∆  a entropia de reação padrão. 

Por fim, se pode calcular a composição no equilíbrio durante a reforma, quando se 

pode obter a máxima conversão do processo no reator. 

 

 

3.1.1 Determinação da faixa de temperatura de operação 
 

Uma vez que a reforma autotérmica do metano é um processo em que o metano, o 

vapor de água e o oxigênio reagem entre si, neste processo, podem ocorrer diversas reações 

que, conjuntamente, são chamadas de mecanismo da reação. Para que se possa propor tal 

mecanismo, são necessários, inicialmente, os valores de 298
oH∆ , de 298

oS  e de 298
oG∆  (valores 

expressos à temperatura de 298 K) para os componentes reacionais, sejam reagentes ou 

produtos, apresentados na Tabela 3.1. 
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Tabela 3.1 - Entalpia, entropia e energia livre de Gibbs para os componentes da reação 

298
oH∆  (1) 

298
oG∆  (1) 

298
oS  (2) 

Substância Estado 
(kJ.mol-1) (kJ.mol-1) (J.mol-1.K-1) 

C (s) − − 5,833(3) 

CH4 (g) −74,520 −50,460 186,25 

CO (g) −110,525 −137,169 197,66 

CO2 (g) −393,509 −394,359 213,79 

H2 (g) − − 130,68 

H2O (g) −241,818 −228,572 188,84 

O2 (g) − − 205,07 

Fontes: (1) TRC*20  (1982) 
 (2) CHASE*21 (1998) 
 (3) TAKAHASHI & WESTRUM*22 (1970) 

 

 

Dessa forma, propõem-se de maneira razoável as reações apresentadas na Tabela 

3.2, que podem ocorrer com esses componentes, o que permite avaliar a faixa de temperatura 

em que se deve operar, dados os produtos que se deseja obter neste tipo de reforma. Para isso, 

considerando a Equação (3.2) e adotando como estado-padrão a temperatura ambiente, 25ºC: 

 

298 298 298.o o oG H T S∆ = ∆ − ∆  (3.3) 
 

O valor da energia livre de Gibbs no estado-padrão, em função da temperatura, 

para cada uma das reações que se propõe inicialmente com fins à determinação do mecanismo 

da reação, é então calculado e também disposto na Tabela 3.2. 

 

                                                 

*20 TRC (Thermodynamics Research Texas). The NBS Tables of Chemical Thermodynamic Properties. J. 
Phys. Chem. Ref. Data 11 (2), 1982; apud SMITH, VAN NESS, ABBOTT, 2000. 

**21 CHASE Jr., M.W. NIST-JANAF Thermochemical Tables. Fourth Edition. J. Phys. Chem. Ref. Data, 
Monograph 9, 1-1951, 1998; apud Portal NIST, 2007. 

***22 TAKAHASHI, Y.; WESTRUM Jr., E.F. Glassy carbon. Low-temperature thermodynamic properties. 
J. Chem. Thermodynam. 2, 847-854, 1970; apud Portal NIST, 2007. 
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Tabela 3.2 - Reações possíveis na reforma autotérmica do metano 

Reação Energia livre de Gibbs Espontaneidade Eq. 

4 22CH C H+�  74,52 0,081  kJ/moloG T∆ = + −  T > 921 K (3.4) 

4 2 2 21 2CH O C H H O+ + +�  167,29 0,037  kJ/moloG T∆ = − −  ∀T (3.5) 

4 2 21 2 2CH O CO H+ +�  36,00 0,170  kJ/moloG T∆ = − −  ∀T (3.6) 

4 2 22CH O C H O+ +�  409,12 0,008  kJ/moloG T∆ = − +  T < 52.404 K (3.7) 

4 2 2 2CH O CO H H O+ + +�  277,82 0,126  kJ/moloG T∆ = − −  ∀T (3.8) 

4 2 2 22CH O CO H+ +�  318,99 0,084  kJ/moloG T∆ = − −  ∀T (3.9) 

4 2 23 2 2CH O CO H O+ +�  519,64 0,081  kJ/moloG T∆ = − −  ∀T (3.10) 

4 2 2 2 23 2CH O CO H H O+ + +�  560,81 0,039  kJ/moloG T∆ = − −  ∀T (3.11) 

4 2 2 22 2CH O CO H O+ +�  802,62 0,005  kJ/moloG T∆ = − +  T < 163.135 K (3.12) 

4 2 23CH H O CO H+ +�  205,81 0,215  kJ/moloG T∆ = + −  T > 959 K (3.13) 

4 2 2 22 4CH H O CO H+ +�  164,65 0,173  kJ/moloG T∆ = + −  T > 954 K (3.14) 

4 2 22 2CH CO C H O+ +�  15,61 0,011  kJ/moloG T∆ = − +  T < 1.459 K (3.15) 

4 2 22 2CH CO CO H+ +�  246,98 0, 257  kJ/moloG T∆ = + −  T > 962 K (3.16) 

4 2 22 2 2CH CO C CO H O+ + +�  156,85 0,165  kJ/moloG T∆ = + −  T > 951 K (3.17) 

4 2 2 22 3CH CO CO H H O+ + +�  288,14 0,299  kJ/moloG T∆ = + −  T > 965 K (3.18) 

4 2 23 4 2CH CO CO H O+ +�  329,31 0,341  kJ/moloG T∆ = + −  T > 967 K (3.19) 

4 2 22CH CO C H H O+ + +�  56,77 0,053  kJ/moloG T∆ = − +  T < 1.077 K (3.20) 

4 22 3 2CH CO C H O+ +�  188,07 0,186  kJ/moloG T∆ = − +  T < 1.009 K (3.21) 

4 2 22 2 2CH CO C CO H+ + +�  97,94 0,095  kJ/moloG T∆ = − +  T < 1.034 K (3.22) 

4 2 2 23 3CH CO C CO H H O+ + + +�  229,23 0,228  kJ/moloG T∆ = − +  T < 1.004 K (3.23) 

21 2C O CO+ �  110,52 0,089  kJ/moloG T∆ = − −  ∀T (3.24) 

2 2C O CO+ �  393,51 0,003 kJ/moloG∆ = − −  ∀T (3.25) 

2 2C H O CO H+ +�  131,29 0,134  kJ/moloG T∆ = + −  T > 982 K (3.26) 

2 2 22 2C H O CO H+ +�  90,13 0,092  kJ/moloG T∆ = + −  T > 984 K (3.27) 

2 2C CO CO+ �  (23) 172,46 0,176  kJ/moloG T∆ = + −  T > 982 K (3.28) 

2 21 2CO O CO+ �  282,98 0,086  kJ/moloG T∆ = − +  T < 3.275 K (3.29) 

2 2 2CO H O CO H+ +�  (24) 41,17 0,042  kJ/moloG T∆ = − +  T < 979 K (3.30) 

2 2 21 2H O H O+�  241,82 0,044  kJ/moloG T∆ = + −  T > 5.449 K (3.31) 

 

Através do valor da energia livre de Gibbs para cada uma das equações sugeridas, 

pôde-se concluir o seguinte: 

− o craqueamento do metano ocorre a partir de 921 K (648ºC); 

− todas as oxidações do metano - reações (3.5) a (3.12) - são possíveis, a qualquer 

temperatura de operação; 

                                                 
23 Inversa da reação de Boudouard. 
24 Reação de deslocamento gás-água. 
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− as reformas a vapor - reações (3.13) e (3.14) - se tornam possíveis a partir dos 959 K 

(686ºC); 

− para possibilitar as reformas secas  - reações (3.15) a (3.19) -, evitando-se a 

formação de CO2 na reforma autotérmica, deve-se operar entre  967 K (694ºC) e 

1.459 K (1.186ºC); 

− acima de 1.077 K (804ºC), as reações entre o metano e o monóxido de carbono são 

desfavorecidas, evitando a formação de coque - reações (3.20) a (3.23) -, pelo que se 

sugere trabalhar a temperaturas superiores; 

− a regeneração parcial do catalisador, por eliminação do coque - reações (3.24) a 

(3.28) -, é facilitada sobremaneira se se operar acima de 984 K (711ºC); 

− facilmente ocorre a desproporcionalização do CO2 - inverso da reação (3.29); 

− na WGSR25 - reação (3.30) -, abaixo de 979 K (706ºC), se consome CO, 

promovendo-se a formação de H2; 

− a água não deve se decompor, senão acima dos 5.499 K (5.226ºC). 

 

Por todo o exposto, convém se trabalhar na faixa de temperatura de 1.077 K 

(804ºC) a 1.459 K (1.186ºC). Nessas condições, serão favorecidas as reações de 

craqueamento e combustão do metano, as de reforma seca, e as de eliminação de coque. 

Nesta altura, então, foi escolhida a faixa de temperatura de trabalho, tendo-se 

trabalhado, para efeitos de avaliação catalítica, com três temperaturas, 1.023 K (750ºC), 

1.073 K (800ºC) e 1.123 K (850ºC). Observe-se que nas duas temperaturas menores, haverá 

ainda a tendência à formação de coque através das reações (3.20) e (3.22). Além disso, uma 

das reações de reforma seca - reação (3.17) - também contribuirá para a formação de coque. 

Nestas situações, o coque pode ser eliminado pelas reações (3.24) a (3.28). 

Uma vez definidas as temperaturas de operação, as constantes de equilíbrio (K) das 

reações possíveis de ocorrer na ATR, nas referidas temperaturas, podem ser determinadas a 

partir da combinação das Equações (3.1) e (3.2). O desenvolvimento desse raciocínio consta 

do Anexo A. Os valores calculados dessas constantes se encontram na Tabela 3.3. 

 

                                                 
25 Water-gas shift reaction. 
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Tabela 3.3 - Constantes de reações na ATR, a 1.023 K, 1.073 K e 1.123 K 

Reação K1.023K K1.073K K1.123K 

(3.4) 
4 22CH C H+�  13,12 21,42 33,54 

(3.5) 4 2 2 21 2CH O C H H O+ + +�  7,7 x 1010 3,2 x 1010 1,5 x 1010 
(3.6) 4 2 21 2 2CH O CO H+ +�  2,8 x 1011 2,5 x 1011 2,2 x 1011 
(3.7) 4 2 22CH O C H O+ +�  4,5 x 1020 4,8 x 1019 6,3 x 1018 
(3.8) 4 2 2 2CH O CO H H O+ + +�  1,6 x 1021 3,7 x 1020 9,5 x 1019 
(3.9) 4 2 2 22CH O CO H+ +�  2,2 x 1021 4,1 x 1020 8,9 x 1019 
(3.10) 4 2 23 2 2CH O CO H O+ +�  9,5 x 1030 5,5 x 1029 4,1 x 1028 
(3.11) 4 2 2 2 23 2CH O CO H H O+ + +�  1,3 x 1031 6,1 x 1029 3,9 x 1028 
(3.12) 4 2 2 22 2CH O CO H O+ +�  7,4 x 1040 9,1 x 1038 1,7 x 1037 
(3.13) 4 2 23CH H O CO H+ +�  47,67 164,16 507,59 
(3.14) 4 2 2 22 4CH H O CO H+ +�  63,41 181,1 473,37 
(3.15) 4 2 22 2CH CO C H O+ +�  2,72 2,53 2,38 
(3.16) 4 2 22 2CH CO CO H+ +�  35,84 148,81 544,28 
(3.17) 4 2 22 2 2CH CO C CO H O+ + +�  7,42 17,6 38,57 
(3.18) 4 2 2 22 3CH CO CO H H O+ + +�  26,94 134,89 583,63 
(3.19) 4 2 23 4 2CH CO CO H O+ +�  20,25 122,27 625,82 
(3.20) 4 2 22CH CO C H H O+ + +�  3,61 2,79 2,22 
(3.21) 4 22 3 2CH CO C H O+ +�  0,99 0,36 0,15 
(3.22) 4 2 22 2 2CH CO C CO H+ + +�  4,8 3,08 2,07 
(3.23) 4 2 2 23 3CH CO C CO H H O+ + + +�  1,32 0,4 0,14 
(3.24) 21 2C O CO+ �  2,1 x 1010 1,1 x 1010 6,6 x 1009 
(3.25) 2 2C O CO+ �  1,6 x 1020 1,9 x 1019 2,7 x 1018 
(3.26) 2 2C H O CO H+ +�  3,63 7,66 15,13 
(3.27) 2 2 22 2C H O CO H+ +�  4,83 8,46 14,11 
(3.28) 2 2C CO CO+ �  2,73 6,95 16,23 
(3.29) 2 21 2CO O CO+ �  7,8 x 1009 1,7 x 1009 4,0 x 1008 
(3.30) 2 2 2CO H O CO H+ +�  1,33 1,1 0,93 
(3.31) 

2 2 21 2H O H O+�  1,7 x 10-10 6,7 x 10-10 2,3 x 10-09 

 

 

A partir da Tabela 3.3, pode-se observar o seguinte, na faixa de temperatura 

escolhida: 

− à medida que a temperatura aumenta, o craqueamento do metano - reação (3.4) - se 

torna mais efetivo; 

− todas as combustões do metano - reações (3.5) a (3.12) - têm sua velocidade 

diminuída ao se elevar a temperatura, ou seja, a elevação de temperatura diminui as 

velocidades das reações de combustão do metano; 
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− as reformas a vapor são favorecidas com a elevação de temperatura - reações (3.13) 

e (3.14); 

− também as reações de reforma seca são favorecidas com a elevação de temperatura - 

reações (3.16) a (3.19), com exceção da reação (3.15), em que se forma coque; 

− a formação de coque, a partir da reação de metano com monóxido de carbono, é 

desfavorecida - reações (3.20) e (3.23) - com a elevação de temperatura; 

− as constantes de equilíbrio referentes às reações de regeneração parcial do 

catalisador pela eliminação do coque através de reação com o oxigênio, apesar de 

diminuírem com a elevação da temperatura, são muito elevadas - reações (3.24) e 

(3.25) -, o que tornaria efetiva esta etapa se o oxigênio não fosse rapidamente 

consumido pelas reações de combustão, cujas constantes de equilíbrio são ainda 

maiores; 

− por sua vez, a regeneração parcial através da reação com vapor d’água - reações 

(3.26) e (3.27) - é favorecida com o aumento de temperatura, embora as constantes 

de equilíbrio daquelas reações sejam módicas; 

− ainda com o aumento de temperatura, observa-se que a inversa da reação de 

Boudouard - reação (3.28) - é favorecida, permitindo também a regeneração parcial 

do catalisador, através da diminuição do coqueamento; 

− a combustão do monóxido de carbono - reação (3.29) -, diminui sua taxa de 

velocidade com a temperatura, e, apesar de ser muito rápida, não disputa em termos 

de grandeza com a clássica reação de oxidação parcial gerando gás de síntese - 

reação (3.6) -, por apresentar uma constante de equilíbrio menor que a desta última; 

− a reação de deslocamento gás-água (WGSR) - reação (3.30) - diminui sua 

velocidade com a elevação de temperatura; 

− a reação de decomposição da água - reação (3.31) -, como já previsto anteriormente, 

não deve se verificar, uma vez que suas constantes de equilíbrio são extremamente 

baixas, além de, com a elevação de temperatura, ainda ser desfavorecida. 

 

 

3.1.2 Condições de equilíbrio 
 

Para a determinação da composição de equilíbrio, pode-se utilizar o método da 

minimização da energia livre de Gibbs, que consiste em determinar o número de moles das 

espécies participantes do processo que minimize a energia livre de Gibbs para determinadas 
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condições de temperatura e pressão em um sistema monofásico, respeitadas as restrições do 

balanço de massa. Apesar das espécies químicas não se conservarem durante o processo, o 

massa se conserva, ou ainda, o número de átomos de cada elemento é constante. A solução 

disto é baseada no método dos multiplicadores de Lagrange, λk, onde k é cada elemento 

participante da reação (SMITH et al., 2000). 

 

ln 0
i

o
f i i k iko

k

P
G RT y a

P
φ λ� �∆ + + =� �

� �
�  (3.32) 

  
0i ik k

i

n a A− =�  (3.33) 

  

sendo 
i

o
fG∆  a energia de Gibbs de formação padrão da espécie i, R a constante dos gases 

universais, T a temperatura absoluta, yi a fração molar da espécie i, φi o coeficiente de 

fugacidade da espécie i, P a pressão de operação, oP  a pressão padrão, nas condições de 

formação da espécie i, λk o multiplicador de Lagrange para cada espécie atômica k, aik o 

número de átomos do k-ésimo elemento presentes em cada molécula da espécie química i, ni o 

número de moles da espécie i que minimiza a energia livre de Gibbs, e Ak o número total de 

massas atômicas do k-ésimo elemento no sistema, como determinado pela constituição inicial 

deste. 

A Equação (3.32) representa N equações de equilíbrio, uma para cada espécie 

química i, e a Equação (3.33) representa w equações de balanços de massa, uma para cada 

elemento k. O número total de equações, N+w, é suficiente para determinar todas as 

incógnitas destas equações, que são os ni’s para a Equação (3.33) (lembrando que 

/i i i iy n n= Σ ), e os λk’s para a Equação (3.32). 

O procedimento para a determinação da composição de equilíbrio para as 

temperaturas de operação (1.023 K, 1.073 K e 1.123 K) consta do Anexo B. 

Na Tabela 3.4, encontram-se as composições de equilíbrio para as citadas 

temperaturas, consideradas as espécies químicas gasosas presentes na ATR 
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Tabela 3.4 - Composição no equilíbrio 

 T = 1.023 K T = 1.073 K T = 1.123 K 

yCH4 0,33% 0,10% 0,03% 

yO2 0,00% 0,00% 0,00% 

yH2O 19,30% 19,61% 20,05% 

yH2 59,73% 59,51% 59,11% 

yCO 14,44% 15,24% 15,82% 

yCO2 6,20% 5,54% 5,00% 

N (número de moles) 23,84 23,95 23,98 

Alimentação: CH4:O2:H2O = 5:1:9, P = 1 atm. 
 

 

Desta tabela, pode-se perceber que, no equilíbrio termodinâmico, nas condições de 

minimização da energia livre de Gibbs, a conversão do CH4 tende a aumentar com a elevação 

da temperatura, enquanto que a da H2O tende a diminuir, e que o O2 deve ser totalmente 

consumido. Ainda se pode inferir que a relação máxima de H2/CO diminui com a elevação de 

temperatura, devendo ficar, no equilíbrio, entre 4,14 e 3,74. Pode-se perceber ainda que a 

seletividade para o H2, embora caia com a temperatura, se apresenta muito boa, acima dos 

50%. 

 

 

3.2 MECANISMO REACIONAL 
 

Para eleger o mecanismo reacional, a partir das reações (3.4) a (3.31), foi 

considerado o seguinte: 

 

− a reação de craqueamento do metano - (3.4) - deve ocorrer, em virtude de sua 

espontaneidade (Tabela 3.2), para a faixa de temperatura operacional eleita; 

− a reação de combustão parcial do metano - (3.6) - supera em velocidade a reação 

(3.5) (Tabela 3.3), pelo que somente ela será considerada; 

− as constantes de equilíbrio das demais reações de combustão do metano estão na 

seguinte ordem de grandeza: (3.12) >> (3.11) > (3.10) >> (3.9) > (3.8) > (3.7), pelo 

que se sugere a ocorrência da reação (3.12) apenas; 
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− as reações de reforma a vapor - reações (3.13) e (3.14): apesar de a segunda 

suplantar a primeira com uma constante de equilíbrio de valor maior, com a 

elevação de temperatura, essa diferença tende a diminuir, chegando a ficar essa 

diferença a favor da reação (3.13), indicando a possibilidade de ocorrerem ambas as 

reações; 

− as reações de reforma seca do metano possuem as constantes de equilíbrio na 

seguinte ordem de grandeza: (3.16) > (3.18) > (3.19) > (3.17) > (3.15), verificando-

se uma alteração das grandezas somente na temperatura de 850ºC. Assim, é eleita a 

reação (3.16) para o mecanismo; 

− as reações de desproporcionalização do CO através de sua reação com o metano - 

reações (3.20) a (3.23) - não serão consideradas no mecanismo, uma vez que são 

adotadas as seguintes medidas necessárias à minimização de formação de coque; 

o serão consideradas as reações (3.24) e (3.25) - combustão do carbono -, em 

virtude dos elevados valores de suas constantes de equilíbrio; 

o as reações (3.26) e (3.27) - de regeneração parcial do catalisador por reação do 

coque formado com o vapor d’água -, embora plausíveis, disputam com as 

reações de reforma a vapor do metano - reações (3.13) e (3.14) -, possuindo 

suas constantes de equilíbrio muito menores que estas últimas; será 

considerada apenas a reação (3.26), uma vez que ela necessita de uma 

proporção menor de vapor d’água para reagir; 

o a clássica reação reversa de Boudouard (3.28) será levada em consideração, 

apesar de sua constante de equilíbrio possuir um valor pequeno, na faixa de 

temperatura estudada; 

− a combustão do monóxido de carbono - reação (3.29) - será considerada, dada à sua 

elevada constante de equilíbrio, na faixa de temperatura considerada; 

− a inversa da reação de deslocamento gás-água (WGSR) - reação (3.30) - também 

será considerada, por ser favorecida a temperaturas superiores a 979 K; 

− a reação de decomposição da água - reação (3.31) - não será considerada, uma vez 

que sua constante de equilíbrio, na faixa de temperatura avaliada, é muito pequena, 

indicando a impossibilidade de sua ocorrência. 

 

Assim, pode ser indicada, para a reforma autotérmica do metano, a seguinte série 

de reações: 
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re

fo
rm

a 
a 

va
po

r  
4 2 2 2983 206 kJ/moloCH H O CO H H+ + ∆ = +�  (3.13) 

4 2 2 2 2982 4 165 kJ/moloCH H O CO H H+ + ∆ = +�  (3.14) 

2 2 2 298 41 kJ/moloCO H O CO H H+ + ∆ = −�  (3.30) 

 

co
m

bu
st

õe
s  

4 2 2 2 2982 2 803 kJ/moloCH O CO H O H+ → + ∆ = −  (3.12) 

4 2 2 298

1
2 36 kJ/mol

2
oCH O CO H H+ → + ∆ = −  (3.6) 

 

re
fo

rm
a 

co
m

 
C

O
2 (

se
ca

)  

4 2 2 2982 2 247 kJ/moloCH CO CO H H+ + ∆ = +�  (3.16) 

 

co
qu

ea
m

en
to

  
4 2 2982 75 kJ/moloCH C H H+ ∆ = +�  (3.4) 

2 2982 172 kJ/moloC CO CO H+ ∆ = +�  (3.28) 

2 2 298 131 kJ/moloC H O CO H H+ + ∆ = +�  (3.26) 

 

re
ge

ne
ra

çã
o 

 
2 298

1
111 kJ/mol

2
oC O CO H+ → ∆ = −  (3.24) 

2 2 298 394 kJ/moloC O CO H+ → ∆ = −  (3.25) 

2 2 298

1
283 kJ/mol

2
oCO O CO H+ → ∆ = −  (3.29) 

 

 

Observe-se que, por serem as reações (3.6), (3.12), (3.24), (3.25) e (3.29) de 

combustão, são consideradas irreversíveis. 

As reações (3.13) e (3.14) são referentes à reforma a vapor do metano, geralmente 

acompanhadas da reação (3.30), conhecida como WGSR. Este processo é extremamente 

endotérmico e CHESNOKOV et al. (1995) sugere ser executado em um reator tubular a 

1173 K e 15-30 bar. A reforma a vapor do metano é uma importante e já bem estabelecida 

tecnologia industrial para a produção de hidrogênio e gás de síntese, que pode ser utilizado 

para a fabricação de amônia, metanol, combustíveis sintéticos, éter dimetílico e em oxo-

sínteses. Por ser altamente endotérmica, requer grandes quantidades de energia, tornando-se 

um processo muito caro. Na indústria, é um processo catalítico em que o catalisador é o 

níquel, suportado em materiais cerâmicos, como Al2O3, MgAlOx ou Zr2O3, podendo ainda 
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serem adicionados promotores de estabilização, tais como CaAl2O4, K2O ou SiO2 (FRENI et 

al., 2000). 

A reação (3.6) representa a reforma do metano por oxidação parcial não-catalítica. 

Como se trata de uma reação exotérmica, o seu calor desprendido pode ser utilizado para a 

reforma a vapor do metano. Assim, a combinação desses processos tem levado ao 

desenvolvimento da reforma autotérmica do metano (AASBERG-PETERSEN et al., 2001). 

Na reforma autotérmica, altas taxas de conversão do metano podem ser obtidas a 

temperaturas mais baixas que para a reforma do metano quando a oxidação parcial do metano 

ocorre espontaneamente, motivo por que a mesma tem sido estudada (LI et al., 2004). 

Contudo, tem sido relatado que o gás de síntese pode ser produzido em duas etapas, 

consistindo na combustão total do metano - reação (3.12) -, seguida da reforma a vapor - 

reação (3.13) - e da reforma do metano com CO2 (reforma seca) - reação (3.16) (JIN et al., 

2000). 

Como a reação de combustão é muito mais rápida que a reação de reforma, é 

comum realizá-la cataliticamente próxima à entrada do leito, deixando a reação de reforma 

ocorrer no leito catalítico propriamente dito, após o oxigênio ser consumido (MALLENS et 

al., 1995; DISSANAYAKE et al., 1993). Normalmente, a zona de combustão não se sobrepõe 

à zona de reforma, entretanto, é normal que a temperatura do catalisador, na zona de 

combustão, seja muito alta, o que provoca um elevado gradiente térmico no leito catalítico 

durante a oxidação parcial do metano. Além disso, existem ainda os pontos quentes, onde a 

temperatura é muito mais alta que em outras partes do reator, sendo isto uma das principais 

dificuldades na condução da oxidação parcial (TOMISHIGE et al., 2002; TOMISHIGE et al., 

2003). Na presença de oxigênio, níquel metálico é oxidado a níquel iônico (Ni2+) e apenas 

ocorre a reação de combustão. Na ausência de oxigênio, ou seja, após todo o oxigênio reagir 

com o metano, o níquel remanescente no estado metálico apresenta a sua atividade catalítica 

de reforma. Isto também provoca um elevado gradiente de temperatura relacionado com a 

região exotérmica e a região endotérmica, uma vez que são separadas. Para evitar esse 

gradiente, têm sido propostos estudos em que a oxidação parcial e a reforma do metano, para 

produzir gás de síntese, têm sido realizadas em um leito fluidizado (ABASHAR, 2004; CHEN 

& ELNASHAIE, 2005; CHEN et al., 2005; JING et al., 2005). Em leito fluidizado, desde que 

a transferência de calor, da região exotérmica para a região endotérmica, seja realizada 

efetivamente, a formação de pontos quentes é efetivamente reduzida, se não inibida. Como 

resultado, a estabilidade e segurança da operação são alcançadas com sucesso. Apesar disso, 

restam ainda problemas relacionados com o atrito das partículas do catalisador. 
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Considerando isso é que têm sido realizados esforços no sentido de produzir gás 

de síntese por uma combinação de processos, como os estudos sobre a adição de vapor e CO2 

na oxidação parcial do metano (reforma combinada), e os efeitos da adição de O2 na reforma a 

vapor (reforma autotérmica) ou na reforma seca do metano (TOMISHIGE et al., 2002; 

TOMISHIGE et al., 2003; MACIEL et al., 2007). Quando a reforma a vapor e a reforma seca 

do metano são combinadas com a sua oxidação parcial, observa-se a possibilidade da redução 

significativa dos pontos quentes. Assim, é possível alcançar a condição termoneutra por ajuste 

da pressão parcial da razão de CH4, O2 e vapor (ou CO2) (VERNON et al., 1992). Por outro 

lado, em um processo de reforma autotérmica em grande escala, o contato do oxigênio com o 

catalisador da reforma a vapor deve ser evitado para diminuir as possibilidades de formação 

de pontos quentes, (CHOUDHARY et al., 1995; O’CONNOR & ROSS, 1998; LIU et al., 

2000). 

Além dos problemas relacionados com as altas temperaturas de operação para a 

reforma autotérmica do metano, tais como o comprometimento da estabilidade térmica do 

catalisador e a tendência do vapor de promover a sinterização do suporte e do catalisador, 

tem-se ainda, este sim como principal problema, a formação de coque ou coqueamento, como 

se vê na reação (3.4) e nas inversas das reações (3.28) e (3.26). Assim, torna-se preponderante 

a necessidade de reduzir ou mesmo evitar a formação de coque sobre o catalisador. Se 

observarmos a inversa da reação (3.26), tem-se como caminho mais óbvio aumentar a razão 

molar de vapor, de modo que a reação se desloque no sentido de consumir o carbono 

formado. Entretanto, apesar deste método estar sendo utilizado de forma industrial, a 

alimentação de vapor a altas temperaturas é bastante cara, o que tende a reduzir as vantagens 

econômicas advindas da redução da deposição de carbono de forma significativa (TRIMM, 

1999). Aparentemente, a deposição de carbono durante a reforma a vapor do metano ocorre 

predominantemente pela reação de decomposição do metano - reação (3.4). Nos últimos anos, 

a produção catalítica de hidrogênio por decomposição do metano foi usada, consistindo na 

passagem do metano sobre um catalisador metálico, com vistas a produzir hidrogênio e coque, 

que era depositado sobre a superfície catalítica, envenenando-a. Após um dado tempo, o 

catalisador necessitava ser regenerado, o que era feito através da passagem de ar sobre ele a 

altas temperaturas, a fim de queimar o carbono depositado - reações (3.24) e (3.29) - 

(POIRIER & SAPUNDZHIEV, 1997). 

Feitas as considerações anteriores, para concluir o mecanismo reacional, é 

necessário lembrar que, na reforma catalítica, assim como em outros processos, as reações 

que ocorrem dependem das condições operacionais. Assim, para reduzir a complexidade do 
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modelo matemático a ser adotado, apenas as reações cujas taxas sejam significantes, em 

termos de identificações experimentais, devem ser consideradas. 

A reforma autotérmica do metano, baseada em sua oxidação parcial e em sua 

reforma a vapor, costuma ser acompanhada daquelas reações que, agora, são apresentadas 

seqüencialmente (ou ainda de acordo com a sua importância), cujas taxas e significados são 

apresentados na Tabela 3.5. 

 
 

Tabela 3.5 - Seqüência de reações na reforma autotérmica 

Reações Observação Taxas Eq. 
1 Oxidação total 4 2 2 22 2CH O CO H O+ → +  - 1r  (3.12) 

2 Oxidação 
parcial 4 2 2

1
2

2
CH O CO H+ → +  - 2r  (3.6) 

3 

Reforma 
por 

oxidação 
Reforma com 

CO2 (seca) 4 2 22 2CH CO CO H+ +�  

Costuma ser 
ignorada, por 
desprezível 

(GOSIEWSKI et al., 
1999). 

3r  (3.16) 

4 Equimolar 4 2 23CH H O CO H+ +�  - 4r  (3.13) 

5 Bimolar 4 2 2 22 4CH H O CO H+ +�  - 5r  (3.14) 

6 

Reforma 
a vapor 

Deslocamento 
água-gás 2 2 2CO H O CO H+ +�  - 6r  (3.30) 

7 Craqueamento do metano 4 22CH C H+�  7r  (3.4) 

8 2 2C CO CO+ �  8r  (3.28) 

9 

Deposição de C a partir de 
CO 

2 2C H O CO H+ +�  

Costumam ser 
ignoradas, por 
insignificantes 

(CHAN & WANG, 
2000). 9r  (3.26) 

10 2

1
2

C O CO+ →  10r  (3.24) 

11 2 2C O CO+ →  11r  (3.25) 

12 

Gaseificação de C por O2 

2 2

1
2

CO O CO+ →  

Poderão ser 
descartadas, se for 

suposta a 
inexistência de 
deposição de 

carbono. 12r  (3.29) 

 

 

GOSIEWSKI et al. (1999), analisando termodinamicamente a estequiometria da 

reforma autotérmica, verificaram que a taxa de formação de gás de síntese a partir da reação 

de reforma do metano com CO2 (reforma seca) - reação (3.16) - é muito menor que a de 

oxidação completa - reação (3.12) - e que as reações de reforma a vapor - reações (3.13) e 

(3.14). Na Figura 3.1, constante de seu trabalho, pode-se verificar isso através dos perfis de 

velocidades das citadas reações sobre a placa catalítica. 
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Figura 3.1 - Perfis de velocidade das reações sobre a placa catalítica. 

Aqui, as reações são as seguintes: 
(I)  4 2 2 22 2CH O CO H O+ → +  

(II) 4 2 23CH H O CO H+ +�  

(III) 4 2 22 2CH CO CO H+ +�  

(IV) 2 2 2CO H O CO H+ +�  
Fonte: GOSIEWSKI et al. (1999). 

 

 

CHAN & WANG (2000) também realizaram uma análise termodinâmica do 

processamento de gás natural para aplicação em células de combustível, tendo constatado que, 

como se pode observar na reação (3.26), a adição de água ao processo de oxidação parcial é 

um efetivo caminho para se suprimir a formação de coque. Fazendo simulações, eles 

demonstraram que, para uma razão molar W/F26 superior a 1,5, qualquer que seja a razão 

molar A/F27, a reforma autotérmica estará livre de deposição de carbono. Pode-se ver isso na 

Figura 3.2, constante de seu artigo, em que se avalia a influência das razões molares de 

alimentação, entre ar e metano e entre vapor d’água e metano, na fração molar de carbono 

depositado sobre o catalisador. 

 

                                                 
26 Water/Fuel: água/combustível (nesse caso, o metano). 
27 Air/Fuel: ar (20% O2)/combustível (aqui também, o metano). 
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Figura 3.2 - Influência das razões molares A/F e W/F na fração 

molar de C(s) no produto. 
 Fonte: CHAN & WANG (2000). 
 

 

Assim, concluindo, o mecanismo reacional inclui, em princípio, as reações r1 a r12 

apresentadas na Tabela 3.5, em que serão avaliadas as concentrações das seguintes espécies 

gasosas: metano (CH4), oxigênio (O2), dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), 

água (H2O) e hidrogênio (H2). O carbono depositado (C) é quantificado através da massa total 

depositada no catalisador. Durante os testes cinéticos, o oxigênio é admitido na alimentação 

numa corrente de argônio, motivo por que há de se considerar também o argônio (Ar) como 

diluente, o que afetará apenas as propriedades gasosas. 

 

 

3.3 CINÉTICA DAS REAÇÕES DE REFORMA 
 

HOANG & CHAN (2004) sugeriram utilizar apenas quatro reações para o 

mecanismo reacional, r1, r4, r5 e r6 apresentadas na Tabela 3.5. Entretanto, enfrenta-se 

inicialmente a possibilidade de ocorrências de todas as reações representadas por suas taxas r1 

a r12. 
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3.3.1 Proposição das taxas de reação 
 

O desdobramento relativo à determinação das taxas de reação foi feito seguindo os 

princípios adotados pelos mecanismos de Langmuir-Hinshelwood, de Rideal-Eley, e de Yang-

Hougen. 

 

 

3.3.1.1 Etapas da reforma por oxidação 
 

1ª REAÇÃO (r1): oxidação total do metano (JIN et al., 2000; XU & FROMENT, 

1989a, 1989b; MA et al.,1996). 

 

(1) 4 2 2 22 2CH O CO H O+ → +  
4 21, 1ox CH Or k p p=  (3.34) 

 

ou: 

 

 
  

(1) 4 2 2 22 2CH O CO H O+ +�  
( )

( )
4 4 2 2

4 4 2 2

1
2

1, 1 21
21

CH CH O O

rv

CH CH O O

K p K p
r k

K p K p
=

� 	+ +
 �� 

 (3.35) 

 

sendo: 

 

1,oxr  taxa da reação 1, irreversível, não-catalítica e não-adsortiva, processo de reforma por 
oxidação (mol.kg-1

cat.s-1); 

1,rvr  taxa da reação 1, reversível, catalítica e adsortiva, processo de reforma a vapor 
(mol.kg-1

cat.s-1); 
k1 constante cinética da reação 1, processo de reforma por oxidação (mol.kg-1

cat.s-1.atm-

2); 
k1 constante cinética da reação 1, processo de reforma a vapor (mol.kg-1

cat.s-1); 

4CHK  constante de equilíbrio de adsorção para o CH4 (atm-1); 

2OK  constante de equilíbrio de adsorção para o oxigênio molecular (atm-1); 

4CHp  pressão parcial do metano (atm); 

2Op  pressão parcial do oxigênio (atm). 
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2ª REAÇÃO (r2): oxidação parcial do metano (JIN et al., 2000; XU & 

FROMENT, 1989a, 1989b). 

 

 (2) 4 2 2

1
2

2
CH O CO H+ +�  

( )
( )

4 4 2 2

4 4 2 2

2

2 2 22
1

CH CH O O

CH CH O O

K p K p
r k

K p K p
=

� 	+ +

 �� 

 (3.36) 

 

sendo: 

 

r2 taxa da reação 2, reversível, catalítica e adsortiva, processo de reforma por oxidação 
(mol.kg-1

cat.s-1) 

k2 constante cinética da reação 2 (mol.kg-1
cat.s-1) 

 

 

3ª REAÇÃO (r3): reforma com CO2 (seca) do metano (JIN et al., 2000). 

 

(3) 4 2 22 2CH CO CO H+ +�  2

4 2

4 2

2 2

3 3
3

1 CO H
CH CO

CH CO

p p
r k p p

K p p

� �
= −� �� �

� �
 (3.37) 

 

sendo: 

 

r3 taxa da reação 3, reversível e não-adsortiva, processo de reforma por oxidação 
(mol.kg-1

cat.s-1) 

k3 constante cinética da reação 3 (mol.kg-1
cat.s-1.atm-2) 

K3 constante de equilíbrio de pressão da reação 3 (atm2) 

COp  pressão parcial do monóxido de carbono (atm) 

2COp  pressão parcial do dióxido de carbono (atm) 

2Hp  pressão parcial do hidrogênio (atm) 
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3.3.1.2 Etapas da reforma a vapor 
 

4ª REAÇÃO (r4): reforma a vapor equimolar do metano (TRIMM & LAM, 1980; 

*28YANG & HOUGEN, 1950). 

 

(4) 4 2 23CH H O CO H+ +�  2

4 2

3

4, 4'
4'

.
. . 1 CO H

ox CH H O

p p
r k p p

K

� �
= −� �� �

� �
 (3.38) 

 
ou: 

 
   

(4) 4 2 23CH H O CO H+ +�  

4 2 2

2

2 2

4 4 2

2

0,5

4 2,5
4

4, 2

0,5

. .

.
1 .

CH H O CO H

H
rv

H O H O
CH CH H H CO CO

H

p p p p
k

p K
r

K p
K p K p K p

p

� �
−� �� �

� �=
� �

+ + + +� �� �
� �

 
(3.39) 

 

sendo: 

 

4,oxr  taxa da reação 4, reversível e não-adsortiva, processo de reforma por oxidação 
(mol.kg-1

cat.s-1) 

4,rvr  taxa da reação 4, reversível, catalítica e adsortiva, processo de reforma a vapor 
(mol.kg-1

cat.s-1) 

k4 constante cinética da reação 4, processo de reforma a vapor (mol.kg-1
cat.s-1.atm0,5) 

k4’ constante cinética da reação 4, processo de reforma por oxidação (mol.kg-1
cat.s-1.atm-

2) 

K4 constante de equilíbrio de pressão da reação 4, processo de reforma a vapor (atm2) 

K4’ constante de equilíbrio de pressão da reação 4, processo de reforma por oxidação 
(atm4) 

COK  constante de equilíbrio de adsorção para o monóxido de carbono (atm-1) 

HK  constante de equilíbrio de adsorção para o hidrogênio monoatômico (atm-0,5) 

2H OK  constante de equilíbrio de adsorção para o vapor d’água (adimensional) 

2H Op  pressão parcial do vapor d’água (atm) 

 
 

                                                 

*28 YANG, K.H.; HOUGEN, O.H. Chem. Eng. Prog., 46 (1950), 146; apud FIGUEIREDO, J.L. & RIBEIRO, 
F.R. Catálise Heterogênea. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 352p.,1989. 
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5ª REAÇÃO (r5): reforma a vapor bimolar do metano (TRIMM & LAM, 1980; 
*28YANG & HOUGEN, 1950). 

 

 (5) 4 2 2 22 4CH H O CO H+ +�  

4 2 2 2

2

2 2

4 4 2

2

2 0,5

5 3,5
5

5 2

0,5

. .

1 .

CH H O CO H

H

H O H O
CH CH H H CO CO

H

p p p p
k

p K
r

K p
K p K p K p

p

� �
−� �� �

� �=
� �

+ + + +� �� �
� �

 
(3.40) 

 

sendo: 

 
r5 taxa da reação 5, reversível, catalítica e adsortiva, processo de reforma a vapor 

(mol.kg-1
cat.s-1) 

k5 constante cinética da reação 5  (mol.kg-1
cat.s-1.atm0,5) 

K5 constante de equilíbrio de pressão da reação 5, processo de reforma a vapor (atm2) 

 
 

6ª REAÇÃO (r6): reação de deslocamento gás-água (TRIMM & LAM, 1980; 
*28YANG & HOUGEN, 1950). 

 

(6) 2 2 2CO H O CO H+ +�  2

2 2

2 2

6, 6
6

.
. . 1

.
CO H O

ox H CO
H CO

p p
r k p p

K p p

� �
= −� �� �

� �
 (3.41)29 

ou:    

(6) 2 2 2CO H O CO H+ +�  

2 2

2

2 2

4 4 2

2

6
6
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.
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1 .

CO H O CO

H
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H O H O
CH CH H H CO CO

H

p p p
k

p K
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K p
K p K p K p

p

� �
−� �� �

� �=
� �

+ + + +� �� �
� �

 
(3.42) 

 
sendo: 

 

6,oxr  taxa da reação 6, reversível e não-adsortiva, processo de reforma por oxidação 
(mol.kg-1

cat.s-1) 

6,rvr  taxa da reação 6, reversível, catalítica e adsortiva, processo de reforma a vapor 
(mol.kg-1

cat.s-1) 

k6 constante cinética da reação 6, processo de reforma a vapor (mol.kg-1
cat.s-1.atm-1) 

K6 constante de equilíbrio de pressão da reação 6, processos de reforma por oxidação ou 
a vapor (adimensional) 

                                                 
*28 YANG, K.H.; HOUGEN, O.H. Chem. Eng. Prog., 46 (1950), 146; apud FIGUEIREDO, J.L. & RIBEIRO, 

F.R. Catálise Heterogênea. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 352p.,1989. 
29 Note-se que essa equação refere-se à inversa da reação de deslocamento gás-água. 
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3.3.1.3 Craqueamento do metano 
 

7ª REAÇÃO (r7): craqueamento do metano (SNOECK et al, 1997). 

 

(7) 4 22CH C H+�  

2

4

2

4 4

2

7
7

7 21,5

7'

.

1 . .

H
CH

H
CH CH

p
k p

K
r

p
Y K p

K

� �
−� �� �

� �=
� �

+ +� �� �
� �

 (3.43) 

 
ou: 
 

   

(7) 4 22CH C H+�  4 4

4 4

7
7

. .

1 .
CH CH

CH CH

k K p
r

K p
=

+
 (3.44) 

 
sendo: 

 
r7 taxa da reação 7, reversível, catalítica e adsortiva (mol.kg-1

cat.s-1) 

k7 constante cinética da reação 7, com adsorção dissociativa do metano 
(mol.kg-1

cat.s-1.atm-1) 

k7 constante cinética da reação 7, com adsorção não-dissociativa do metano 
(mol.kg-1

cat.s-1) 

K7’ constante de equilíbrio de adsorção combinada de algumas espécies adsorvidas 
(atm1,5)  

Y termo que incorpora a constante de adsorção do metano, 
4CHK , e a concentração de 

carbono dissolvido no níquel (reação 7) (adimensional) 

 
 

3.3.1.4 Deposição de C a partir de CO 
 

8ª REAÇÃO (r8): reversa da reação de Boudouard (CHEN et al., 2000). 

 

 (8) 2 2C CO CO+ �  
2

0,5
8 8. COr k p=  (3.45) 

 

sendo: 

 
r8 taxa da reação 8, reversível e não-adsortiva (mol.kg-1

cat.s-1) 

k8 constante cinética da reação 8 (mol.kg-1
cat.s-1.atm-0,5) 
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9ª REAÇÃO (r9): formação de carbono a partir de CO e H2 (CHEN et al., 2000). 

 

(9) 2 2C H O CO H+ +�  
2

0,5
9 9. H Or k p=  (3.46) 

 

sendo: 

 
r9 taxa da reação 9, reversível e não-adsortiva (mol.kg-1

cat.s-1) 

k9 constante cinética da reação 9 (mol.kg-1
cat.s-1.atm-0,5) 

 

 

3.3.1.5 Gaseificação de C por O2 
 

10ª REAÇÃO (r10): combustão parcial do carbono (CHEN et al., 2000). 

 

 (10) 2

1
2

C O CO+ →  
2

0,5
10 10. Or k p=  (3.47) 

 

sendo: 

 
r10 taxa da reação 10, irreversível e não-adsortiva (mol.kg-1

cat.s-1) 

k10 constante cinética da reação 10 (mol.kg-1
cat.s-1.atm-0,5) 

 

 

11ª REAÇÃO (r11): combustão total do carbono (CHEN et al., 2000). 

 

(11) 2 2C O CO+ →  
2 2

0,5 0,5
11 10 82. . .O COr k p k p= −  (3.48) 

 

ou: 

 

   

(11) 2 2C O CO+ →  
211 11. Or k p=  (3.49) 

 

sendo: 

 
r11 taxa da reação 11, irreversível e não-adsortiva (mol.kg-1

cat.s-1) 

k11 constante cinética da reação 11 (mol.kg-1
cat.s-1.atm-1) 
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12ª REAÇÃO (r12): combustão do monóxido de carbono (CHEN et al., 2000). 

 

(12) 2 2

1
2

CO O CO+ →  
2 2

0,5 0,5
12 10 8. .O COr k p k p= −  (3.50) 

 

sendo: 

 
r12 taxa da reação 12, irreversível e não-adsortiva (mol.kg-1

cat.s-1) 

 

 

3.3.2 Determinação do regime cinético 
 

Para se determinar se o regime cinético é difusivo ou químico, torna-se necessário 

se verificar a possibilidade de a difusão interna ou externa estarem controlando o processo 

reacional. Para isso, é avaliada a difusão interna pelo critério de WEISZ & PRATER (1954) - 

Equações (3.51) e (3.52), bem como a difusão externa (VILLERMAUX, 1982) - Equação 

(3.53). 

O módulo de Weisz (WEISZ & PRATER, 1954), para avaliação da difusibilidade 

interna, é definido da seguinte forma: 

 

2 2

,

.1
. .

2 .
obs cat

p
e i f

rn
L

D C
ρηφ +� �Ψ = = � �

� �
 (3.51) 

 

sendo: 

 
Ψ  = Módulo de Weisz; 

η  = fator de eficiência; 

φ  = Módulo de Thiele; 

g
p

g

V
L

S
= = comprimento característico do catalisador (cm); 

Vg = volume de um grão do catalisador (cm3); 

Sg = área externa de um grão do catalisador (cm2); 

n =  ordem da reação; 

robs = velocidade média observada ou aparente da reação (mol.g-1
cat.s-1); 

ρcat = densidade média do catalisador (g/cm3); 
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De = difusividade efetiva do componente cuja velocidade está-se medindo 

(cm2/s); 

,i fC = concentração molar do componente i no seio do fluido (mol/cm3). 

 

 

Se não houver limitações difusionais internas, 1φ �  e 1η < , ou seja, 

2 1ηφΨ = � . Se, por outro lado, houver fortes limitações difusionais internas, 1φ �  e 

1η φ� , ou seja, 2 1ηφΨ = � . Na prática, considera-se não haver limitações difusionais 

internas se 2 0,1ηφΨ = < , ou: 

 
2

.1
. . 0,1

2 .
g obs cat

o
g e i

V rn
S D C

ρ� � +� � <� � � �� � � �� �
 (3.52) 

 

 

As limitações difusionais à transferência de massa da fase gasosa para a superfície 

do catalisador serão desprezíveis, se (VILLERMAUX, 1982): 

 

,

. .
0,05obs cat p

e
C i f

r L
f

k C

ρ−
= <  (3.53) 

sendo: 

 

ef  = fração de resistência externa; 

kc = coeficiente de transferência de massa (cm/s). 

 

Para estimar o valor da constante de transferência de massa, kc, pode ser usada a 

correlação de FRÖSSLING (1938), que estima a transferência de massa em torno de uma 

única partícula esférica: 

 
1 2 1 3Sh 2 0,6 Re Sc= +  (3.54) 

 

Para um fluido escoando através de um leito recheado de partículas, tem-se a 

correlação de RANZ (1952): 
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1 2 1 3Sh 2 1,8Re Sc , Re 80= + >  (3.55) 
 

com: 

,

Sh c p

e i

k d

D
=  (3.56) 

  

Re pd U

ν
=  (3.57) 

  

,

Sc
e iD

ν=  (3.58) 

 

sendo: 

 

Sh = Número de Sherwood (adimensional); 

Re = Número de Reynolds (adimensional); 

Sc = Número de Schmidt (adimensional); 

kc = coeficiente de transferência de massa (cm/s); 

dp = diâmetro da partícula (grão) do catalisador (cm); 

De,i = coeficiente de difusividade efetiva da espécie i na mistura (cm2/s); 

U = velocidade linear da mistura (cm/s); 

ν = viscosidade cinemática (cm2/s) - Equação (3.59). 
 

A viscosidade cinemática da mistura, ν, pode ser calculada da seguinte forma: 

 

f

µν
ρ

=  (3.59) 

 

sendo: 

 

ν = viscosidade cinemática (cm2/s); 

µ = viscosidade dinâmica (P = N.s.m-1 = g.cm-1.s-1); 

fρ  = densidade do fluido (g/cm3). 
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A viscosidade dinâmica da mistura pode ser estimada através do método de 

WILKE & LEE (1955): 

 

1

1

n
i i

m n
i

j ij
j

y

y

µµ
φ=

=

=�
�

 
(3.60) 

e: 

( ) ( )
( )

21 2 1 4

1 2

1

8 1

i j j i

ij

i j

M M

M M

µ µ
φ

� 	+
 �� =
� 	+� 

 (3.61) 

 

sendo: 

 

µm = viscosidade dinâmica da mistura (P = N.s.m-1 = g.cm-1.s-1); 

µi, µj = viscosidades dinâmicas das espécies i ou j puras (P = N.s.m-1 = g.cm-1.s-1) 

yi, yj = fração molar das espécies i ou j (adimensional); 

Mi, Mj = massas molares das espécies i ou j (g/mol). 

 

A densidade do fluido pode ser calculada a partir de: 

 

m
f

m

M
V

ρ =  (3.62) 

 

sendo: 

 
Mm = massa molar da mistura gasosa (g/mol); 

Vm = volume molar ou específico da mistura gasosa (cm3/mol); 

 

com: 

 

m i iM y M=�  (3.63) 
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sendo: 

 
yi = fração molar da espécie i; 

Mi = massa molar da espécie i (g/mol) 

 

 

3.4 MODELAGEM MATEMÁTICA DAS AVALIAÇÕES CATALÍTICAS 
 

Para determinação dos termos cinéticos do mecanismo reacional proposto para a 

reforma autotérmica, foi utilizado um reator tubular de quartzo. 

O balanço de massa considerado admitiu o reator como pistonado operando em 

estado estacionário. 

Para um componente i do processo, com concentração molar Ci (mol/m3) ou 

pressão parcial pi (atm), operando com taxa de reação Ri (mol.kg-1
cat.s-1), obtém-se a seguinte 

equação de balanço: 

 

0i
i

dC
R

dτ
− + =  (3.64)(a) 

ou 

0i
i

dp
RT R

dτ
− + =  (3.64)(b) 

 

Tendo-se o tempo espacial de contato fluido-sólido, τ (kgcat.s/m3), formula-se um 

sistema de equações para os reagentes e produtos envolvidos na operação, considerando a 

condição de contorno seguinte: na entrada do leito (z = 0), segue-se que a 0catm �  (mcat, 

massa do catalisador), ou 0τ � , para fins de solução da equação de balanço, quando então 
o

i iC C=  para os reagentes, e 0iC =  para os produtos. 



 



 

4 METODOLOGIA 
 

 

A execução do plano de trabalho de pesquisa e desenvolvimento dos processos de 

reforma do metano empregou um conjunto de métodos inseridos nas seguintes etapas: 

 

− preparação  e caracterização de um catalisador de níquel suportado em γ-Al2O3, a ser 

utilizado em um micro-reator de leito fixo, operado de forma integral; 

 

− avaliação da atividade do catalisador e desenvolvimento de procedimentos 

operacionais de avaliação dos processos de reforma a vapor e autotérmica do 

metano; 

 

− elaboração de um modelo pseudo-homogêneo para descrição do comportamento das 

operações dos processos de reforma em reator de leito fixo, tratado como integral; 

 

− solução das equações formuladas e simulações dos perfis de concentração dos 

componentes do processo de reforma autotérmica do metano (CH4, H2O, O2, H2, CO 

e CO2) recorrendo às leis cinéticas e aos valores dos seus parâmetros cinéticos 

quantificados através de avaliações experimentais e segundo as variáveis 

operacionais experimentadas: vazão da mistura gasosa, composição da mistura, 

temperatura e seus efeitos sobre as difusividades efetivas e parâmetros cinético-

químicos e de equilíbrio (químico, adsortivo). 

 

− validação experimental do modelo cinético em micro-reator de leito fixo, operado de 

forma integral. 
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4.1 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Os materiais empregados, bem como a metodologia usada, são apresentados neste 

capítulo, abrangendo a preparação e caracterização do catalisador, e as operações realizadas 

em um micro-reator, tendo em vista a avaliação do sistema catalítico preparado e o 

estabelecimento de condições cinético-operacionais do processo de reforma autotérmica do 

metano. 

 

 

4.1.1 Descrição de materiais e equipamentos 
 

Os materiais e equipamentos utilizados nas operações dos processos de reforma 

realizados têm suas especificações e características técnicas descritas neste capítulo. Maiores 

detalhes constam do Anexo G. 

A γ-Al2O3 utilizada como suporte foi fornecida pela Degussa e o sal precursor 

nitrato de níquel hexa-hidratado foi fornecido pela Vetec. 

As operações de pré-tratamento térmico, calcinação, redução, bem como para os 

testes catalíticos, foram realizadas em um forno tubular marca/modelo Lindberg/Blue M 

(USA). 

Um rotaevaporador (HEIDOLPH, Laborota 4000) acoplado a uma bomba de 

vácuo (Tecnal, TE-058) serviu à secagem programada do material catalítico impregnado. 

Para proceder a alimentação de água no sistema, foi utilizada uma bomba d’água 

de avanço (Cole-Parmer® 74900-00), programável por vazão volumétrica, utilizando uma 

seringa de 50 cm3 de volume. 

O reator de leito fixo utilizado para as etapas de pré-tratamento térmico da 

γ-Al2O3, calcinação e redução possui estrutura de aço inoxidável 316L encamisando um tubo 

de quartzo no seu interior. 

O micro-reator utilizado para os processos de reforma é estruturado em quartzo, 

com uma câmara no centro, onde se encontra fixada uma placa sinterizada, possuindo sobre 

esta um poço para termopar. As especificações completas do reator estão descritas na Tabela 

4.1 e detalhes de sua estrutura podem ser visualizados na Figura 4.1. 
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Tabela 4.1 - Especificações do reator de quartzo (cinética) 

Identificação Reator de leito fixo de quartzo 
Fornecedor IDELGLASS 
Comprimento de leito útil 12,0 cm 

Diâmetro interno do leito 1,65 cm 
Comprimento total 64,0 cm 
Diâmetro interno do fluxo de entrada e de saída 6,0 mm 
Diâmetro interno do poço para o termopar 6,0 mm 
Diâmetro dos poros da placa sinterizada no leito 40-100 µm 

 

 

 
(c) 

 

po
ço

 p
ar

a 
te

rm
op

ar
 

φ = 6 mm 
(interno) 

φ = 6 mm 
(interno) 

φ = 16,5 mm 
(interno) 

260 mm 

260 mm 

120 mm 640 mm 

φ = 6 mm 
(interno) 

sinterizado com poros 
de 40-100 µm 

 

(a) 

 

 
 

(b) 

 

 

 

(d) 

Figura 4.1 - Reator de quartzo com poço para termopar, utilizado 
na determinação da cinética. 
(a) Dimensões do reator; (b) Reator; 
(c) Detalhe do leito útil; (d) Detalhe da placa 

sinterizada. 
 

 

Foram utilizados medidores controladores de fluxo de massa Cole-Parmer Modelo 

33116 e Aalborg® Modelo DFC26, acoplados aos condicionadores de sinal Aalborg®, modelo 

RS-232, com faixa de operação de 0-70ºC. 
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Análises dos meios gasosos efluentes do reator foram conduzidas em um 

cromatógrafo Varian CP 3800, com uma coluna, tipo TCD30, AALTECH Carbosphere 60/80. 

 

 

4.1.2 Preparação do catalisador 
 

A preparação do catalisador de composição nominal Ni(5% em massa)/γ-Al2O3 

envolveu as etapas de pré-tratamento térmico da alumina, impregnação com excesso de 

solvente e calcinação do precursor catalítico. Para ativação, o material pré-catalítico foi 

submetido à redução. 

Em todas as etapas de preparação, a gama-alumina utilizada encontrava-se na 

forma de pellets, cuja granulometria está descrita na Tabela G.1 (Anexo G), tendo sido 

pulverizada e classificada somente quando de sua utilização nas avaliações catalíticas e 

operacionais, uma vez que foi utilizado um micro-reator de quartzo de leito fixo. 

 

 

4.1.2.1 Pré-tratamento térmico da alumina 
 

O suporte γ-Al2O3 foi submetido às condições de pré-tratamento térmico 

apresentadas na Tabela 4.2. 

A temperatura final programada foi 900ºC (L1), quando o fluxo de gás inerte foi 

substituído por um fluxo de ar sintético, à vazão constante de cerca de 500 cm3/min. Dessa 

forma, a γ-Al2O3 passou a sofrer o pré-tratamento térmico propriamente dito, durante 60 min 

(d1). A passagem de ar sintético (20% O2 e 80% N2) teve por finalidade submeter o suporte 

(γ-Al2O3) às condições reacionais de oxidação. 

 

                                                 
30 Thermal Conductivity Detector. 
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Tabela 4.2 - Condições para o pré-tratamento térmico da γ-Al2O3 

Variável Condição Controlador de Temperatura 

Rampa de aquecimento: 5ºC/min r1 

Duração (25-900ºC) 2:55 h  

Pressão: 1 atm  

Tipo de gás: argônio  

Vazão volumétrica: 50 cm3/min  

Tipo de fluxo: descendente  

Pré-tratamento térmico:   

Temperatura: 900ºC L1 

Duração: 60 min d1 

Pressão: 1 atm  

Tipo de gás: ar sintético  

Vazão volumétrica 500 cm3/min  

Tipo de fluxo descendente  

 

 

Ao término do pré-tratamento, o reator foi resfriado à temperatura ambiente, 

seguindo-se a retirada da γ-Al2O3 que foi armazenada em recipiente lacrado. 

 

 

4.1.2.2 Impregnação do suporte 
 

Teor de níquel: 5% 

Massa do suporte: 50,0357 g 

Sal precursor: Ni(NO3)2.6H2O 

 

As propriedades do sal precursor estão listadas no Anexo G (Tabela G.2). 

Escolhido o catalisador para a reforma autotérmica do metano, o método utilizado 

para prepará-lo foi o de impregnação com excesso de solvente (impregnação úmida), dado o 

alto grau de dispersão metálica obtenível por este processo na superfície do catalisador 

Ni/γ-Al2O3 (VERNON et al., 1992). 

Inicialmente, o sal precursor foi secado em um dessecador durante um período não 

inferior a 48 h. Preparou-se previamente 1 (um) litro de solução de Ni(NO3).6H2O, que foi 

posta em contato com a γ-Al2O3 (pré-tratada termicamente), ajustando-se o seu pH, levando-a 
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ao seu ponto isoelétrico, utilizando-se um pHmetro e soluções de ácido nítrico 2,5 M e 

hidróxido de amônio 2,5 M. 

A solução, com o suporte foi transferida para um rotaevaporador (HEIDOLPH, 

Laborota 4000), em um balão de 1000 mL, tendo sido submetida a condições adequadas de 

agitação (30 rpm) e aquecimento (banho-maria de 95ºC), sob vácuo de 150 mmHg 

(P = 610 mmHg), durante 5 horas. Ao término deste período, a temperatura do banho foi 

elevada a 110ºC, sob a mesma velocidade de agitação, e o vácuo foi aumentado 

gradativamente de 400 mmHg a 500 mmHg (por cerca de 30 minutos) e mantido assim até a 

completa evaporação da água de solução. Por fim, o suporte impregnado foi levado à estufa, a 

120ºC, por um período não inferior a 12 horas. 

O material foi submetido a um aquecimento com taxa 5ºC/min, até a temperatura 

de 600ºC, permanecendo por 5 horas, sob atmosfera inerte de argônio, para calcinação. As 

demais condições estão descritas na Tabela 4.3. A calcinação provocou a decomposição do sal 

da seguinte forma: 

 

( ) 600º
3 2 2 2 22

1
.6 2 6 

2
CNi NO H O NiO NO O H O→ + + +  (4.1) 

 

 

Tabela 4.3 - Condições para a calcinação 

Variável Condição Controlador de Temperatura 

Rampa de aquecimento: 5ºC/min r1 

Duração (25-600ºC) 1:55 h  

Pressão: 1 atm  

Tipo de gás: argônio  

Vazão volumétrica: 120 cm3/min  

Tipo de fluxo: descendente  

Calcinação:   

Temperatura: 600ºC L1 

Duração: 300 min d1 

Pressão: 1 atm  

Tipo de gás: argônio  

Vazão volumétrica 120 cm3/min  

Tipo de fluxo descendente  
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A etapa de redução do material impregnado e calcinado foi realizada in situ - 

Equação (4.2). As condições de redução são apresentadas na Tabela 4.4. O primeiro patamar, 

de 120ºC é mantido para a retirada de umidade. O fluxo de hidrogênio só é admitido ao se 

alcançar os 400ºC, uma vez que a redução do óxido de níquel ocorre a partir desta 

temperatura, com picos em 600ºC e 770ºC (VALENTINI et al., 2003;  MALUF et al., 2003). 

 
800º

2 2 ( ) C
vNiO H Ni H O+ → +  (4.2) 

 

 

Tabela 4.4 - Condições para a redução 

Variável Condição Controlador de Temperatura 

Rampa de aquecimento: 10ºC/min r1 

Temperatura 120ºC L1 

Duração a 120ºC 1:00 h d1 

Pressão: 1 atm  

Tipo de gás: argônio  

Vazão volumétrica: 100 cm3/min  

Tipo de fluxo: descendente  

Redução:   

Rampa: 10ºC/min r2 

Admissão de H2: 400ºC  

Temperatura final: 800ºC L2 

Duração: 30 min d2 

Pressão: 1 atm  

Tipo de gás: argônio/H2  

Vazão volumétrica 100 cm3/min Ar 
e 50 cm3/min H2 

 

Tipo de fluxo descendente  
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Na Figura 4.2, estão apresentadas amostras das fases de preparação do catalisador. 

 

 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
(e) 

Figura 4.2 - Amostras das fases de preparação do catalisador 
(a) Suporte γ-Al2O3 in natura; 
(b) Suporte γ-Al2O3 pré-tratado termicamente; 
(c) Suporte γ-Al2O3 impregnado; 
(d) Material calcinado; 
(e) Catalisador pronto (após redução). 

 

 

4.1.3 Caracterização do catalisador 
 

O catalisador preparado foi caracterizado com aplicação das seguintes técnicas: 

 

− espectroscopia de absorção atômica (EAA ou AAS31); 

− determinação da área específica, volume e diâmetro médio dos poros pelo 

método B.E.T.; 

− difratometria de raios-X (DRX); 

− espectroscopia no infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR); 

− microscopia eletrônica de varredura (MEV ou SEM32); 

− espectroscopia de energia dispersiva (EDS33); 

− análises térmicas: 

o termogravimetria (TG); 

o termogravimetria derivada (DTG34); 

o análise térmica diferencial (DTA35). 

                                                 
31 Atomic Absorption Spectroscopy. 
32 Scanning Electron Microscope. 
33 Energy Dispersive Spectroscopy. 
34 Derivate Thermogravimetry. 
35 Differential Thermal Analysis. 
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4.1.3.1 Espectroscopia de absorção atômica (AAS) 
 

A espectroscopia de absorção atômica tem a finalidade de determinar o teor do 

elemento metálico de determinada espécie química em alguma amostra. 

O espectrômetro empregado para esta análise, de marca Varian, Modelo AA 220 

FS (Fast Sequential Operation), utiliza luz emitida de uma lâmpada de cátodo oco 

(LAQ/DEQ/UFPE). 

 

 

4.1.3.2 Análise de área específica superficial e porosidade (método B.E.T.) 
 

O método de B.E.T. (isoterma de Brunauer-Emmett-Teller) permitiu determinar a 

área superficial, o volume, a área e o diâmetro dos poros, no suporte catalítico - alumina in 

natura -, no suporte catalítico pré-tratado termicamente, no catalisador calcinado e no 

catalisador reduzido. O equipamento utilizado foi um Micromeritcs ASAP 2010 (Anexo G, 

Figura G.7), do Instituto de Tecnologia de Pernambuco (ITEP). 

 

 

4.1.3.3 Difratometria de raios-X (DRX) 
 

A difratometria de raios-X é usada para identificar componentes e estruturas 

cristalinas através de raios-X produzidos quando uma amostra é irradiada. Na DRX, a amostra 

é irradiada por um feixe monocromático de raios-X, que é difratado, permitindo se conhecer a 

estrutura cristalina da amostra. O padrão de difração corresponde a uma determinada estrutura 

cristalina. 

Quando os raios-X atingem um dado material, podem ser espalhados 

elasticamente, sem perda de energia pelos elétrons de cada átomo do material. Se os átomos 

do material analisado estiverem arranjados de maneira sistemática, como em uma grade 

cristalina, apresentando entre eles distâncias próximas ao comprimento de onda da radiação 

incidente, pode-se observar que as relações de fase entre os espalhamentos tornam-se 

periódicas, permitindo se perceber os efeitos de difração dos raios-X em diversos ângulos. 

Considerando dois planos de uma estrutura cristalina, as condições para que ocorra a difração 

de raios-X vão depender da diferença de caminho percorrida pelos raios e do comprimento de 

onda da radiação incidente. Através da Lei de Bragg, permite-se conhecer o valor d do cristal, 

que é a distância interplanar para o conjunto de planos (hkl) (índice de Miller) da estrutura 



Souza, A.E.A.M. - Dissertação de Mestrado - Avaliação Cinético-Operacional do Processo de Reforma... 102 

cristalina, conhecido o λ (comprimento de onda da radiação incidente) e θ (ângulo de 

incidência dos raios-X). 

 

2  senn dλ θ=  (4.3) 
 

Como a intensidade difratada é dependente do número de elétrons em cada átomo, 

pode-se construir um difratograma que indique que tipos de átomos contém uma determinada 

amostra de um material cristalino, uma vez que os vários planos de um dado material 

cristalino possuem diferentes densidades de átomos e elétrons. 

O equipamento utilizado para este tipo de análise foi um Difratômetro de Raios-X 

Siemens D5000, que usa radiação monocromática de cobre (Kα), gerando um comprimento 

de onda de 1,5406 Å (0,154 nm). Utiliza ainda acessório para difração de filmes finos - com 

biblioteca cristalográfica PDF -, e realiza o espalhamento de raios-X através do processo Laue 

(Phillips), do DF/UFPE. 

As análises de DRX foram realizadas em todas as fases de preparação do 

catalisador. Também foram realizadas DRX no suporte in natura e tratado termicamente, com 

vistas a identificar a presença de fases de alumina cristalizadas.  

 

 

4.1.3.4 Espectroscopia no infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) 
 

A espectroscopia no infravermelho usa a radiação correspondente ao espectro 

eletromagnético situada entre as regiões do visível e das microondas, porém a porção mais 

freqüentemente estudada é a faixa de 4000 a 666 cm-1. 

Nos espectrômetros com Transformada de Fourier, as freqüências do IV 

(infravermelho) são convertidas em freqüências de áudio, na região em que os detectores e a 

eletrônica são capazes de localizar tanto a freqüência quanto a intensidade da luz, permitindo 

a construção de um espectrômetro mais confiável e com maior sensibilidade e precisão. 

As análises foram realizadas em um espectrômetro de absorção no infravermelho 

FTIR Bruker IFS 66 (Figura G.9) para todas as fases de preparação do catalisador, no 

Laboratório de Química do DQF/UFPE. 
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4.1.3.5 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 
 

A microscopia eletrônica de varredura permite se ter um conhecimento detalhado 

da superfície de um sólido. Neste método de caracterização, uma pequena amostra do sólido 

que se quer analisar é varrida com um padrão de rastreamento por um feixe de elétrons 

energéticos, utilizando-se para isso um microscópio eletrônico. 

O equipamento utilizado para a realização deste tipo de análise foi um Scanning 

Electron Microscope Jeol JSM-6360, com uma câmara que pode acomodar espécies de até 

150 mm, sob alto vácuo, com resolução de 3,0 nm e uma ampliação de 5 a 300.000 vezes 

(Anexo G, Figura G.10), no ITEP. 

 

 

4.1.3.6 Espectroscopia de energia dispersiva (EDS) 
 

Conjuntamente com a microscopia de eletrônica de varredura, foi realizada a 

espectroscopia de energia dispersiva, que fornece a composição química quantitativa a partir 

da superfície observada da amostra. Recorrendo-se a micrografias eletrônicas, se identificam 

os raios-X emitidos pelas amostras quando da interação com o feixe eletrônico do 

microscópio de varredura, sendo possível determinar a composição de regiões com até 1 µm 

de diâmetro. Trata-se de uma técnica não-destrutiva em que se podem determinar 

composições elementares de até 1-2% na amostra. 

 

 

4.1.3.7 Análises térmicas (TG, DTG e DTA) 
 

Análise térmica é o termo que abrange um grupo de técnicas, através das quais 

uma propriedade física de uma substância e/ou de seus produtos de reação é medida em 

função da temperatura, enquanto a substância é submetida a uma programação controlada de 

temperatura. 

Na presente pesquisa, foram realizadas análises de TG (termogravimetria), de 

DTG (termogravimetria derivada) e de DTA (análise térmica diferencial). 

O equipamento utilizado para realizar essas análises foi um Thermogravimetric 

Analyzer Shimadzu TGA-50 (Anexo G, Figura G.11), do Laboratório de Inorgânica e 

Materiais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 
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4.2 AVALIAÇÕES CATALÍTICAS 
 

As operações de reforma autotérmica do metano, bem como os testes catalíticos, 

foram precedidas de avaliações da reforma seca do metano com adição de oxigênio e da 

reforma a vapor do metano. Como o processo de reforma autotérmica envolve reações 

paralelas que promovem a reforma seca do metano, sendo esta acompanhada da oxidação 

parcial do metano, justificou-se essa. A reforma a vapor do metano, por ser uma etapa que 

pode promover a desativação do catalisador por sinterização, foi avaliada em separado 

realizando-se um teste exaustivo para avaliação do processo de desativação do catalisador 

empregado. 

As operações reativas e testes catalíticos foram realizados em uma linha 

constituída de cilindros para alimentação de gases (argônio, oxigênio, metano, dióxido de 

carbono e hidrogênio), controladores de fluxo volumétrico, uma bomba dosadora d’água, 

fluxímetros, um micro-reator de quartzo de leito fixo, um forno para aquecimento do reator e 

um cromatógrafo acoplado on line para análise dos efluentes gasosos das operações. Estes 

equipamentos e materiais foram descritos no Capítulo 4 (item 4.1.1). O fluxograma da 

unidade utilizada é apresentado na Figura 4.3. 

 

 

Figura 4.3 - Fluxograma da unidade de operações para reformas do metano. 
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4.2.1 Reforma seca com oxidação parcial do metano (DR-POM) 
 

Visando a avaliação do desempenho comparativo entre a reforma seca do metano e 

a reforma seca acompanhada da oxidação parcial do metano, realizou-se esta última, usando-

se 50 mg de um catalisador de Ni(3,92% em massa)/γ-Al2O3 em um micro-reator de quartzo 

de leito fixo. A alimentação foi uma mistura gasosa com a razão molar de 

CH4:CO2:O2 = 2:1:0,16, diluída em argônio a 75%, a uma vazão volumétrica total de 

1.800 cm3/min (1,67 kgcat.s/m3) (STP36). As temperaturas de operação foram de 1.023, 1.073 e 

1.123 K  (Capítulo 3, item 3.1.1) sob pressão atmosférica. Os efluentes foram analisados 

através de cromatografia gasosa, sendo comparados com aqueles obtidos da reforma seca do 

metano - alimentação de CH4:CO2 = 3:2, catalisador Ni(4,82% em massa)/γ-Al2O3 - de 

trabalho realizado por SANTOS (2004). 

 

 

4.2.2 Reforma a vapor do metano (SRM) 
 

O catalisador de Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3 foi avaliado via reforma a vapor do 

metano, acompanhando-se a diminuição de sua atividade catalítica. As operações foram 

conduzidas promovendo-se condições de exaustão do sistema em um micro-reator de quartzo 

de leito fixo, com 200 mg de catalisador. As condições estabelecidas para a operação foram 

de pressão ambiente e temperaturas, mais uma vez, entre 1.023 e 1.123 K. A razão molar de 

alimentação de CH4:H2O foi de 1:4 e 1:2, com diluição em argônio a 50% em volume. As 

vazões totais de alimentação variaram entre 800 a 1.200 cm3/min. O procedimento foi 

conduzido durante 26 horas de operação. 

 

 

4.2.3 Reforma autotérmica do metano (ATR) 
 

As reações de reforma autotérmica foram realizadas em um micro-reator de leito 

fixo de quartzo. A massa de catalisador utilizada para essas operações foi de 60 mg, e as 

vazões volumétricas totais dos reagentes variaram entre 150-400 mL/min (STP), com tomadas 

a cada 25 ml/min de variação. Operou-se com 11 vazões, nas temperaturas de 1.023, 1.073 e 

                                                 
36 Standard Temperature and Pressure (25ºC, 1 atm). 
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1.123 K. A composição da alimentação da mistura reacional foi de CH4:O2:H2O = 5:1:9, com 

diluição em argônio a 56%. 

 

 

4.3 TEMPO ESPACIAL DE CONTATO E VELOCIDADE ESPACIAL HORÁRIA DOS 
GASES 

 

O tempo espacial de contato gás-sólido, para as operações, foi calculado através da 

Equação (4.4): 

 

,

cat

total reag

m
Q

τ =  (4.4) 

 

na qual mcat é a massa do catalisador em kg e Qtotal,reag é a fluxo volumétrico total dos gases na 

entrada do reator em m3/h, nas STP. 

A velocidade espacial horária dos gases (GHSV)37 representa a velocidade com 

que os gases percolam o leito catalítico, em unidade temporal inversa, tendo sido calculada, 

para cada reação, através da Equação (4.5): 

 

,.cat total reag

cat

Q
GHSV

m

ρ
=  (4.5) 

 

na qual ρcat é a densidade média do catalisador (kg/m3). 

Os valores de τ e GHSV estão listados na Tabela 4.5. 

A faixa de GHSV operada permite considerar que não haja limitações à 

transferência de massa externa nas operações realizadas (MA et al., 1996). Vejam-se também 

considerações a isso no Capítulo 3 (item 3.3.2). 

 

 

                                                 
37 Gas hourly space velocity. 
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Tabela 4.5 - Tempos de contato (τ) e GHSV (298 K) 

Operação Qtotal,reag (cm3/min) τ (kgcat.s.m-3) GHSV (h-1) 

DR-POM 1.800 1,67 4.773.600 
SRM 800 15,00 530.400 
SRM 900 13,33 596.700 
SRM 1.000 12,00 663.000 
SRM 1.100 10,91 729.300 
SRM 1.200 10,00 795.600 
ATR 150 24,00 331.500 
ATR 175 20,57 386.750 
ATR 200 18,00 442.000 
ATR 225 16,00 497.250 
ATR 250 14,40 552.500 
ATR 275 13,09 607.750 
ATR 300 12,00 663.000 
ATR 325 11,08 718.250 
ATR 350 10,29 773.500 
ATR 375 9,60 828.750 
ATR 400 9,00 884.000 

 

 

4.4 ESTABELECIMENTO DE CONDIÇÕES OPERACIONAIS PARA A CONDUÇÃO 
DO PROCESSO 

 

Na direção do estabelecimento de condições operacionais envolvendo as razões 

mássicas de alimentação dos reagentes, buscou-se estabelecer relações estequiométricas que 

pudessem evitar a deposição de coque sobre o catalisador durante a reforma do metano. 

Representando o processo, a reforma autotérmica do metano passa a ser equacionada da 

seguinte forma: 

 

4 2 2 2 2     CH a O b H O c CO d CO e H+ + → + +  (4.6) 
cujo ajuste estequiométrico conduz às relações seguintes: 

 

2
2 2
2 1

b e
c a b

d a b

= −
= − −
= + −
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Foram propostos cinco casos para a determinação dos coeficientes da Equação 

(4.6): maximização da formação de H2, maximização da formação de CO, razão molar 

H2/CO = 1, razão molar H2/CO = 2 e razão molar H2/CO = 3. O estudo referente à maior 

produção de H2 é apresentado a seguir, por ter sido desenvolvido no presente trabalho. Os 

demais casos são apresentados no Anexo H. 

 

CASO 1: Para uma produção máxima de H2: 0c =  

 

1d =  

2
2 2

2
b

a ou b a
−= = −  

Para 0 2a b≥ � ≤  
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Figura 4.4 - Reforma autotérmica do metano para maximização da produção 

de H2 (Caso 1). 
 

 

O processo de reforma autotérmica do metano, visando à produção de hidrogênio, 

recorreu à aplicação do Caso 1, exposto na Figura 4.4. Adotou-se a faixa próxima à reforma a 

vapor do metano (SRM). CHANG & WANG (2000) determinaram que, nas duas faixas 

destacadas da Figura 4.4, a formação de coque seria nula. Assim, a alimentação foi realizada 

na proporção de CH4:O2:H2O = 5:1:9, visando evitar a formação de coque. 

AYABE et al. (2003), HAGH (2003) e LEE et al. (2005) reportaram-se às 

condições estequiométricas para a reforma autotérmica de combustíveis como o metano, 
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lembrando que se deve trabalhar em condições de alimentação que superem o ponto 

termoneutro da reforma para a eficiência teórica máxima em termos de produção de 

hidrogênio. Na prática, entretanto, a reforma autotérmica deve ser operada sob condições 

exotérmicas, a fim de que se gere o calor necessário para compensar as perdas de calor por 

ineficiência do processo (perdas de calor para o meio, etc.), bem como limitar o potencial de 

formação de coque (LEE et al., 2005). 

Com as condições estequiométricas de alimentação propostas, tem-se a seguinte 

condição: 

 

4 2 2 2 2 25 1 9 0 5 18  CH O H O CO CO H H O+ + → + + +   
 

onde há excesso estequiométrico de vapor d’água. Simplificando: 

 

4 2 2 2 20, 2 1,6 3,6 CH O H O CO H+ + → +  ∆H = + 109 kJ/mol (4.7) 

 

que é uma condição que supera a atermicidade da reação (exotermicidade), ou seja, gerando 

calor suficiente para autotermicidade. 

 

 

4.5 ANÁLISES CROMATOGRÁFICAS 
 

As concentrações dos efluentes das operações dos processos de reforma foram 

determinadas através de cromatografia gasosa utilizando um cromatógrafo em linha - cuja 

descrição se encontra na Tabela G.8 (Anexo G), operando com um detector de condutividade 

térmica (TCD). O gás de arraste utilizado foi o argônio 99,9990%. 

Foi utilizada uma mistura-padrão contendo os gases reacionais e prováveis 

produtos (3,042% CH4; 5,020% CO2; 1,000% CO; 1,002% H2; 2,011% O2; e balanço de 

argônio - tudo molar). 

A mistura-padrão foi lançada na corrente em linha com o cromatógrafo e foram 

tomadas as áreas registradas. Com as áreas e as concentrações dos componentes conhecidas, 

calculou-se um fator de calibração (fator de resposta) para cada um desses componentes. A 

temperatura em que foi feita a padronização foi 25ºC, e a pressão foi a ambiente, 1 atm. A 

concentração dos componentes da mistura (em mol/m3) foi calculada segundo a Equação 

(4.9). 
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,

, .
i p

i
i p a

x P
F

A R T
=  (4.8) 

  

, , .i p i p
a

P
C x

R T
=  (4.9) 

 

sendo: 

 

Fi = fator de calibração ou fator de resposta para a espécie i (mol/m3); 

,i pC = concentração molar da espécie i, na mistura-padrão (mol/m3); 

xi,p = fração molar da espécie i na mistura-padrão (adimensional); 

,i pA = área média medida da espécie i na mistura-padrão (adimensional); 

P = pressão (atm); 

R = constante universal dos gases ideais; 0,000082 atm.m3.mol-1.K-1; 

Ta = temperatura ambiente (K) - condições em que foi realizada a padronização. 

 

 

Um cromatograma da mistura-padrão é apresentado na Figura 4.5. 

 

 

Figura 4.5 - Cromatograma da mistura-padrão gasosa. 
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A concentração dos efluentes foi calculada através da seguinte equação: 

 

.i i iC F A=  (4.10) 
 

sendo: 

 

Ai = área medida pelo cromatógrafo da espécie i nos efluentes; 

 

 

4.6 PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
 

As operações dos processos de reforma seguiram o procedimento seguinte: 

 

− alimentação da quantidade de catalisador necessária à operação; 

− programação de temperatura do forno (Anexo G, Figura G.1) com taxa de 

aquecimento r1 = 10ºC/min, atingindo-se as temperaturas de operação, 

L1 = 1.023, 1.073 ou 1.123 K, e duração da operação, d1 = 2400 minutos38; 

− aquecimento do reator no forno, até a temperatura de 400ºC, com fluxo de 

100 cm3/min de argônio; 

− aos 400ºC, admissão de um fluxo de hidrogênio de 50 cm3/min, concomitante 

com o fluxo de argônio; 

− acompanhamento do processo de redução in situ, via consumo de hidrogênio; 

− purga da linha de operação com argônio para eliminar vestígios de hidrogênio; 

− alimentação dos componentes reativos e tomadas de amostras automaticamente 

a cada 13 minutos; 

− nos processos de reforma a vapor, a ordem de alimentação dos componentes 

reativos foi vapor d’água, seguida do CH4; 

− nos processos de reforma seca com oxidação parcial do metano, a ordem de 

alimentação foi CO2, seguido do O2 e, por fim do CH4; 

− nos processos de reforma autotérmica, a ordem de alimentação foi vapor 

d’água, seguida do O2 e, finalmente, do CH4;   

                                                 
38 Na realidade, este período não era completamente necessário, mas apenas um período mais elástico para que 

se alcançasse o estado estacionário da reação sem problemas de desligamento do forno. 



Souza, A.E.A.M. - Dissertação de Mestrado - Avaliação Cinético-Operacional do Processo de Reforma... 112 

− acompanhamento até obtenção do estado estacionário, em termos de 

concentração dos efluentes, atingido em 120 minutos de operação; 

− avaliação da desativação do catalisador, durante a reforma a vapor do metano, 

em operação de cerca de 26 horas. 

 

 

4.7 DEFINIÇÃO DAS GRANDEZAS QUANTIFICADAS NAS ANÁLISES DOS 
RESULTADOS 

 

4.7.1 Atividade catalítica 
 

A atividade catalítica foi calculada como sendo a razão da velocidade de consumo 

de dado reagente, em um dado instante, e a velocidade máxima de consumo deste mesmo 

reagente (velocidade de consumo inicial). 

 

,i obs
i o

i

r

r

−
=

−
�  (4.11) 

 

sendo: 

 

i�  = atividade catalítica em relação à espécie i (reagente) (adimensional); 

,i obsr−  = velocidade média de consumo da espécie i (reagente), em um dado instante 
(mol.g-1

cat.s-1) 
o

ir−  = velocidade máxima de consumo da espécie i (reagente), ou a velocidade inicial de 
consumo desta espécie (mol.g-1

cat.h-1). 

 

 

Para o cálculo da atividade, as velocidades de consumo, ,i obsr−  e o
ir− , foram 

consideradas assim: 

 
o

o i
i

C
r

τ
− =  (4.12) 

  

,
i

i obs

C
r

τ
− =  (4.13) 
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sendo: 

 
o
iC  = concentração molar inicial da espécie i (reagente) (mol/m3); 

iC  = concentração molar da espécie i no instante em que se quer calcular ,i obsr−  
(reagente) (mol/m3); 

 
 

e tendo 
,

cat

total reag

m
Q

τ =  como o tempo espacial de contato gás-sólido (h.kgcat.m-3), no qual mcat a 

massa do catalisador em kg e Qtotal,reag o fluxo volumétrico total dos gases na entrada do reator 

em m3/h, avaliado nas STP. 

 

 

4.7.2 Conversão 
 

A conversão dos reagentes foi determinada segundo a Equação (4.14), uma vez 

que a vazão volumétrica foi considerada uma propriedade conservativa, dado que a expansão 

volumétrica foi desprezível. 

 
o
i i

i o
i

C C
X

C
−=  (4.14) 

 

sendo: 

 

iX  = conversão da espécie i (reagente) (adimensional); 

o
iC  = concentração molar inicial da espécie i (reagente) (mol/m3); 

iC  = concentração molar final da espécie i (reagente) (mol/m3). 

 

 

4.7.3 Rendimento teórico 
 

O rendimento dos produtos foi calculado segundo razão entre a quantidade 

efetivamente produzida de dada espécie e a máxima quantidade que seria produzida desta 

espécie: 
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,

i
i

i max

C
Y

C
=  (4.15) 

 

sendo: 

 

iY  = rendimento da espécie i (produto) (adimensional); 

iC  = concentração final da espécie i (produto) (mol/m3); 

,i maxC  = concentração molar máxima da espécie i (produto) - se a conversão dos reagentes 
produzisse o máximo da espécie i (mol/m3). 
 

 

O rendimento do gás de síntese (H2 + CO) foi calculado da seguinte maneira: 

 

2

2
H CO

syngas

Y Y
Y

+
=  (4.16) 

 

 

As concentrações molares máximas dos produtos dependem das condições 

estequiométricas de alimentação. Assim, conforme os tipos de reforma processadas neste 

trabalho, consideramos o que se segue. 
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4.7.3.1 Reforma seca com oxidação parcial do metano (DR-POM) 
 

A comparação entre a reforma seca do metano (DRM) e a reforma seca com 

oxidação parcial do metano (DR-POM) se deu através das seguintes condições 

estequiométricas, cujas produções máximas estão representadas com as equações a seguir: 

 

DRM 4 2 23 2 6 + produtosCH CO H+ →  (4.17)(a) 
DRM 4 23 2 4  + produtosCH CO CO+ →  (4.17)(b) 
DRM 4 2 23 2 4  + produtosCH CO H O+ →  (4.17)(c) 
   
DR-POM 4 2 2 22 0,16 4 + produtosCH CO O H+ + →  (4.18)(a) 
DR-POM 4 2 22 0,16 2,32  + produtosCH CO O CO+ + →  (4.18)(b) 
DR-POM 4 2 2 22 0,16 2,32  + produtosCH CO O H O+ + →  (4.18)(c) 

 

 

Dessa forma, para o cálculo da concentração máxima dos produtos, considerou-se: 

 

2 4, , 2 o
H max DRM CHC C=  (4.19) 

  

2 2, , , , 2 o
CO max DRM H O max DRM COC C C= =  (4.20) 

  

2 4, , 2 o
H max DR POM CHC C− =  (4.21) 

  

2 2 2, , , , 2 2o o
CO max DR POM H O max DR POM CO OC C C C− −= = +  (4.22) 

 

 

4.7.3.2 Reforma a vapor do metano (SRM) 
 

A reforma a vapor do metano (SRM) se deu através das seguintes condições 

estequiométricas, cujas produções máximas estão representadas nas equações que se seguem 

lembrando que houve duas condições de alimentação para o processamento desta reforma, 

uma rica em vapor (SRMr) e outra pobre em vapor (SRMp): 

 

SRMr 4 2 24 6 + produtosCH H O H+ →  (4.23)(a) 
SRMr 4 24  + produtosCH H O CO+ →  (4.23)(b) 
SRMr 4 2 24  + produtosCH H O CO+ →  (4.23)(c) 
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SRMp 4 2 22 4 + produtosCH H O H+ →  (4.24)(a) 
SRMp 4 22  + produtosCH H O CO+ →  (4.24)(b) 
SRMp 4 2 22  + produtosCH H O CO+ →  (4.24)(c) 

 

 

Para o cálculo da concentração máxima dos produtos, considerou-se: 

 

2 4 2, , 2 4
r

o o
H max SRM CH H OC C C= +  (4.25) 

  

2 4, , , ,r r

o
CO max SRM CO max SRM CHC C C= =  (4.26) 

  

2 4 2, , 2 2
p

o o
H max SRM CH H OC C C= +  (4.27) 

  

2 4, , , ,p p

o
CO max SRM CO max SRM CHC C C= =  (4.28) 

 

 

4.7.3.3 Reforma autotérmica do metano (ATR) 
 

Considerando as condições estequiométricas de alimentação dos componentes da 

reforma autotérmica proposta neste trabalho, as produções máximas de hidrogênio, monóxido 

e dióxido de carbono são assim representadas: 

 

ATR 4 2 2 25 9 19 + produtosCH O H O H+ + →  (4.29)(a) 
ATR 4 2 25 9 5  + produtosCH O H O CO+ + →  (4.29)(b) 
ATR 4 2 2 25 9 5  + produtosCH O H O CO+ + →  (4.29)(c) 

 

 

Para o cálculo da concentração máxima dos produtos, considera-se, então: 

 

2 4 2, , 2 o o
H max ATR CH H OC C C= +  (4.30) 

  

2 4, , ,
o

CO max ATR CO max CHC C C= =  (4.31) 
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4.7.4 Seletividade 
 

A seletividade é expressa como a relação entre a quantidade de dado produto 

obtido e a quantidade total dos produtos. Por haver uma diferença entre seletividade molar e 

mássica, foi adotada a seletividade molar neste trabalho. 

 

i
i

i

C
S

C
=
�

 (4.32) 

 

sendo: 

 

iS  = seletividade molar da espécie i (produto) (adimensional); 

iC  = concentração final da espécie i (produto) (mol/m3); 

iC� = soma das concentrações de todas as espécies (produtos) (mol/m3). 

 

 

A seletividade para o gás de síntese (H2 + CO) foi calculada da seguinte maneira: 

 

2syngas H COS S S= +  (4.33) 
 

 

 



 



 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 

Na direção dos objetivos projetados, aplicando-se a metodologia proposta, foram 

obtidos resultados enquadrados nos seguintes itens: 

 

− caracterização do catalisador Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3, preparado para as 

operações de reforma propostas; 

 

− avaliação da atividade do catalisador e desenvolvimentos operacionais dos 

processos de reforma, segundo variações do tempo espacial de contato e da 

temperatura; 

 

− descrição do comportamento do processo isotérmico da reforma catalítica 

autotérmica do metano através dos perfis de concentração dos reagentes e produtos 

do meio reacional ao se alcançar o estado estacionário, considerando variações de 

tempos de contato; 

 

− estabelecimento de previsões de conversões, rendimentos e seletividades do 

processo para as operações de reforma autotérmica do metano. 

 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO CATALISADOR 
 

5.1.1 Espectroscopia de absorção atômica (AAS) 
 

O teor obtido de níquel foi de 5,75% em massa, confirmando a eficiência do 

método de preparação. 

 

 

5.1.2 Análise de área específica superficial e porosidade (método B.E.T.) 
 

Os valores determinados da área superficial, do volume de poros e microporos e 

do diâmetro médio dos poros, no suporte catalítico - alumina in natura -, no suporte catalítico 
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pré-tratado termicamente, no catalisador calcinado e no catalisador reduzido, estão 

apresentados na Tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1 - Resultados da análise de B.E.T. (material pré-catalítico e catalisador) 

Material Área B.E.T. 
(m2/g) 

Diâmetro médio 
dos poros (Å) 

Volume de poros 
(cm3/g) 

Volume de 
microporos (cm3/g) 

γ-Al2O3 in natura 226 68 0,39 n.d. 
γ-Al2O3 pré-tratada 145 102 0,37 0,000577 

NiO/γ-Al2O3 105 125 0,33 0,002559 
Ni/γ-Al2O3 107 129 0,35 0,003414 

n.d. = não determinado. 

 

Observa-se que a alumina in natura possui uma elevada área específica, que 

diminui ao ser pré-tratada termicamente, sugerindo uma mudança de fase para a delta-

alumina, como se discute mais adiante, quando das observações sobre as análises de DRX. 

STUMPF et al. (1949) mostraram que, ao ser submetida a γ-Al2O3 a temperaturas de 900ºC e 

superiores, esta pode mudar de fase, formando-se a delta-alumina. A área superficial, após 

reduzido o catalisador, diminuiu cerca de 50%, se comparado à alumina in natura. Apesar 

disso, é uma área superficial considerável, que não compromete o processo catalítico 

pretendido. Esta diminuição de área é justificada pela deposição do metal no suporte. O pré-

tratamento térmico favoreceu o aumento do diâmetro médio dos poros da alumina. Esses 

poros ainda cresceram em diâmetro médio após a calcinação e a redução, mas a diminuição 

do volume de poros até a fase de calcinação é representativa do efeito da impregnação do sal 

precursor. O aumento do volume dos poros após a redução do metal é um indicativo da 

presença de NiO, que, ao ser reduzido, transforma-se em Niº. 

 

 

5.1.3 Difratometria de raios-X (DRX) 
 

Através dos padrões cristalográficos das principais fases de alumina possíveis, 

pôde-se identificar que estão presentes no suporte in natura no máximo a delta-alumina e a 

gama-alumina, com ênfase nesta última (Figura 5.1). Nesta figura, pode-se verificar que 

somente estas fases têm seus padrões coincidentes com o difratograma realizado do suporte 

utilizado (γ-Al2O3). 
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As evidências da ocorrência da gama-alumina se encontram nos valores de 

2θ = 19,4º, 31,9º, 37,6º, 39,5º, 45,9º, 60,9º e 67,0º. Poder-se-ia dizer que o padrão da delta-

alumina apresentou os seguintes valores de 2θ coincidentes com o difratograma do suporte 

catalítico utilizado: 19,4º, 32,8º, 34,4º, 39,5º, 46,5º, 61,0º, 66,4º e 67,0º. Entretanto como a 

maior parte dos picos registrados referentes aos padrões da gama-alumina e da delta-alumina 

se sobrepõem, não podemos falar de evidência da existência da fase delta-alumina, mas 

apenas da possibilidade de sua presença. 
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Figura 5.1 - Difratogramas do suporte (γ-Al2O3 in natura): identificação das 

fases de alumina presentes. 
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Uma vez definidas as possíveis fases de alumina presentes no suporte in natura, 

verificou-se o efeito do pré-tratamento térmico com relação à transformação dessas fases 

(Figura 5.2). Lembramos, mais uma vez, que praticamente não há evidências da presença da 

fase delta-alumina. 

10 20 30 40 50 60 70

10 20 30 40 50 60 70
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Figura 5.2 - Difratogramas do suporte (γ-Al2O3) in natura e pré-tratado 

termicamente, com as fases de alumina identificadas. 
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Tal efeito não foi considerável, sugerindo no máximo uma estabilização de ambas 

as fases presentes na alumina in natura, a gama-alumina e a delta-alumina, registrada em 

forma de diminuição da amorficidade do registro do difratograma. Isto é assegurado pelo fato 

de que a mudança de fase prevista de gama para delta-alumina inicia-se em torno de 900ºC 

(STUMPF et al., 1949), justamente a temperatura em que ocorreu o pré-tratamento térmico. A 

DRX do suporte pré-tratado termicamente mostra apenas discretamente mais acentuada a 

presença da fase delta-alumina que no suporte in natura. 

O suporte impregnado também foi submetido à análise de DRX, quando se pôde 

perceber o efeito da presença do sal hidratado [Ni(NO3)2.6H2O] no mesmo (Figura 5.3). 
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Figura 5.3 - Difratogramas superpostos do suporte pré-tratado termicamente e 

impregnado com o sal precursor. 
 No detalhe esquerdo superior, uma ampliação da região que indica a 

presença do sal. No detalhe direito, um difratograma do suporte 
impregnado comparado com o padrão do sal precursor. 

 

 

Na região do plano cristalográfico (0 4 0), 2θ = 32,6º, ocorre uma alteração 

sensível na estrutura do difratograma, representativa da presença do sal hidratado. Também há 

evidências da presença de nitrato de níquel em 2θ = 16,2º, 23,6º e 74,2º. 
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Uma análise realizada após a calcinação permitiu constatar a presença de óxido de 

níquel, além de aluminatos de níquel nas formas de NiO.Al2O3 e NiO.5Al2O3 (Figura 5.4). 

10 20 30 40 50 60 70

10 20 30 40 50 60 70

10 20 30 40 50 60 70

 

 material calcinado

 

 suporte impregnado
 NiO

 
(u

.a
.)

 

 NiO.Al
2
O

3

  

2θ

 

 NiO.5 Al
2
O

3

 
Figura 5.4 - Difratogramas superpostos do suporte impregnado e do catalisador 

após a calcinação, comparados com os padrões do óxido de níquel - 
NiO - e dos aluminatos de níquel - NiAl2O4 e NiAl10O16. 

 

 

A presença de NiO se constata segundo picos que surgiram após a calcinação em 

2θ = 37,2º e 62,9º. A acentuação dos picos em 2θ = 19,1º, 31,4º, 45,0º e 59,7º denotam o 

surgimento de um espinélio, o aluminato de níquel, na forma de NiO.Al2O3 (ou NiAl2O4). Em 
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picos cujos valores se aproximam dos acima citados, há também evidência da existência do 

espinélio, um pouco menos comum, NiO.5Al2O3 (ou NiAl10O16). Os espinélios citados são de 

difícil redução, costumando diminuir o teor de níquel aproveitável ao processo catalítico de 

reforma. O NiO costuma ser reduzido a 600ºC e os espinélios, quando conseguem ser 

reduzidos, o fazem a 770ºC (VALENTINI et al., 2003;  MALUF et al., 2003). Por outro lado, 

como as temperaturas de operação eleitas (item 3.1.1, Capítulo 3) foram altas, o processo de 

redução in situ foi realizado a 800ºC (Tabela 4.4), garantindo a redução dos espinélios e 

conferindo maior dispersão ao Niº, passando a presença de espinélios na estrutura a ser um 

aspecto positivo. 

Após a redução, apesar de não ter sido o catalisador submetido à passivação, pôde-

se identificar, com segurança, a presença de níquel reduzido, como mostrado na Figura 5.5. 
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Figura 5.5 - Difratogramas superpostos do catalisador 

Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3 após a calcinação e após a redução, 
acompanhado do padrão do níquel, permitindo identificar sua 
presença na estrutura. 

 

 

A evidência da presença de níquel em sua forma metálica surge no registro de 

picos em 2θ = 44,5º, 51,8º, 76,4º, 92,9º e 98,5º. Destes picos, os mais evidentes são os dos 

primeiros, referentes aos planos cristalográficos (1 1 1) e (2 0 0).  
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As mudanças relacionadas com surgimento de picos referentes a cada 

procedimento podem ser identificadas na Figura 5.6, através da comparação dos 

difratogramas efetuados a cada etapa da preparação do catalisador. 
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Figura 5.6 - Difratogramas de cada etapa de preparação do catalisador 

Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3, destacando o surgimento de 
picos referentes aos processos de impregnação, calcinação e 
redução do precursor catalítico. 

 

 

Através de um detalhamento dos valores de d no difratograma do catalisador 

reduzido (Figura 5.7), é possível estimar a ordem de grandeza dos cristalitos de níquel 

formados. Através de seu padrão, se identificou o plano (1 1 1), o de maior intensidade, que se 

encontra no ângulo 2θ = 44,508º do difratograma. O valor de d encontrado nesta posição é 
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2,03892. Usando a equação de Scherer (LEMAITRE et al., 1985), com o tratamento dado por 

Warren (WARREN & AVERBACH, 1952a, 1952b), foi estimada a ordem de grandeza do 

tamanho médio, t, dos cristalitos de níquel: 
 

0,9
.cos B

t
B

λ
θ

=  (5.1) 

 

 

sendo B = θ1-θ2, e θ1 e θ2 os ângulos posterior e anterior onde a intensidade de difração é 

nula, e θB o ângulo intermediário, onde ocorre a intensidade máxima de difração. Os valores 

de 2θ1 e 2θ2 são respectivamente 45,48º e 44,08º, obtidos esses valores comparando-se os 

difratogramas do catalisador reduzido e do suporte catalítico impregnado e localizando-se a 

posição em torno de 2θB = 44,508º - intensidade máxima para o plano (1 1 1) - em que a 

diferença entre as intensidades dos dois difratogramas fosse nula. Aplicando a Equação (4.3), 

com n = 1, θB = 22,254º e d = 2,03892, tem-se que λ = 1,54 Å (confirmando o valor do 

comprimento de onda emitido pela radiação Cu Kα). Com a Equação (5.1), fazendo 

θ1 = 22,74º e θ2 = 22,04º, chega-se a t = 122,9 Å (12,29 nm), diâmetro de cristalito já 

reportado por MATSUMURA & NAKAMORI (2004). 

 

Figura 5.7 - Difratograma do catalisador Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3 após a etapa de 
redução do sal precursor, com os valores das distâncias interplanares para o 
conjunto de planos (hkl) (índice de Miller). 
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5.1.4 Espectroscopia no infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR) 
 

Os espectros IR39 relativos às fases de preparação do catalisador 

Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3 estão apresentados de forma conjunta na Figura 5.8. 
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Figura 5.8 - Espectros IR superpostos das fases de preparação do catalisador 

Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3. 
(a) suporte in natura; (b) suporte pré-tratado termicamente; 
(c) suporte impregnado; (d) após a calcinação (e) após a redução. 

 

 

Segundo os espectros IR de acompanhamento da preparação do catalisador 

Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3, pôde-se observar a presença de água de cristalização e de 

pontes de hidrogênio (OH-) (3.451 e 1.637 cm-1), verificando também que a quantidade de 

água de cristalização (intensidade nos picos) vai diminuindo à medida que o catalisador vai 

chegando à sua fase final de preparação. Percebe-se ainda a presença de grupos −NO2 

(1.631 cm-1) e ânions nitrato (1.383 e 827 cm-1), principalmente no suporte impregnado, 

permanecendo um pouco ainda no material calcinado. 

 
                                                 
39 Infrared. 
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5.1.5 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 
 

As análises de microscopia eletrônica foram realizadas em triplicata sobre o 

suporte pré-tratado termicamente e sobre o catalisador já pronto (com o níquel reduzido). As 

imagens mostradas nas Figuras 5.9 a 5.11 referem-se ao suporte catalítico puro (após pré-

tratamento térmico) e ao catalisador pronto (após a redução), em ampliações consecutivas de 

400, 600 e 800 vezes. 

 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5.9 - Micrografia eletrônica a 400 vezes (suporte e catalisador). 
(a) γ-Al2O3; (b) Catalisador Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3. 

 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5.10 - Micrografias eletrônicas a 600 vezes (suporte e catalisador). 
(a) γ-Al2O3; (b) Catalisador Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 5.11 - Micrografias eletrônicas a 800 vezes (suporte e catalisador). 
(a) γ-Al2O3; (b) Catalisador Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3. 

 

Uma análise visual das micrografias reveladas indica que o catalisador preparado 

se apresenta amorfo, apesar de a espectroscopia de absorção atômica e a difratometria de 

raios-X apontarem a presença de níquel. Essa amorficidade é característica do suporte 

catalítico utilizado, a γ-Al2O3. 

Também foi realizada uma análise do material coqueado, após submissão às 

reações de reforma autotérmica. Um exemplo comparativo do catalisador antes e após a 

reforma é apresentado na Figura 5.12. 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 5.12 - Micrografias eletrônicas a 400 vezes do catalisador de Ni(5,75% em 
massa)/γ-Al2O3. 
(a) antes da reforma autotérmica; (b) após a reforma autotérmica 

 

O catalisador submetido à reforma autotérmica se encontra parcialmente 

coqueado, podendo-se verificar carbono amorfo sobre a superfície de uma partícula do 

referido catalisador - Figura 5.12 (b). 
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As micrografias da Figura 5.13 mostram, com detalhes, em dois momentos (duas 

posições distintas), a presença de carbono não-desativante (filamentoso ou tipo whisker) 

(CHEN & REN, 1994). 

 

 
(a) 

 
(b) 

  

Figura 5.13 - Micrografias eletrônicas do catalisador de Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3, após 
ATR, com carbono filamentoso presente, em dois momentos. 
(a) ampliação a 1.500 vezes; (b) ampliação a 2.500 vezes 

 

 

Em um terceiro momento (num grão do catalisador coqueado), também se pode 

observar a presença do carbono filamentoso. Desta vez, o filamento é ampliado para melhor 

visualização (Figura 5.14). 

 

 
(a) 

 
(b)  

  

Figura 5.14 - Micrografias eletrônicas do catalisador de Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3, após 
ATR, com carbono filamentoso presente, mesma partícula. 
a) filamento na parte superior esquerda, ampliação a 2.000 vezes; (b) ampliação 
daquela região, a 8.000 vezes 
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5.1.6 Espectroscopia de energia dispersiva (EDS) 
 

Espectros de energia dispersiva para o suporte catalítico e para o catalisador após a 

última etapa de preparação, a redução, são apresentados nas Figuras 5.16 e 5.16, mais adiante. 

No primeiro espectro (Figura 5.15), não há a presença de níquel, acentuando-se a presença de 

oxigênio e alumínio, provenientes da alumina. No segundo (Figura 5.17), evidencia-se a 

presença de níquel. Os demais componentes que surgiram são produto da técnica de 

preparação do material para efetuação da varredura microscópica. 

 

 
Figura 5.15 - Espectro de EDS do suporte (γ-Al2O3) 

 

Foi realizado um mapeamento do catalisador, permitindo compor uma média 

através de valores locais. A composição média, com desvio padrão, é apresentada na Tabela 

5.2. 

 

Tabela 5.2 - Resultados da espectroscopia de energia dispersiva (EDS) 

Espécie Média (%) 

Al 37, 24 0,511±  
O 55,60 0,244±  
Ni 7,15 0, 267±  

 

 

Nos cálculos, já foram desconsiderados os teores de carbono (material utilizado 

para fixação do material sob análise), de silício e de ouro (materiais componentes dos 
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artefatos para detecção dos espectros). Quanto aos demais elementos, como o zinco, foi 

detectada apenas uma raia de cada família, não indicando, portanto, a presença destes. 

Pôde-se constatar que a proporção de alumínio para oxigênio, pelos resultados 

médios, é Al:O = (2):(2,517 ± 0,0456) (Al2O2,517 ± 0,0456, próximo de Al2O3), o que significa 

que há sim uma alumina com vacâncias de oxigênio da ordem de 16,1 1,52%± , sinal da 

presença de alumina que não a alfa. 

Por sua vez, a quantidade de níquel detectada foi de 7,15 0, 267%± , um valor 

superior ao resultado obtido através da espectroscopia de absorção atômica, 5,755%. Há a 

possibilidade de duas situações: 

 

− A preparação da amostra para a realização da absorção atômica não ter sido 

eficiente; 

− O mapeamento realizado com o microscópio eletrônico não ter sido eficaz, no 

sentido de não terem sido micrografadas regiões representativas da composição 

média do catalisador.  

 

 
Figura 5.16 - Espectro de EDS do catalisador preparado - 

Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3. 
 

 

5.1.7 Análises térmicas (TG, DTG e DTA) 
 

As análises térmicas serviram à determinação da temperatura de início de 

calcinação do sal precursor, e à análise quantitativa do carbono depositado sobre o catalisador 

durante as operações de reforma autotérmica. As análises foram realizadas sob atmosfera de 
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ar sintético (20% de O2 e 80% de N2), permitindo tanto a calcinação do sal precursor (quando 

da preparação do catalisador), quanto a oxidação de carbono depositado (quando das análises 

após as operações de reforma). O material de referência utilizado na DTA foi o próprio 

cadinho de platina. A programação de temperatura foi de 25 a 1000ºC, com taxa de 

aquecimento (β) de 10ºC/min. 

No primeiro caso (Figura 5.17), observou-se uma perda de massa de água de 

12,993% entre 25,7 e 154,9ºC, com um pico registrado pela DTG em 73,9ºC. A DTA 

mostrou, através do primeiro pico para baixo, que este processo é endotérmico. A perda de 

massa correspondente aos gases de NO2 é equivalente a 10,045%, dando-se entre 154,9 e 

541,4ºC, com um pico registrado pela DTG em 264,3ºC. É perceptível, ainda, uma 

sobreposição desses dois eventos desde 25,7 até 541,5ºC (a DTG não retorna ao valor zero 

nesta faixa). Perda de massa adicional ocorre, de maneira muito discreta, até os 1.000ºC, 

possivelmente correspondente a outros NOx. O segundo pico da DTA, também endotérmico, 

apresenta-se mais largo, em função de sobreposições de picos múltiplos, representando 

justamente a perda de massa referente aos gases de NO2 e outros NOx em menor quantidade. 

 

 

Figura 5.17 - Curvas termogravimétrica (TG), termogravimétrica derivada (DTG) e 
térmica diferencial (DTA), do suporte catalítico impregnado com o sal 
precursor. 
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As curvas termogravimétrica e termogravimétrica derivada combinadas, 

apresentadas na Figura 5.18, representam apenas um dos resultados das operações de reforma 

realizadas, como ilustração do procedimento de determinação da quantidade de carbono 

depositado sob a forma de coque, após as mesmas. A perda de massa referente ao carbono 

depositado é calculada após a perda de umidade. Neste caso (Figura 5.18), a perda de massa 

de água, 7,178%, ocorre entre 27,1 e 157,7ºC, com um pico endotérmico registrado pela DTG 

em 75,1ºC. Entre 157,7 e 808,5ºC dá-se a perda de massa correspondente a 4,218% referente 

ao carbono, com um pico registrado pela DTG em 591,2ºC. 
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Figura 5.18 - Curvas termogravimétrica (TG) e termogravimétrica derivada (DTG) para 
determinação de perda de massa de carbono. 

 Reforma autotérmica, 1.123 K, 1 atm, vazão total de alimentação 
400 mL/min, razão de alimentação CH4:O2:H2O = 5:1:9, Ni(5,75% em 
massa)/γ-Al2O3. 
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5.2 AVALIAÇÃO DAS OPERAÇÕES DOS PROCESSOS DE REFORMA 
 

Considerando o direcionamento dos desenvolvimentos dos processos de reforma 

com vistas às produções de gás de síntese e/ou hidrogênio, o presente trabalho procedeu a 

avaliações das operações com o metano em presença de catalisador de níquel, envolvendo a 

reforma com dióxido de carbono acompanhada de sua oxidação parcial, e a reforma a vapor, 

em caráter exploratório; e a reforma autotérmica como objetivo específico. 

 

 

5.2.1 Reforma seca com oxidação parcial do metano (DR-POM) 
 

Os resultados das operações de reforma seca com oxidação parcial do metano, 

utilizando o catalisador Ni(3,92% em massa)/γ-Al2O3, foram comparados com aqueles da 

reforma seca do metano - Ni(4,82% em massa)/γ-Al2O3 - de trabalho realizado por SANTOS 

(2004), em termos da conversão do metano, dos rendimentos em hidrogênio e em monóxido 

de carbono, nas temperaturas de 1.023, 1.073 e 1.123 K, a 1 atm de pressão. Considerando 

que o desempenho deste tipo de catalisador não sofre grandes variações quando o conteúdo de 

níquel está na faixa de 3,5 a 7,0% (LI & CHEN, 1995), a comparação entre esses dois 

processos, chamados daqui por diante de CH4-CO2 (alimentação CH4:CO2 = 3:2) e de CH4-

CO2/O2 (alimentação CH4:CO2:O2 = 2:1:0,16), são aceitáveis. As conversões de metano 

(Figura 5.19) atingiram níveis mais elevados a 1.023 e 1.073 K (60-70%) no processo CH4-

CO2/O2. A 1.123 K o nível foi reduzido a 27%, tem sido observadas maiores deposições de 

carbono a esta temperatura, sugerindo a desativação do catalisador. Com o aumento da 

temperatura, a reforma do metano com dióxido de carbono foi favorecida (endotérmica), em 

detrimento da oxidação parcial do metano. Nesta situação, a regeneração parcial do 

catalisador, através de sua reação com o oxigênio (exotérmica) ou com o dióxido de carbono 

(endotérmica), por gaseificação do coque depositado ou do seu intermediário, o monóxido de 

carbono, não compensou os efeitos de deposição de carbono resultantes da decomposição do 

metano por craqueamento. 

No processo CH4-CO2, o aumento da conversão do metano se deu com a elevação 

da temperatura, em função de seu craqueamento, reação (3.4), ser favorecido a qualquer 

temperatura acima de 921 K. Com a admissão de oxigênio, no processo CH4-CO2/O2, a 

combustão parcial do metano, reação (3.6), passou a ocorrer. Embora ela possa ocorrer a 

qualquer temperatura, sua velocidade diminui com a elevação desta (Tabela 3.3), permitindo 
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que o craqueamento do metano, reação (3.4), tenha lugar, formando coque. Na Figura 5.19(b), 

pode-se verificar que houve redução da atividade catalítica a 1.123 K, levando a uma possível 

desativação em função do exposto, resultando na pequena conversão do metano. 
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(b) 

Figura 5.19 - Reformas CH4-CO2 e CH4-CO2/O2. Evolução das conversões do metano. Influência 
da temperatura, 1 atm. 
(a) CH4:CO2 = 3:2; catalisador Ni(4,82% em massa)/γ-Al2O3; 
(b) CH4:CO2:O2 = 2:1:0,16; catalisador Ni(3,92% em massa)/γ-Al2O3. 

 

 

Tendo em vista que os melhores resultados, em termos de conversão do metano, 

para o processo CH4-CO2/O2, foram obtidos a 1.073 K, na Figura 5.20, as conversões do 

metano de ambos os processos são comparadas a esta temperatura. 
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Figura 5.20 - Reformas CH4-CO2 e CH4-CO2/O2. Evolução das conversões do metano. 1.073 K, 

1 atm. 
 Processo  CH4:CO2 = 3:2; catalisador Ni(4,82% em massa)/γ-Al2O3; 
 processo  CH4:CO2:O2 = 2:1:0,16; catalisador Ni(3,92% em massa)/γ-Al2O3. 

 

 

Pôde-se constatar que o processo CH4-CO2/O2 apresentou uma conversão do 

metano superior à do processo CH4-CO2 (65,7% contra 49,3%), em função da ocorrência 

simultânea das reações (3.4) e (3.6). 

Nas Figuras 5.21 e 5.22, a evolução dos rendimentos em H2 e CO de cada processo 

está representada nas três temperaturas praticadas. Hidrogênio e monóxido de carbono foram 

os principais produtos obtidos experimentalmente, o que pode ser justificado pelo mecanismo 

seguinte:  

 

( ) ( ) ( )4 22g s gCH C H+�  74,52 kJ/molH∆ = +  (3.4) 

( ) ( ) ( )2 2s g gC CO CO+ �  172, 46 kJ/molH∆ = +  (3.28) 

( ) ( ) ( ) ( )22 2g g g lCO H CO H O+ +�  41,17 kJ/molH∆ = +  (3.30)  

( ) ( ) ( ) ( )4 2 21 2 2g g g gCH O CO H+ → +  36,00 kJ/molH∆ = −  (3.6) 

( ) ( ) ( )2 2s g gC O CO+ →  393,51 kJ/molH∆ = −  (3.25) 

4 2 22 2CH CO CO H+ +�  246,98 kJ/molH∆ = +  (3.16) 
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Nas condições de operação a 1.023 e 1.073 K, os níveis de rendimentos em 

hidrogênio foram superiores no processo CH4-CO2, chegando a praticamente o dobro. Isso é 

justificável, uma vez que, no processo CH4-CO2/O2, a combustão parcial do metano, reação 

(3.6), concorre com o craqueamento do metano, reação (3.4), diminuindo a produção de 

hidrogênio (Figura 5.21). 

Considerando, porém, que as razões de alimentação dos processos são 

CH4:CO2 = 3:2 e CH4:CO2:O2 = 2:1:0,16 = 4:2:0,32, seria de se esperar uma produção maior 

de hidrogênio no processo CH4-CO2/O2. Entretanto, a formação de monóxido de carbono 

através da oxidação parcial do metano, reação (3.6), provocou um descolamento da reação 

(3.28) no sentido da desproporcionalização do monóxido de carbono, favorecendo a formação 

de dióxido de carbono e a deposição de coque. O aumento da quantidade de dióxido de 

carbono no sistema reacional, por sua vez, deslocou a reação de deslocamento gás-água 

(WGSR), reação (3.30), no sentido do consumo de hidrogênio, diminuindo sua quantidade 

nos efluentes gasosos, e, por conseguinte, seu rendimento. 

O rendimento exíguo em hidrogênio, no processo CH4-CO2/O2 a 1.123 K, 

decorreu da elevação da temperatura, que favorece o craqueamento do metano, reação (3.4), 

provocando uma maior deposição de carbono na superfície catalítica, o que, por certo, levou a 

uma redução de sua atividade, com subseqüente desativação. Esta situação não ocorreu no 

processo CH4-CO2, uma vez que, não havendo a combustão parcial do metano, reação (3.6), 

por ausência de oxigênio, não houve a formação de monóxido de carbono que pudesse 

deslocar a reação (3.28) no sentido da desproporcionalização do monóxido de carbono. Pelo 

contrário, com a quantidade de dióxido de carbono, maior no processo CH4-CO2 que no 

processo CH4-CO2/O2, proporcionalmente ao metano, ocorreu o deslocamento da reação 

(3.28) no sentido da gaseificação do carbono depositado, tendo a elevação da temperatura 

ainda influído positivamente para isso (Tabela 3.3), fazendo com que o processo CH4-CO2 

não sofresse severas deposições de carbono (Figura 5.21). 
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(a) Processo CH4-CO2. 
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(b) Processo CH4-CO2/O2. 

Figura 5.21 - Reformas CH4-CO2  e CH4-CO2/O2. Evolução dos rendimentos em hidrogênio. 
Influência da temperatura, 1 atm. 

 (a) CH4:CO2 = 3:2; catalisador Ni(4,82% em massa)/γ-Al2O3; 
 (b) CH4:CO2:O2 = 2:1:0,16; catalisador Ni(3,92% em massa)/γ-Al2O3. 

 

 

O processo CH4-CO2/O2 apresentou rendimentos em monóxido de carbono da 

ordem de 30 a 40%, enquanto que o processo CH4-CO2 apresentou tais rendimentos um 

pouco menores, da ordem de 10 a 30%. A combustão parcial do metano, reação (3.6), foi a 

principal responsável por este fato. Por outro lado, pode-se afirmar que a reforma seca direta 

tradicional, reação (3.16), ocorreu em pequenas proporções, em ambos os processos, uma vez 

que as condições de alimentação não foram ideais para a sua verificação, além de ela estar 
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competindo com o craqueamento do metano, reação (3.4). Em virtude da proporção de 

metano, com relação ao dióxido de carbono, ser maior no processo CH4-CO2/O2, depositou-se 

maior quantidade de carbono sobre a superfície catalítica, através do craqueamento de 

metano, reação (3.4), que não consome o dióxido de carbono do processo e é favorecida com 

a elevação da temperatura. Havendo, assim, dióxido de carbono não consumido, a formação 

de monóxido de carbono através da gaseificação do carbono depositado, reação (3.28), foi 

facilitada (Figura 5.22). 
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(a) Processo CH4-CO2. 
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(b) Processo CH4-CO2/O2. 

Figura 5.22 - Reformas CH4-CO2 e CH4-CO2/O2. Evolução dos rendimentos em monóxido de 
carbono. Influência da temperatura, 1 atm. 

 (a) CH4:CO2 = 3:2; catalisador Ni(4,82% em massa)/γ-Al2O3; 
 (b) CH4:CO2:O2 = 2:1:0,16; catalisador Ni(3,92% em massa)/γ-Al2O3. 
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Na Figura 5.22(b), pode-se observar que o rendimento em monóxido de carbono 

obtido a 1.123 K foi aquém do previsto pela termodinâmica, que indica que, a uma elevação 

da temperatura, a reação reversa de Boudouard, (3.28), é favorecida. Isto pôde ser justificado 

pelo fato de a elevação da temperatura também ter influído no sentido do craqueamento do 

metano, reação (3.4), mais que proporcionalmente à gaseificação do carbono, reação (3.28), 

haja vista a ordem de grandeza de sua constante de equilíbrio (Tabela 3.3), levando a uma 

queda da atividade catalítica, com conseqüente desativação. 

Para comparar os dois processos, a evolução dos rendimentos em hidrogênio e em 

monóxido de carbono, a 1.073 K, é apresentada em função do tempo de operação na Figura 

5.23. Esta foi a temperatura em que tais rendimentos foram os mais elevados, sem entretanto 

chegarem a comprometer a atividade do catalisador. 

Na Figura 5.23(a), ficou patente que o processo CH4-CO2 favoreceu a produção de 

hidrogênio naquela temperatura; o rendimento em hidrogênio alcançou 43,0% contra 21,7% 

do processo CH4-CO2/O2. 

Na Figura 5.23(b), o processo CH4-CO2/O2 mostrou-se levando vantagem quanto 

ao rendimento em monóxido de carbono, alcançando 35,1% contra 28,4% do processo CH4-

CO2. 

Assim, os mais altos níveis de rendimento em hidrogênio foram observados no 

processo CH4-CO2, enquanto que, em monóxido de carbono foram observados quando o 

oxigênio foi usado no processo (CH4-CO2/O2). A combustão do carbono, reação (3.25), 

seguida da reação reversa de Boudouard, reação (3.28), promoveu a regeneração catalítica, 

por gaseificação do carbono, aumentando a produção de CO, no processo CH4-CO2/O2, nas 

temperaturas de 1.023 e 1.073 K, mas não suplantou os efeitos do craqueamento do metano 

quando a temperatura foi elevada a 1.123 K, que provocou queda na atividade catalítica, com 

posterior desativação. 
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(a) Rendimento em hidrogênio. 
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(b) Rendimento em CO. 

Figura 5.23 - Reformas CH4-CO2  e CH4-CO2/O2. Evolução dos rendimentos. 1.073 K, 1 atm. 
 (a) CH4:CO2 = 3:2; catalisador Ni(4,82% em massa)/γ-Al2O3; 
 (b) CH4:CO2:O2 = 2:1:0,16; catalisador Ni(3,92% em massa)/γ-Al2O3. 
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Tendo em vista as potenciais aplicações do gás de síntese produzido, foram 

quantificadas razões molares H2/CO, cujas evoluções podem ser observadas na Figura 5.24. 
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Figura 5.24 - Reformas CH4-CO2 e CH4-CO2/O2. Evolução das razões molares H2/CO. 1.073 K, 

1 atm. 
 Processo CH4:CO2 = 3:2; catalisador Ni(4,82% em massa)/γ-Al2O3; 
 processo CH4:CO2:O2 = 2:1:0,16; catalisador Ni(3,92% em massa)/γ-Al2O3. 

 

 

No processo de reforma seca do metano, associado ou não à sua oxidação parcial, 

nas condições operacionais já expostas, as razões de H2/CO ficaram em torno da unidade 

(Caso 3, Anexo H). Através da avaliação dessas razões, o gás de síntese obtido por ambos os 

processos apresenta grande potencial de aplicação para a síntese de oxo-álcoois, de 

policarbonetos e de formaldeídos. 

A reforma seca do metano [CH4:CO2 = 3:2, 1 atm, catalisador Ni(4,82% em 

massa)/γ-Al2O3] alcançou uma conversão de 74,6% e rendimentos de 43,0% e 33,0% em 

hidrogênio e em monóxido de carbono, respectivamente, ao passo que o processo associado à 

oxidação parcial do metano [CH4:CO2:O2 = 2:1:0,16, 1 atm, catalisador Ni(3,92% em 

massa)/γ-Al2O3] alcançou uma conversão de 65,7% e rendimentos de 21,7% e 35,1% em 

hidrogênio e em monóxido de carbono, respectivamente. A influência da presença do 

oxigênio pôde ser observada ao se promover a oxidação parcial do metano. Interações do 

oxigênio e do dióxido de carbono com o coque formado podem ter contribuído para menores 

níveis de desativação do catalisador. 
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5.2.2 Reforma a vapor do metano (SRM) 
 

Tendo em vista o desenvolvimento do processo de reforma autotérmica do metano, 

procedeu-se, em caráter preliminar, a avaliação do catalisador de níquel via processamento de 

reforma a vapor do metano, uma vez que é comum a sua desativação por sinterização, 

provocada pela migração de cristalitos da fase ativa, promovida por vapor d’água. O conjunto 

de resultados das experiências, realizadas em torno de 26 horas de operação, evidenciou uma 

variação significante da atividade catalítica, reduzida para cerca de 4% do seu valor inicial, 

expressa em termos de consumo do metano. Sob distintas condições de alimentação de 

metano e água, vazão volumétrica e temperatura, citadas a seguir (Tabela 5.3), observaram-se 

seletividades em hidrogênio mantidas em torno de 78%. As operações foram realizadas de 

forma contínua, com massa de catalisador de 200 mg. 

 

Tabela 5.3 - Condições operacionais do processo catalítico de reforma a vapor do 
metano; catalisador Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3 

Temperatura 
(K) 

Vazão 
total 

(mL/min) 

Duração de 
cada etapa 

(min) 

Duração 
total 
(min) 

Alimentação 
(molar) 

τ 
(kgcat.s.m-3) 

GHSV 
(h-1) 

1.123 1.200 399  399 CH4:H2O = 1:4 10,00 795.600 
1.123 1.200 499  898 CH4:H2O = 1:4 10,00 795.600 
1.123 1.100 107  1.005 CH4:H2O = 1:2 10,91 729.300 
1.123 1.000 107  1.112 CH4:H2O = 1:2 12,00 663.000 
1.123 900 147  1.259 CH4:H2O = 1:2 13,33 596.700 
1.123 800 107  1.366 CH4:H2O = 1:2 15,00 530.400 
1.023 1.200 107  1.473 CH4:H2O = 1:2 10,00 795.600 
1.023 1.100 107  1.580 CH4:H2O = 1:2 10,91 729.300 

 

 

Na Figura 5.25, estão evidenciados os resultados dos processamentos da reforma a 

vapor do metano, mostrando a evolução na direção do decréscimo da sua conversão, 

concomitante com a elevação da conversão da água. Essa diminuição da conversão do metano 

pode ser justificada pela deposição de carbono proporcionada pelo craqueamento do metano, 

reação (3.4), levando à redução da atividade catalítica. As reações de gaseificação do carbono, 

(3.26) e (3.27), diminuem essa coqueificação, elevando a conversão da água. 
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Figura 5.25 - Reforma a vapor do metano. Evolução das conversões do metano e da água. 
 1.023 e 1.123 K; 800 a 1200 mL/min; CH4:H2O = 1:4 e 1:2; 1 atm; 
 Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3. 

 

Na Figura 5.26, estão representadas as evoluções dos rendimentos em hidrogênio, 

monóxido de carbono e dióxido de carbono.  
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Figura 5.26 - Reforma a vapor do metano. Evolução dos rendimentos (H2, CO e CO2). 
 1.023 e 1.123 K; 800 a 1200 mL/min; CH4:H2O = 1:4 e 1:2; 1 atm; 
 Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3. 
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Constata-se que os rendimentos dos produtos decresceram com o decorrer da 

operação, evidenciando ocorrência de redução da atividade catalítica (Figura 5.26). 

No decorrer da evolução do processo, as seletividades para os componentes 

produzidos se mantiveram praticamente constantes, atingindo cerca de 78% para o 

hidrogênio, 8% para o CO e 13% para o CO2 (Figura 5.27). Destacam-se os níveis de 

seletividade do hidrogênio, justificados, possivelmente, pelas produções advindas da 

decomposição do metano, reações (3.4), (3.13) e (3.14), e da gaseificação do carbono pelas 

reações (3.26) e (3.27). 
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Figura 5.27 - Reforma a vapor do metano. Evolução das seletividades (H2, CO e CO2). 
 1.023 e 1.123 K; 800 a 1200 mL/min; CH4:H2O = 1:4 e 1:2; 1 atm; 
 Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3. 

 

 

A evolução da desativação do catalisador está destacada na Figura 5.28, segundo a 

redução da atividade catalítica, expressa em termos de conversão do metano. Após 26 horas 

de operação, a atividade foi reduzida para cerca de 4% de seu valor inicial. 
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Figura 5.28 - Reforma a vapor do metano. Evolução da atividade catalítica em termos de 

conversão do metano. 
 1.023 e 1.123 K; 800 a 1200 mL/min; CH4:H2O = 1:4 e 1:2; 1 atm; 
 Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3. 

 

 

O mecanismo da reforma a vapor do metano envolve pelo menos as reações de 

craqueamento do metano, de reforma a vapor e a inversa da reação de deslocamento gás-água 

(WGSR): 

4 22CH C H+�  74,52 kJ/molH∆ = +  (3.4) 

4 2 23CH H O CO H+ +�  205,81 kJ/molH∆ = +  (3.13)  

4 2 2 22 4CH H O CO H+ +�  164,65 kJ/molH∆ = +  (3.14) 

2 2 2CO H CO H O+ +�  41,17 kJ/molH∆ = +  (3.30)  
 

Além destas reações, podem ocorrer eventualmente gaseificações de carbono 

depositado: 

2 2C H O CO H+ +�  131, 29 kJ/molH∆ = +  (3.26) 

2 2 22 2C H O CO H+ +�  90,13 kJ/molH∆ = +  (3.27) 

2 2C CO CO+ �  172, 46 kJ/molH∆ = +  (3.28) 

 

Todas as reações são endotérmicas, fazendo com que a elevação da temperatura as 

favoreça. 
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Note-se que essa desativação pode advir do coqueamento resultante do 

craqueamento do metano, reação (3.4). NICHIO et al. (1996), realizando reforma a vapor do 

metano, já haviam reportado coqueamento com o catalisador preparado a partir de nitrato. O 

carbono depositado desta forma pode ser gaseificado através de qualquer das reações (3.26) a 

(3.28). Por outro lado, a inversa da reação de deslocamento gás-água (WGSR), reação (3.30), 

ao consumir dióxido de carbono, dificulta a gaseificação deste carbono depositado através da 

reação (3.28). 

Como foi quantificada a presença de 40,18% de massa de coque, através de 

TG/DTG, é evidente que a desativação se deu, em parte, através de coqueificação. É possível, 

de qualquer forma, dadas as proporções de vapor d’água utilizadas na alimentação, que 

também haja ocorrido a desativação por sinterização, uma vez que REQUIES et al. (2006) 

constataram que a água desfavorece as condições termodinâmicas para a formação de coque. 

A desativação catalítica por sinterização costuma ocorrer nas reações de reforma a vapor 

através da volatilização promovida pela reação de gases com a fase catalítica. O vapor d’água 

chega, por vezes, a funcionar como agente sinterizante, deslocando, por volatilidade, as 

partículas do metal ativo, aproximando-as, promovendo a sinterização. 

 

 

5.2.3 Reforma autotérmica do metano (ATR) 
 

A reforma autotérmica do metano, como objetivo principal do presente trabalho, 

foi realizada sob condições operacionais já descritas no Capítulo 4 (item 4.2.3). De forma 

mais detalhada, foi avaliado o desempenho do processo em termos de atividade catalítica, 

conversão do metano, rendimento e seletividade dos produtos e ainda da relação molar de 

produção H2/CO. 

 

 

5.2.3.1 Determinação do regime cinético 
 

Conforme estipulado no Capítulo 3 (item 3.3.2), para se determinar se o regime 

cinético é difusivo ou químico, tornou-se necessário avaliar a difusão interna pelo critério de 

WEISZ & PRATER (1954), bem como a difusão externa (VILLERMAUX, 1982). 
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5.2.3.1.1 Difusão externa 
 

Para se verificar se houve limitações difusionais externas, VILLERMAUX (1982) 

orienta o procedimento descrito no Capítulo 3 (item 3.3.2). 

Os procedimentos para a determinação da viscosidade dinâmica da mistura e da 

densidade do fluido - Equação (3.59) - necessárias à determinação dos coeficientes de 

transferência de massa - Equações (3.54) a (3.58) - são apresentados nos Anexos D e E. 

De posse das viscosidades dos componentes puros e dos valores calculados através 

da Equação (3.61), chega-se às viscosidades da mistura nas temperaturas de operação, usando 

a Equação (3.60), cujos valores são apresentados na Tabela 5.4. 

 

Tabela 5.4 - Viscosidades da mistura (µPoises) 

1.023 K 1.073 K 1.123 K 

465,05 480,72 496,09 

 

 

Também o procedimento para se estimar o valor da constante de transferência de 

massa, kc, necessária à utilização da Equação (3.53), é apresentado no Anexo F. A densidade 

do catalisador é apresentada na Tabela C.1 (Anexo C).  

Finalmente, pode-se verificar se a resistência à transferência de massa da fase 

gasosa para a superfície do catalisador foi desprezível através da Equação (3.53). A condição 

não necessita ser verificada em relação aos produtos, uma vez que a concentração inicial 

destes é nula. Os valores máximos para a fração de resistência externa são apresentados na 

Tabela 5.5. 

 

Tabela 5.5 - Valores máximos da fração de resistência externa 

-robs,max T kc,min (cm/s) fe,max 
Equação (3.56) Equação (3.53) Componente 

(mol.s-1.g-1
cat) (K) CH4 O2 H2O CH4 O2 H2O 

1 CH4 6,68x10-4 1.023 97,94 176,62 58,56 0,00885 0,00491 0,01481 
2 O2 12,02x10-4 1.073 99,46 179,10 59,23 0,00872 0,00484 0,01464 
3 H2O 1,33x10-4 1.123 100,60 181,58 59,91 0,00862 0,00478 0,01447 
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Como estes valores respeitaram a condição estipulada pela Equação (3.53), pode-

se afirmar que a resistência à transferência de massa externa é desprezível. 

 

 

5.2.3.1.2 Difusão interna 
 

Para se determinar se houve ou não limitações difusionais internas, foi necessário 

se buscar os valores das difusividades efetivas dos componentes gasosos participantes da 

reforma autotérmica, considerando suas difusões em argônio (diluente), no caso de os gases 

estarem bastante diluídos, ou, de outro modo, a difusividade efetiva de cada componente 

considerada a mistura como um todo. O procedimento para a determinação dessas 

difusividades estão apresentados no Anexo C. 

Para aplicar o critério de Weisz-Prater (descrito no Capítulo 3, item 3.3.2), são 

ainda necessárias as velocidades observadas de consumo dos reagentes, bem como suas 

concentrações iniciais (Tabela 5.6). Aqui, não há que se falar de velocidade de formação dos 

produtos, uma vez que suas concentrações iniciais são nulas, não se aplicando portanto o 

Módulo de Weisz, Ψ. 

 

Tabela 5.6 - Velocidades de reação e concentrações iniciais dos reagentes 
o

ir−  (mol.g-1
cat.s-1) Reagente 

(máxima)(1) (mínima)(2) 
o
iC  (3) (mol/m3) 

CH4 6,68x10-4 2,50x10-4 6,01 
H2O 12,02x10-4 4,51x10-4 10,81 
O2 1,33x10-4 0,50x10-4 1,20 
(1) Velocidade máxima de consumo obtida experimentalmente; 
(2) Velocidade mínima de consumo obtida experimentalmente; 
(3) Concentração inicial. 
 

 

Considerando o desconhecimento inicial da ordem global da reação, n, pôde-se 

avaliar a Equação (3.52) intrinsecamente (Tabela 5.7). O procedimento para o cálculo dos 

valores das difusividades efetivas está demonstrado no Anexo C. 
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Tabela 5.7 - Módulo de Weisz 

Ψ.(n+1)-1(x106) 
(De,i,Ar) (Dim) (inicial)(1) (Dim) (final)(2) (Dim) (final)(3) 

Reagente 
1.023 K 

máximo(4) mínimo(5) máximo(4) mínimo(5) máximo(4) mínimo(5) máximo(4) mínimo(5) 

CH4 5,32 1,99 4,64 1,74 3,65 1,37 0,86 0,32 
H2O 7,47 2.80 1,24 0,46 1,58 0,59 0,38 0,14 
O2 5,63 2,11 9,57 3,59 8,06 3,02 1,76 0,66 

Ψ.(n+1)-1(x106) 
(De,i,Ar) (Dim) (inicial)(1) (Dim) (final)(2) (Dim) (final)(3) 

Reagente 
1.073 K 

máximo(4) mínimo(5) máximo(4) mínimo(5) máximo(4) mínimo(5) máximo(4) mínimo(5) 

CH4 5,19 1,95 4,51 1,69 3,56 1,34 0,84 0,31 
H2O 7,29 2,74 1,21 0,45 1,53 0,57 0,37 0,14 
O2 5,49 2,06 9,01 3,38 7,66 2,87 1,71 0,64 

Ψ.(n+1)-1(x106) 
(De,i,Ar) (Dim) (inicial)(1) (Dim) (final)(2) (Dim) (final)(3) 

Reagente 
1.123 K 

máximo(4) mínimo(5) máximo(4) mínimo(5) máximo(4) mínimo(5) máximo(4) mínimo(5) 

CH4 5,07 1,90 4,51 1,69 3,48 1,31 0,82 0,31 
H2O 7,13 2,67 1,18 0,44 1,50 0,56 0,37 0,14 
O2 5,36 2,01 9,01 3,38 7,66 2,87 1,68 0,63 

(1) Composição de alimentação; 
(2) Composição máxima, por componente, obtida no estacionário; 
(3) Composição mínima, por componente, obtida no estacionário; 
(4) Ψ.(De,i,Ar).(n+1)-1 calculado com a maior velocidade de consumo obtida experimentalmente; 
(5) Ψ.(De,i,Ar).(n+1)-1 calculado com a menor velocidade de consumo obtida experimentalmente. 

 

 

Constatou-se que, para atender ao critério da Equação (3.52), ou seja, para 

Ψ < 0,1, a ordem global da reação teria que ser, no mínimo n = 10.443 (!). Dessa maneira, 

pôde-se garantir que o regime cinético é químico e não difusivo no interior dos grãos do 

catalisador, ou ainda que o critério de regime químico só não seria aceito para valores de n 

muito elevados. 

 

 

5.2.3.2 Avaliações catalíticas 
 

Avaliações do processo de reforma autotérmica do metano, realizadas em reator 

contínuo, em função do tempo de operação, estão representadas nas Figuras 5.29 a 5.31. 

Concentrações do metano e dos produtos, quantificadas em amostras dos efluentes do reator, 

mostraram evoluções na direção de estados estacionários, alcançados após 100 minutos de 

operação. 

Mantidas as mesmas condições de pressão e composição de alimentação, 

diferentes vazões da fase gasosa foram aplicadas nas operações, em presença da mesma massa 
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do catalisador de níquel, para cada uma das três temperaturas estudadas. Em função das 

vazões utilizadas, o processo foi realizado com diferentes tempos espaciais de contato, tendo 

em vista o estudo do seu comportamento cinético. São apresentadas apenas algumas 

operações, representativas de um quantitativo maior, cuja finalidade é apenas ilustrar o 

alcance do estado estacionário. Note-se ainda que, no início de cada operação, ocorrem, por 

vezes, picos nas concentrações, que nada mais representam que oscilações na alimentação 

(Figuras 5.29 e 5.31). 
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Figura 5.29 - Reforma autotérmica do metano. Evolução das concentrações 

do metano e dos produtos gasosos, 1.023 K. 
 1 atm, 400 mL/min de vazão total, razão de alimentação 

CH4:O2:H2O = 5:1:9; Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3. 
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Figura 5.30 - Reforma autotérmica do metano. Evolução das concentrações 

do metano e dos produtos gasosos, 1.073 K. 
 1 atm, 150 mL/min de vazão total, razão de alimentação 

CH4:O2:H2O = 5:1:9; Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3. 
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Figura 5.31 - Reforma autotérmica do metano. Evolução das concentrações 

do metano e dos produtos gasosos, 1.123 K. 
 1 atm, 250 mL/min de vazão total, razão de alimentação; 

CH4:O2:H2O = 5:1:9; Ni (5,75% em massa)/γ-Al2O3. 
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5.2.3.3 Avaliação da atividade catalítica 
 

Previamente ao desenvolvimento operacional do processo de reforma autotérmica 

do metano, procedeu-se a avaliação da atividade do catalisador, expressa em termos de 

consumo deste reagente, considerados os efeitos do tempo espacial de contato fluido-sólido 

(Figura 5.32) e da temperatura (Figura 5.33). 

Reportando-se aos estados estacionários, medidos em termos das concentrações do 

metano, observou-se que, em tempos espaciais de contato maiores, a atividade catalítica 

diminuiu nas três temperaturas praticadas (Figura 5.32). 

Essa diminuição se verificou em função de que, com maiores tempos de contato, o 

catalisador foi submetido a uma maior deposição de carbono, principalmente através do 

craqueamento do metano, reação (3.4). 
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Figura 5.32 - Reforma autotérmica do metano. Evolução da atividade catalítica, 

em termos de consumo do metano, em função do tempo espacial de 
contato. Efeito da temperatura. 

 CH4:O2:H2O = 5:1:9; 1 atm; Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3; 2 horas 
de operação. 
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A temperatura também influiu na queda desta atividade catalítica com o aumento 

do tempo espacial de contato (Figura 5.33), indicando que essa queda ocorreu 

preferencialmente em função de processos endotérmicos, tais como o craqueamento do 

metano, reação (3.4). 
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Figura 5.33 - Reforma autotérmica do metano. Evolução da atividade 

catalítica, em termos de consumo do metano, em função da 
temperatura. Efeito do tempo espacial de contato. 

 CH4:O2:H2O = 5:1:9; 1 atm; Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3; 2 
horas de operação. 

 

 

5.2.3.4 Comparação com as previsões termodinâmicas 
 

Avaliou-se o processo de reforma autotérmica do metano através de operações a 

1.023, 1.073 e 1.123 K, a 1 atm, observando-se os efeitos do tempo espacial de contato e da 

temperatura. A título de referência, foram realizados cálculos das composições no equilíbrio, 

segundo metodologia descrita no Capítulo 3 (item 3.1.2). 

Nas Figuras 5.34 a 5.36, observa-se que, com o aumento da temperatura, a fração 

molar de metano nos efluentes tende a diminuir na direção da composição de equilíbrio 

prevista termodinamicamente. Também é de se observar que, com o aumento do tempo 

espacial de contato, para quaisquer das temperaturas estudadas, a composição de metano no 

estado estacionário também se aproxima da composição termodinâmica de equilíbrio, não 

chegando a alcançá-la. 
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Figura 5.34 - Reforma autotérmica do metano. Evolução da fração molar de 

metano em função do tempo espacial de contato, 1.023 K. 
 1 atm, razão de alimentação CH4:O2:H2O = 5:1:9; 
 Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3. 
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Figura 5.35 - Reforma autotérmica do metano. Evolução da fração molar de 

metano em função do tempo espacial de contato, 1.073 K. 
 1 atm, razão de alimentação CH4:O2:H2O = 5:1:9; 
 Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3. 
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Figura 5.36 - Reforma autotérmica do metano. Evolução da fração molar de 

metano em função do tempo espacial de contato, 1.123 K. 
 1 atm, razão de alimentação CH4:O2:H2O = 5:1:9; 
 Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3. 

 

 

A evolução da composição dos efluentes, com relação à diminuição da fração 

molar do metano, no sentido da aproximação da composição do equilíbrio termodinâmico, 

com a elevação da temperatura, sugere o aumento da conversão do metano através de reações 

endotérmicas, como o seu craqueamento, reação (3.4), suas reformas a vapor, reações (3.13) e 

(3.14), ou ainda suas eventuais reformas secas, (3.16) a (3.19), quando presente no sistema 

reacional o dióxido de carbono advindo da combustão, seja do metano, seja do carbono 

depositado ou do monóxido de carbono, todos produzidos em outras reações paralelas. Todas 

essas reações são espontâneas a partir de 967 K (Tabela 3.2), tendo suas constantes de 

equilíbrio aumentadas com a elevação da temperatura (Tabela 3.3), no sentido do consumo de 

metano. 

Avaliando a produção de hidrogênio, pode-se afirmar que, com o aumento do 

tempo espacial de contato, na faixa de vazões estudada, foi possível elevar a sua produção. A 

elevação da temperatura também influenciou no aumento da produção de hidrogênio (Figuras 

5.37 a 5.39), aproximando-a da composição do equilíbrio termodinâmico, indicando que sua 

formação é favorecida por processos endotérmicos, como o craqueamento do metano, reação 

(3.4), as reformas a vapor das reações (3.13) e (3.14), as reformas secas das reações (3.16) e 
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(3.18), eventualmente ocorridas na presença de dióxido de carbono formado em reações 

paralelas, e as gaseificações por vapor d’água de carbono depositado, reações (3.26) e (3.27). 
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Figura 5.37 - Reforma autotérmica do metano. Evolução da fração molar de 

hidrogênio em função do tempo espacial de contato, 1.023 K. 
 1 atm, razão de alimentação CH4:O2:H2O = 5:1:9; 
 Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3. 
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Figura 5.38 - Reforma autotérmica do metano. Evolução da fração molar de 

hidrogênio em função do tempo espacial de contato, 1.073 K. 
 1 atm, razão de alimentação CH4:O2:H2O = 5:1:9; 
 Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3. 
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Figura 5.39 - Reforma autotérmica do metano. Evolução da fração molar de 

hidrogênio em função do tempo espacial de contato, 1.123 K. 
 1 atm, razão de alimentação CH4:O2:H2O = 5:1:9; 
 Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3. 

 

 

Quanto à formação de monóxido de carbono, com o aumento da temperatura, a 

termodinâmica indica o seu favorecimento (Tabela 3.4). Esse favorecimento foi observado de 

maneira acentuada na operação de reforma autotérmica do metano proposta. O tempo espacial 

de contato influiu positivamente na formação de monóxido de carbono (Figuras 5.40 a 5.42). 

O aumento da quantidade de monóxido de carbono, aproximando-se da 

composição do equilíbrio termodinâmico, com a elevação da temperatura, aponta para 

processos endotérmicos que promovam a sua formação, como a reforma a vapor da reação 

(3.13), as reações de reforma seca, (3.16) a (3.19), e as gaseificações de carbono depositado, 

seja por vapor d’água, reação (3.26), seja por dióxido de carbono, na reação inversa de 

Boudouard, (3.28). Todas essas reações ocorrem a temperaturas superiores a 982 K. Também 

a inversa da reação de deslocamento gás-água (WGSR), reação (3.30), por ser endotérmica, 

operando a temperaturas superiores a 979 K, favorece a formação de monóxido de carbono 

com o aumento da temperatura. 
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Figura 5.40 - Reforma autotérmica do metano. Evolução da fração molar de monóxido 

de carbono em função do tempo espacial de contato, 1.023 K. 
 1 atm, razão de alimentação CH4:O2:H2O = 5:1:9; 
 Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3. 
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Figura 5.41 - Reforma autotérmica do metano. Evolução da composição de monóxido 

de carbono em função do tempo espacial de contato, 1.073 K. 
 1 atm, razão de alimentação CH4:O2:H2O = 5:1:9; 
 Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3. 
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Figura 5.42 - Reforma autotérmica do metano. Evolução da fração molar de monóxido 

de carbono em função do tempo espacial de contato, 1.123 K. 
 1 atm, razão de alimentação CH4:O2:H2O = 5:1:9; 
 Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3. 

 

 

Note-se, porém, que as inclinações das curvas das Figuras 5.40 a 5.42 mostram 

que a influência do tempo espacial de contato na formação de monóxido de carbono é 

bastante discreta, sendo mais importante o efeito da elevação da temperatura, embora mesmo 

esse efeito seja bem inferior ao que deveria ser se consideradas as constantes de equilíbrio das 

reações propostas no parágrafo anterior (Tabela 3.3), o que é um indicativo de que o 

monóxido de carbono deve estar sendo consumido exotermicamente por reações paralelas 

outras. A formação de dióxido de carbono pela reação (3.29) consome monóxido de carbono, 

através de sua combustão, em qualquer das temperaturas de operação do presente trabalho. Já 

a reação (3.20) diminui o rendimento em monóxido de carbono, pelo seu consumo, a 

temperaturas inferiores a 1.077 K. Também contribui para esse efeito a reação (3.22) quando 

a temperatura de operação é inferior a 1.034 K. As reações (3.20) e (3.22) ainda favorecem a 

deposição de carbono nessas circunstâncias. 
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Pode-se considerar que o observado nas Figuras 5.37 a 5.42, referentes à 

composição no estado estacionário do hidrogênio e do monóxido de carbono, é resultado do 

que foi estabelecido na avaliação estequiométrica prévia, quando foram propostas condições 

de operação que conduzissem à maximização da produção de hidrogênio em detrimento da de 

monóxido de carbono (Capítulo 4, item 4.4). 

As previsões das condições reativas, no equilíbrio termodinâmico, também 

apontam para uma diminuição da produção de dióxido de carbono com o aumento da 

temperatura (Tabela 3.4), fato este verificado quando da realização das operações de reforma 

autotérmica (Figuras 5.43 a 5.45). Essa diminuição no rendimento de dióxido de carbono com 

a elevação da temperatura, afastando-se da composição do equilíbrio termodinâmico, sugere 

que sua formação seja governada por processos exotérmicos, como as reações (3.9), (3.11) e 

(3.12), todas de combustão do metano. Também as reações (3.25) e (3.29), de gaseificação de 

carbono depositado e de combustão de monóxido de carbono, respectivamente, contribuem 

para a formação de dióxido de carbono. Todas essas reações, por serem exotérmicas, têm suas 

constantes de equilíbrio diminuídas com a elevação da temperatura (Tabela 3.3), fazendo com 

que a proporção de crescimento da quantidade de dióxido de carbono formado, em função 

desta, seja tanto menor quanto mais alta a temperatura de operação. 

Há ainda a reação (3.22), que forma dióxido de carbono somente a temperaturas 

inferiores a 1.034 K, justificando mais uma vez por que, a temperaturas superiores, o 

rendimento em dióxido de carbono diminui. 

A reação de reforma seca (3.15) contribui também para a redução da quantidade de 

dióxido de carbono na composição dos efluentes, facilitando a deposição de carbono. 

A temperaturas superiores a 979 K, a reação de deslocamento gás-água (WGSR), 

reação (3.30), é deslocada no sentido do consumo de dióxido de carbono no processo, que é 

aumentado com a elevação da temperatura. 
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Figura 5.43 - Reforma autotérmica do metano. Evolução da fração molar de dióxido 

de carbono em função do tempo espacial de contato, 1.023 K. 
 1 atm, razão de alimentação CH4:O2:H2O = 5:1:9; 
 Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3. 
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Figura 5.44 - Reforma autotérmica do metano. Evolução da composição de dióxido 

de carbono em função do tempo espacial de contato, 1.073 K. 
 1 atm, razão de alimentação CH4:O2:H2O = 5:1:9; 
 Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3. 
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Figura 5.45 - Reforma autotérmica do metano. Evolução da fração molar de dióxido 

de carbono em função do tempo espacial de contato, 1.123 K. 
 1 atm, razão de alimentação CH4:O2:H2O = 5:1:9; 
 Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3. 

 

 

5.2.3.5 Avaliações operacionais 
 

Tendo-se operado na faixa de vazão da fase gasosa de 2,50 x 10-6 a 

6,67 x 10-6 m3/s, em três temperaturas, foi possível observar o comportamento operacional do 

processo de reforma autotérmica do metano. Para tal fim, com base nos teores dos reagentes e 

produtos, expressaram-se descrições da conversão, rendimento e seletividade. 

A conversão do metano sofreu influência da temperatura no sentido de sua 

elevação com o aumento da mesma (Figura 5.46). Conforme já comentado, essa influência 

indica o favorecimento de reações endotérmicas, tais como o craqueamento do metano, reação 

(3.4), suas reformas a vapor através das reações (3.13) e (3.14), e/ou suas reformas secas pelas 

reações (3.16) a (3.19). 

A conversão ainda aumentou quando se operou com maiores tempos espaciais de 

contato (Figura 5.47). 
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Figura 5.46 - Reforma autotérmica do metano. Evolução da conversão do metano em função do 

tempo espacial de contato. 
 CH4:O2:H2O = 5:1:9; 1 atm; Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3; 2 horas de operação. 

Influência da temperatura. 
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Figura 5.47 - Reforma autotérmica do metano. Evolução da conversão do metano em função da 

temperatura. 
 CH4:O2:H2O = 5:1:9; 1 atm; Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3; 2 horas de operação. 

Influência do tempo espacial de contato. 
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Os rendimentos dos produtos, segundo as avaliações operacionais, após atingidos 

os estados estacionários de concentração, estão representados em função do tempo espacial de 

contato, nas três temperaturas praticadas (Figuras 5.48 a 5.50). Os rendimentos em hidrogênio 

oscilaram em torno de 18 e 81%, com uma tendência de elevação com o aumento do tempo 

espacial de contato. Os rendimentos em monóxido de carbono mantiveram-se em níveis 

reduzidos, variando de 2% a um máximo de 41%, dentro das previsões do estudo 

estequiométrico realizado com fins de maximização da produção de hidrogênio. 
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Figura 5.48 - Reforma autotérmica do metano. Rendimentos dos produtos 

em função do tempo espacial de contato, 1.023 K. 
 1 atm; CH4:O2:H2O = 5:1:9; Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3; 2 

horas de operação. 
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Figura 5.49 - Reforma autotérmica do metano. Rendimentos dos produtos 

em função do tempo espacial de contato, 1.073 K. 
 CH4:O2:H2O = 5:1:9; 1 atm; Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3; 2 

horas de operação. 
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Figura 5.50 - Reforma autotérmica do metano. Rendimentos dos produtos 

em função do tempo espacial de contato; 1.123 K. 
 CH4:O2:H2O = 5:1:9; 1 atm; Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3; 2 

horas de operação. 
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A influência da temperatura sobre os rendimentos de cada produto revelou um 

ligeiro aumento destes nos maiores níveis térmicos (Figuras 5.51 e 5.52), com exceção do 

dióxido de carbono (Figura 5.53). 
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Figura 5.51 - Reforma autotérmica do metano. Rendimentos em hidrogênio em função 

do tempo espacial de contato. Efeito da temperatura. 
 CH4:O2:H2O = 5:1:9; 1 atm; Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3; 2 horas de 

operação. 
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Figura 5.52 - Reforma autotérmica do metano. Rendimentos em monóxido de carbono 

em função do tempo espacial de contato. Efeito da temperatura. 
 CH4:O2:H2O = 5:1:9; 1 atm; Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3; 2 horas de 

operação. 
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Figura 5.53 - Reforma autotérmica do metano. Rendimentos em dióxido de carbono 

em função do tempo espacial de contato. Efeito da temperatura. 
 CH4:O2:H2O = 5:1:9; 1 atm; Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3; 2 horas de 

operação. 
 

 

Mantendo-se a direção de desenvolvimento de um processo de reforma com 

objetivos de produção de gás de síntese, buscou-se representar os resultados obtidos em 

termos de rendimentos em gás de síntese (Figura 5.54). Níveis de rendimentos entre 10 e 61% 

foram obtidos nas temperaturas de operação. 

Pode-se observar que esses rendimentos sofreram a influência da temperatura 

positivamente, sugerindo uma boa influência das etapas endotérmicas no processo global, 

justificando, por conseguinte, a importância de se promover o processo de maneira 

autotérmica, ou mesmo ligeiramente exotérmica, como proposto no Capítulo 4 (item 4.4). 

Também influiu positivamente o aumento do tempo espacial de contato, que 

proporcionou maiores possibilidades de efetivação das reações conduzidas no processo. 
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Figura 5.54 - Reforma autotérmica do metano. Rendimentos em gás de síntese (H2+CO) 

em função do tempo espacial de contato. Efeito da temperatura. 
 CH4:O2:H2O = 5:1:9; 1 atm; Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3; 2 horas de 

operação. 
 
 
Nas Figuras 5.55 e 5.56, estão apresentados os rendimentos em hidrogênio e em 

monóxido de carbono em função da temperatura, reiterando-se a elevação destes. 
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Figura 5.55 - Reforma autotérmica do metano. Rendimentos em hidrogênio em 

função da temperatura. Efeito do tempo espacial de contato. 
 CH4:O2:H2O = 5:1:9; 1 atm; Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3; 2 horas 

de operação. 
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Figura 5.56 - Reforma autotérmica do metano. Rendimentos em monóxido de carbono 

em função da temperatura. Efeito do tempo espacial de contato. 
 CH4:O2:H2O = 5:1:9; 1 atm; Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3; 2 horas de 

operação. 
 
 

Os aumentos dos rendimentos em hidrogênio e em monóxido de carbono com a 

elevação da temperatura indicam processos endotérmicos que os favoreçam, conforme já 

referidos, tais como o craqueamento do metano, reação (3.4), as suas reformas a vapor, 

reações (3.13) e (3.14), as suas reformas secas, reações (3.16) a (3.19), e as gaseificações de 

carbono depositado, reações (3.26) a (3.28). A elevação dos rendimentos em monóxido de 

carbono, menos que proporcionalmente ao aumento das constantes de equilíbrio com a 

temperatura, sugerem ainda seu consumo através das reações (3.20), (3.22) e (3.29) nas 

condições em que são favorecidas. 

Na Figura 5.57, pode-se observar uma queda no rendimento em dióxido de 

carbono, principalmente na temperatura mais elevada (1.123 K), sugerindo a ocorrência de 

processos exotérmicos, como as reações de combustão do metano, (3.9), (3.11) e (3.12), as 

reações de combustão (3.25) e (3.29), e a reação (3.22), favorecida somente a temperaturas 

inferiores a 1.034 K, que justificaria a redução do rendimento em dióxido de carbono em 

temperaturas superiores. A reação (3.15) também poderia contribuir para a redução no 

rendimento em dióxido de carbono. 
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Figura 5.57 - Reforma autotérmica do metano. Rendimentos em dióxido de carbono em 

função da temperatura. Efeito do tempo espacial de contato. 
 CH4:O2:H2O = 5:1:9; 1 atm; Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3; 2 horas de 

operação. 
 

 

As contribuições relativas dos componentes H2, CO e CO2, no produto gasoso 

formado durante as operações do processo de reforma autotérmica do metano, foram 

expressas em termos das suas seletividades individuais, cujas representações em função da 

conversão do metano estão mostradas nas Figuras 5.58 a 5.60, comparadas com as 

seletividades no equilíbrio, quando a conversão do metano é máxima. 

Observaram-se níveis estáveis das seletividades dos produtos H2, CO e CO2 nos 

diferentes tempos espaciais de contato, nas três temperaturas de operação e segundo as 

conversões do metano (Figuras 5.58 a 5.60). O processo mostrou-se seletivo para produções 

médias de cerca de 81% de hidrogênio (mínimo de 78% e máximo de 84%), de cerca de 11% 

de dióxido de carbono (mínimo de 5% e máximo de 18%), e de cerca de 9% de monóxido de 

carbono (mínimo de 3% e máximo de 14%). 

É de se notar que a seletividade para o hidrogênio não oscilou muito com a 

elevação da temperatura, ficando sempre muito próxima à sua seletividade na composição do 

equilíbrio termodinâmico. Isso pode ser explicado se se considerar que, ao craqueamento do 

metano, reação (3.4), e às reformas a vapor (3.13) e (3.14), se opõem outras reações que 

consomem hidrogênio, como a inversa da reação de deslocamento gás-água (WGSR), reação 

(3.30). 
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O monóxido de carbono teve sua seletividade aumentada com a elevação da 

temperatura, no sentido da composição do equilíbrio termodinâmico, contribuição provável da 

gaseificação por dióxido de carbono do carbono depositado, reação (3.28), e da inversa da 

reação de deslocamento gás-água (WGSR), reação (3.30), embora não se tenha alcançado tal 

composição, provavelmente por influência da combustão parcial do metano, reação (3.6), que 

tem sua velocidade diminuída com o aumento da temperatura, por ser exotérmica. 

Por terem natureza exotérmica, as reações de combustão não são favorecidas com 

a elevação da temperatura. Dessa forma, é razoável considerar que aquelas que possuírem os 

menores calores de reação ( H∆ ), em valores absolutos, são as mais prováveis de ocorrerem. 

Durante as operações realizadas, houve consumo de oxigênio, chegando esse consumo a ser 

maior ao se elevar a temperatura, sugerindo, pois, processos ligeiramente exotérmicos (as 

combustões não podem ser endotérmicas). Da Tabela 3.2, a reação de combustão com menor 

valor de calor de reação ( H∆ ), em valor absoluto, é a combustão parcial do metano 

representada pela equação (3.6). 
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Figura 5.58 - Reforma autotérmica do metano. Seletividades dos produtos em função 

da conversão do metano, 1.023 K. 
 CH4:O2:H2O = 5:1:9; 1 atm; Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3; 2 horas de 

operação. 
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Figura 5.59 - Reforma autotérmica do metano. Seletividades dos produtos em função 

da conversão do metano, 1.073 K. 
 CH4:O2:H2O = 5:1:9; 1 atm; Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3; 2 horas de 

operação. 
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Figura 5.60 - Reforma autotérmica do metano. Seletividade dos produtos em função 

da conversão do metano, 1.123 K. 
 CH4:O2:H2O = 5:1:9; 1 atm; Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3; 2 horas de 

operação. 
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5.2.3.6 Avaliação da relação H2/CO 
 

Considerando a proposta de maximização de produção de hidrogênio, foram 

evidenciadas experimentalmente razões H2/CO elevadas. De fato, através da Figura 5.61, 

podemos observar que essa relação se encontra entre 5 e 30 para tempos de contato menores 

(9 kgcat.s/m3). Estas razões diminuem em tempos espaciais de contato maiores, favorecendo à 

formação de monóxido de carbono. De qualquer maneira, esses valores elevados tornam 

patente que o processo se deu, nas condições estipuladas, maximizando a produção de 

hidrogênio em detrimento da de monóxido de carbono. 
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Figura 5.61 - Reforma autotérmica do metano. Razões H2/CO em função do 

tempo espacial de contato. Efeito da temperatura. 
CH4:O2:H2O = 5:1:9; 1.123 K, 1 atm; Ni(5,75% em 
massa)/γ-Al2O3; 2 horas de operação. 

 

 

As variações nas razões molares H2/CO, no sentido de sua diminuição com a 

elevação da temperatura, refletem bem a influência das reações que ocorrem no processo 

global, indicando que a formação de hidrogênio deve ser função tanto de processos 

endotérmicos - como as reações (3.4) e (3.14) - quanto exotérmicos - como a reação (3.6) -, 

enquanto que a formação de monóxido de carbono deve ser influenciada mais por processos 

endotérmicos - como a inversa da reação de Boudoard, (3.28), e a inversa da reação de 
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deslocamento gás-água, (3.30), - que por exotérmicos - como a reação (3.6), embora estes 

também influam. 

 

 

5.2.3.7 Proposição de esquema reacional 
 

Os experimentos realizados apontaram na direção de seletividades em hidrogênio e 

dióxido de carbono, a primeira entre 78 e 84% e a segunda entre 5 e 18%.  O monóxido de 

carbono teve participação de cerca de 3% a 14% na composição final dos produtos. Dessa 

forma, considerando o caminho preferencial do processo reativo em formar hidrogênio e 

dióxido de carbono, competindo este último com o monóxido de carbono, as doze etapas 

reacionais, inicialmente sugeridas (Tabela 3.5), foram reduzidas a um menor número. 

Assim, considerando-se a não-alimentação de dióxido de carbono e a menor 

quantidade formada de monóxido de carbono, uma vez que a reação de deslocamento gás-

água, (3.30) (r6), não é favorecida, nas temperaturas de operação, no sentido de consumo de 

monóxido de carbono e vapor d’água, a reação  (3.16) (r3) não deve ocorrer em proporções 

mensuráveis. 

Considerando que, das reações de reforma a vapor do metano, a reação (3.14) (r5) 

exige uma menor quantidade de energia que a (3.13) (r4) (Tabela 3.2), além de possuir 

constantes de equilíbrio superiores, nas temperaturas de 1.023 e 1.073 K (Tabela 3.3), aquela, 

a reação (3.14) (r5), deve ocorrer em detrimento da (3.13) (r4). Além disso, a razão de 

alimentação, na reforma autotérmica, é de CH4:O2:H2O = 5:1:9, função do modelo proposto, 

ou seja, a razão molar CH4:H2O é quase de 1:2, suficiente para provê-la a reação (3.14) (r5). 

Das reações de deposição de coque a partir do monóxido de carbono e do 

craqueamento do metano, consideradas como devendo ser ignoradas por CHAN & WANG 

(2000), a reação (3.4) (r7) foi admitida, uma vez que foi detectada a presença de coque através 

da realização de análises termogravimétricas (TG e DTG), além das razões já expostas 

quando dos comentários acerca das Figuras 5.34 a 5.36. 

Uma vez considerada a deposição de coque, foi admitida, no mecanismo reacional, 

dentre as reações de gaseificação de carbono por oxigênio, somente a reação (3.25) (r11), por 

possuir constante de equilíbrio muito maior que as reações (3.24) (r10) e (3.29) (r12) (Tabela 

3.3). Além disso, conforme comentários referentes à formação de monóxido de carbono, 

Figuras 5.40 a 5.42, tal produção deve-se dar através de reações endotérmicas, e a reação 

(3.24) (r10) é exotérmica, não devendo, portanto, ter lugar. Por sua vez, a reação (3.28) (r8), 
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inversa da reação de Boudouard, também foi admitida, por ser endotérmica, facilitando a 

formação de monóxido de carbono. A inversa da reação de deslocamento gás-água (WGSR), 

reação (3.30) (r6), ocorre a temperaturas superiores a 979 K, consumindo parte do dióxido de 

carbono e hidrogênio formados, aumentando o rendimento em monóxido de carbono, com a 

elevação da temperatura. 

Considerando a elevada produção de hidrogênio, acompanhada daquela de dióxido 

de carbono, seguida da quantidade reduzida de produção de monóxido de carbono, sugerem-

se as ocorrências da reação (3.14) (r5) e a inversa da reação (3.30) (r6) como praticamente 

irreversíveis. 

Nas reações (3.6) (r2) e (3.14) (r5), foram consideradas fracas as adsorções do CO 

e do H2. 

A reação de combustão total, (3.12) (r1), tem pouca possibilidade de ocorrer, por 

ser um processo exotérmico e, conforme comentários às Figuras 5.34 a 5.36, a conversão do 

metano se dá preferencialmente por processos endotérmicos. Além disso, a alimentação não 

franqueia oxigênio em grandes quantidades, sendo este um motivo para não ser considerada 

no mecanismo. 

A reação (3.26) (r9) não deve, finalmente, ocorrer, por possuir constantes de 

equilíbrio inferiores à da reação (3.14) (r5), disputando o consumo de vapor d’água. 

Perfaz-se, por fim, um mecanismo reacional de apenas seis reações, proposto na 

Tabela 5.8. 

 
Tabela 5.8 - Proposição de seqüência de reações na reforma autotérmica 

Reações Observação Taxas Eq. 

2 
Reforma 

por 
oxidação 

Oxidação 
parcial 4 2 2

1
2

2
CH O CO H+ → +  - 2r  (3.6) 

5 Bimolar 4 2 2 22 4CH H O CO H+ → +  - 5r  (3.14) 

6 

Reforma a 
vapor 

Inversa do 
deslocamento 

água-gás 
2 2 2CO H CO H O+ → +  - 6r  (3.30) 

7 Craqueamento do metano 4 22CH C H+�  

Costuma ser 
ignorada, por 
insignificante 

(CHAN & 
WANG, 2000). 

7r  (3.4) 

8 Gaseificação de C por CO2 2 2C CO CO+ →  8r  (3.28) 

11 Gaseificação de C por O2 2 2C O CO+ →  

Poderão ser 
descartadas, se 
for suposta a 

inexistência de 
deposição de 

carbono. 

11r  (3.25) 
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Em vista do mecanismo proposto, é apresentado, na Figura 5.62, um diagrama 

esquematizando as reações que ocorreram durante a reforma autotérmica do metano sob as 

condições apresentadas neste trabalho. 
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Figura 5.62 - Diagrama das reações sugeridas para o mecanismo de reforma autotérmica do 
metano. 
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5.2.3.8 Formulações para representação do comportamento cinético 
 

As velocidades de formação e de consumo de cada uma das espécies envolvidas 

levam em consideração as taxas de reação destas espécies em cada uma das seis etapas 

admitidas. Nas condições praticadas, utilizando-se granulometria do catalisador e vazões 

adequadas, convergiu-se para um funcionamento do catalisador em regime cinético-químico. 

Assim, estão formuladas as taxas de reação dos componentes, no processo de reforma 

autotérmica do metano, expressas pelas relações (5.2) a (5.8). 

 

 
4 2 5 7CHR r r r= − − −  (5.2) 

 
2 2 11

1
2OR r r= − −  (5.3) 

 
2 5 62H OR r r= − −  (5.4) 

 
2 2 5 6 72 4 2HR r r r r= + + +  (5.5) 

 
2 6 82COR r r r= − +  (5.6) 

 
2 5 6 11 8COR r r r r= + + −  (5.7) 

 
7 11 8CR r r r= − −  (5.8) 

 

As descrições dos comportamentos estacionários observados, quando das 

operações em micro-reator de leito fixo, são representadas via equações de balanço dos 

componentes gasosos i = CH4, O2, H2O, H2, CO e CO2, assim elaboradas - Equação (3.64)(b): 
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5.2.3.9 Aplicação do modelo matemático 
 

O modelo matemático, representando o comportamento estacionário do processo 

de reforma autotérmica do metano - Equações (5.2) a (5.7) -, teve as soluções de suas 

equações ajustadas e comparadas às evoluções de concentrações dos componentes envolvidos. 

Para tais fins, os parâmetros de adsorção foram introduzidos seguindo informações da 

literatura especializada. Complementações foram feitas ajustando-se os parâmetros cinéticos. 
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5.2.3.9.1 Estimação dos parâmetros de adsorção 
 

Para a determinação das constantes de adsorção, considerou-se que  a adsorção do 

metano durante a combustão possui constante diferente da referente às etapas de reforma a 

vapor e de craqueamento do metano, passando a serem representadas por 
4

comb
CHK  e 

4CHK , 

respectivamente. A constante de adsorção do oxigênio, na reação de combustão, por uma 

questão de similaridade, também passa a ser representada por 
2

comb
OK . 

Os valores das constantes de adsorção foram determinados segundo propostas de 

HOANG & CHAN (2004), assim expressas: 

 

 
4

5 112.448
4,07 10 exp  atmcomb

CHK x
T

−� �= −� �
� �

 (5.9) 

 
2

4 0,57.962
5,11 10 exp  atmcomb

OK x
T

−� �= −� �
� �

 (5.10) 

 
4

4 14.604
6,74 10 exp  atmCHK x

T
− −� �= � �

� �
 (5.11) 

 
2

5 10.666
1,77 10 expH OK x

T
� �= −� �
� �

 (5.12) 

 

 

Os valores dos fatores pré-exponenciais e das energias de adsorção são, portanto, 

os apresentados na Tabela 5.9. 

 

Tabela 5.9 - Parâmetros das constantes de adsorção (HOANG & CHAN, 2004) 

Espécies (i) Ko,j Hj (kJ/mol) 

CH4 (combustão) 4,07x105
 atm-1 103,50 

O2 (combustão) 5,11x104 atm-0,5 66,20 
CH4 6,74x10-4 atm-1 -38,28 
H2O 1,77x105 88,68 
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Os valores calculados para as temperaturas de operação são apresentados na 

Tabela 5.10. 

 

Tabela 5.10 - Valores das constantes de adsorção 

T (K) ( )
4

1atmcomb
CHK −  ( )

2

0,5atmcomb
OK −  ( )

4

1atmCHK −  ( )
2H OK −  

1.023 2,117 21,32 0,0606 5,255 
1.073 3,732 30,64 0,0492 8,542 
1.123 6,255 42,63 0,0406 13,295 

 

 

5.2.3.9.2 Estimação dos valores das constantes cinéticas 
 

Os valores das constantes cinéticas (kj, j = 2, 5, 6, 7, 8 e 11) resultaram da 

aplicação de uma metodologia de ajuste das soluções das equações do modelo aos resultados 

experimentais. Inicialmente, valores preliminares foram obtidos via método diferencial 

aplicado às equações de balanço. Estes valores foram introduzidos nas soluções das equações, 

as quais puderam ser comparadas, em termos de pressões parciais dos componentes, aos 

correspondentes resultados experimentais. Um ajuste final foi realizado procedendo-se 

menores modificações dos valores das constantes seguindo-se um método de otimização. As 

soluções das equações foram obtidas pelo Método Runge-Kutta de 4ª ordem (Matlab®), 

adaptadas em seguida a um ajuste de curvas realizado através do Método Runge-Kutta-

Fehlberg (BURDEN & FAIRES, 1997), desenvolvido no Maple®. 

As constantes cinéticas estimadas têm seus valores apresentados na Tabela 5.11. 

 

Tabela 5.11 - Valores das constantes cinéticas (mol.kg-1
cat.s-1) 

T (K) 
k2 (x10) 

 
k5 (x102) 
(x atm0,5) 

k6 (x105) 
(x atm-2) 

k7 (x10) 
 

k8 (x108) 
(x atm-0,5) 

k11 (x105) 
(x atm-1) 

1.023 K 1,31 8,30 4,11 4,00 0,94 2,00 
1.073 K 3,30 31,58 5,94 6,48 2,14 2,87 
1.123 K 7,63 106,65 8,31 10,07 4,51 3,99 
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Os valores dos fatores pré-exponenciais e das energias de ativação estimados são 

os apresentados na Tabela 5.12. 

 

Tabela 5.12 - Parâmetros das constantes cinéticas obtidas 

Constantes (i) Equações ko,j Ea,i (kJ/mol) 
oxidação 
parcial k2 (3.6) 4,94x107 mol/(s.kgcat) 167,97 

reforma a 
vapor 

bimolecular 
k5 (3.14) 2,35x1011 mol.atm0,5/(s.kgcat) 243,90 

deslocamento 
gás-água k6 (3.30) 1,10x10-1 mol/(atm2.s.kgcat) 67,13 

craqueamento 
do metano k7 (3.4) 1,28x104 mol/(s.kgcat) 88,25 

gaseificação 
do carbono 

por CO2 
k8 (3.28) 4,11x10-1 mol/(atm0,5.s.kgcat) 149,26 

gaseificação 
do carbono 

por O2 
k11 (3.25) 4,80x10-2

 mol/(atm.s.kgcat) 66,22 

 

 

Literatura especializada permitiu comparar alguns dos valores dos parâmetros 

cinéticos obtidos (Tabela 5.13): 

 

Tabela 5.13 - Parâmetros das constantes cinéticas da literatura 

ki Eq. ko,j Ea,i (kJ/mol) Referência 

2,81x1014 mol.atm0,5/(s.kgcat) 243,90 XIU et al. (2003)(*) 
6,32x1014 mol.atm0,5/(s.kgcat) 243,90 CHEN et al. (2003), ABASHAR (2004) k5 (3.14) 
2,85x1014 mol.atm0,5/(s.kgcat) 243,90 HOANG & CHAN (2004) 
5,34x105 mol/(atm.s.kgcat) 67,13 XIU et al. (2003)(*) 
1,24x106  mol/(atm.s.kgcat) 67,13 ABASHAR (2004) k6 (3.30) 
5,50x105 mol/(atm.s.kgcat) 67,13 HOANG & CHAN (2004) 

k7 (3.4) 1,32x1012 mol/(s.kgcat) 242,67 SANTOS (2004) 
k8 (3.28) 4,03x105 mol/(atm0,5.s.kgcat) 115,86 SANTOS (2004) 

(*) Por reparametrização. 
 

O valor das energias de ativação para as reações (3.14) (r5) e (3.30) (r6) 

determinados neste trabalho não diferiram dos mencionados na literatura, embora haja 

discrepâncias quanto aos fatores pré-exponenciais. Observe-se, porém, que, neste trabalho, 

tais reações foram consideradas praticamente irreversíveis (note-se as unidades dos fatores 

pré-exponenciais, no caso da r6, por exemplo), diferentemente da literatura, quando se admitiu 

a reversibilidade daquelas reações. Maiores diferenças surgiram quanto à determinação das 
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constantes k7 e k8, quando comparadas com o trabalho recente de SANTOS (2004). Tais 

diferenças devem se justificar em função certamente das condições operacionais (temperatura, 

pressão e alimentação). 

 

 

5.2.3.10 Ajuste e validação do modelo formulado 
 

As evoluções das pressões parciais dos componentes presentes nas operações do 

processo de reforma autotérmica do metano são apresentadas nas Figuras 5.63 a 5.65. Valores 

calculados com base nas soluções das equações do modelo e os seus correspondentes 

experimentais estão evidenciados para fins de demonstração da capacidade de representação 

do comportamento do processo. 

A aplicação do modelo representativo do comportamento cinético-operacional do 

processo de reforma autotérmica do metano, na presença do catalisador Ni(5,75% em 

massa)/γ-Al2O3, permitiu a descrição das evoluções cinéticas dos reagentes e produtos nas 

condições operacionais estipuladas neste trabalho. 

Em termos de pressões parciais dos componentes, ocorreram desvios-médios de 

7,5% a 14,0% entre as pressões parciais calculadas e aquelas experimentais. Esses desvios-

médios estão representados em função dos componentes reativos e das temperaturas de 

operação na Tabela 5.14. O desvio-médio global representativo da adequação do modelo 

proposto com relação aos resultados experimentais foi de 10,5 ± 0,82%. 

 

Tabela 5.14 - Desvios-médios das pressões parciais calculadas e experimentais dos componentes 

Componente 1.023 K 1.073 K 1.123 K Desvio-médio 
por componente 

CH4 11,4% 9,8% 13,5% 11,6 ± 1,89% 
H2O 9,3% 12,0% 11,3% 10,9 ± 1,39% 
O2 9,7% 10,0% 8,9% 9,5 ± 0,58% 
H2 10,9% 14,0% 7,5% 10,8 ± 3,25% 
CO 9,8% 13,4% 9,7% 10,9 ± 2,09% 
CO2 9,0% 9,7% 9,5% 9,4 ± 0,36% 

Desvio-médio por temperatura 10,0 ± 0,94% 11,5 ± 1,92% 10,1 ± 2,10% 10,5 ± 0,82% 
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Figura 5.63 - Reforma autotérmica do metano. Previsões do modelo e resultados experimentais a 

1.023 K. 
 Pressões parciais dos efluentes gasosos em função do tempo espacial de contato, 1 atm, 

CH4:O2:H2O = 5:1:9; Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3; 2 horas de operação. 
 



5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 
 

187 

0 5 10 15 20 25
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

 

 
p 

(a
tm

)

τ (kg
cat

.s/m3)

Modelo:           p(CH
4
)  p(H

2
)O  p(O

2
)

                        p(H
2
)    p(CO)   p(CO

2
)

 

 

Experimental:  p(CH
4
)  p(H

2
O)  p(O

2
)

                        p(H
2
)    p(CO)   p(CO

2
)

 
Figura 5.64 - Reforma autotérmica do metano. Previsões do modelo e resultados experimentais a 

1.073 K. 
 Pressões parciais dos efluentes gasosos em função do tempo espacial de contato, 1 atm, 

CH4:O2:H2O = 5:1:9; Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3; 2 horas de operação. 
 



Souza, A.E.A.M. - Dissertação de Mestrado - Avaliação Cinético-Operacional do Processo de Reforma... 188 

0 5 10 15 20 25
0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

 

 

Modelo:           p(CH
4
)  p(H

2
)O  p(O

2
)

                        p(H
2
)    p(CO)   p(CO

2
)

 

 
p 

(a
tm

)

τ (kg
cat

.s/m3)

Experimental:  p(CH
4
)  p(H

2
O)  p(O

2
)

                        p(H
2
)    p(CO)   p(CO

2
)

 
Figura 5.65 - Reforma autotérmica do metano. Previsões do modelo e resultados experimentais a 

1.123 K. 
 Pressões parciais dos efluentes gasosos em função do tempo espacial de contato, 1 atm, 

CH4:O2:H2O = 5:1:9; Ni(5,75% em massa)/γ-Al2O3; 2 horas de operação. 
 



 

6 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 
 

 

O desenvolvimento cinético-operacional do processo de reforma autotérmica do 

metano empreendido na presente pesquisa, recorrendo  à aplicação das metodologias de 

catálise e de engenharia das reações químicas, promoveu a formulação de um sistema 

catalítico suportado baseado em níquel, para o qual foram efetuadas avaliações de atividade, 

conduzindo-o às avaliações operacionais. Quantificações foram estabelecidas, permitindo a 

elaboração de modelo matemático descritivo do comportamento do processo, segundo 

comparações e validações experimentais.  

Na seqüência do relato dos resultados experimentais obtidos com o catalisador 

formulado, seguindo-se comentários e discussões das avaliações, convergiu-se para as 

seguintes conclusões: 

 

− preparação e caracterizações de catalisadores de níquel suportados em alumina 

conduziram à formulação de um catalisador com 5,75% em massa de níquel 

suportado em gama-alumina; 

 

− o catalisador formulado apresentou atividade para os processos de reforma a 

vapor do metano (CH4:H2O = 1:4 e 1:2, com diluição em argônio a 50%; 

vazões totais de 800 a 1.200 cm3/min, com intervalos de 100 cm3/min; 

T = 1.023 e 1.123 K; 1 atm) garantindo sua transformação em hidrogênio, 

monóxido de carbono, dióxido de carbono, água e carbono; 

 

− em etapas preliminares à reforma autotérmica, o processamento da reforma do 

metano com dióxido de carbono e oxigênio (CH4:CO2:O2 = 2:1:0,16, com 

diluição em argônio a 75%; vazão total de 1.800 cm3/min; T = 1.023, 1.073 e 

1.123 K; 1 atm) forneceu conversões de 60 a 70% de metano, e rendimentos 

em torno de 20% em hidrogênio e 35% em monóxido de carbono; este 

processamento permitiu avaliar a melhoria do desempenho da reforma seca ao 

se adicionar oxigênio, confirmando os dados da literatura, bem como 

antecipando a importância da adição de oxigênio também na reforma a vapor 

do metano; 
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− ainda preliminarmente, a reforma a vapor do metano (CH4:H2O = 1:4 e 1:2, 

com diluição em argônio a 50%; vazões totais de 800 a 1.200 cm3/min, com 

intervalos de 100 cm3/min; T = 1.023 e 1.123 K; 1 atm) permitiu avaliar a 

queda da atividade catalítica, reduzida a 4% de seu valor inicial, após 26 horas 

de operação, tendo a conversão do metano se reduzido de 80 a menos de 10%, 

ao final do período, bem como os rendimentos em hidrogênio e monóxido de 

carbono, de 75 a menos de 10%, e de 30 a menos de 2%, respectivamente; 

 

− na reforma autotérmica do metano, com vapor d’água e oxigênio 

(CH4:H2O:O2 = 5:9:1, com diluição em argônio a 56%; vazões totais de 150 a 

400 cm3/min, com intervalos de 50 cm3/min; T = 1.023, 1.073 e 1.123 K; 

1 atm), ocorreram conversões de 8 a 63% do metano, e rendimentos de 18 a 

81% em hidrogênio e 2 a 41%  em monóxido de carbono, tendo sido proposto 

um modelo cujos comentários se seguem: 

 

� um modelo pseudo-homogêneo unidimensional foi elaborado para a 

quantificação dos perfis de concentração dos componentes do processo de 

reforma autotérmica do metano, tendo como base o mecanismo e a cinética 

propostos, consistido de seis etapas reacionais, incluindo a decomposição 

do metano e as reações reversas de Boudouard e de deslocamento gás-

água; 

 

� as soluções numéricas das equações do modelo, em termos dos seis 

principais componentes do processo (CH4, H2O, O2, H2, CO e CO2), 

permitiram simulações dos perfis de pressão parcial (ou concentração) 

destes componentes; 

 

� a constatação do modelo foi realizada comparando-se as pressões parciais 

obtidas experimentalmente com aquelas previstas pelo modelo, ambas 

avaliadas na saída do reator de leito fixo, nos diferentes tempos de contato 

estabelecidos na faixa de vazões aplicadas nas operações e nas 

temperaturas operadas; 
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� os parâmetros cinéticos e de adsorção do modelo foram estimados nas três 

temperaturas praticadas. 

 

Perspectivas para novos trabalhos na linha de processamento de hidrogênio e/ou 

gás de síntese, via reforma autotérmica do gás natural, apontam para: 

 

− Aspectos operacionais: 

 

� utilização de um reator com uma região pré-catalítica para promover 

melhor a mistura dos componentes reacionais, facilitando as reações de 

combustão, evitando, por conseguinte, pontos quentes no reator, bem como 

que o catalisador sofra alterações bruscas na temperatura, seguida, de uma 

zona catalítica propriamente dita, onde ocorreriam as reações de reforma a 

vapor, bem como as demais inerentes ao mecanismo reacional proposto, 

sendo as correntes de alimentação adicionadas de forma descendente, para 

evitar fluidização do material catalítico; 

 

� sugere-se uma alimentação de vapor d’água pré-aquecido, numa zona 

anterior à entrada do reator; 

 

� também se sugere um pré-aquecimento dos gases de alimentação, tendo em 

vista a baixíssima capacidade calorífera dos gases, o que importa em um 

gradiente de temperatura entre o seio do fluido e a superfície do 

catalisador, indesejável para esse tipo de operação, uma vez que pode 

causar instabilidade na estrutura catalítica; 

 

− Aspectos de desenvolvimento: 

 

� considerando o sucesso na maximização da produção de hidrogênio, 

sugere-se sua extração através de membrana permeável seletiva, reciclando 

o produto restante, com fins à produção maciça de hidrogênio para a 

indústria; 
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� avaliação de novas possibilidades catalíticas, com a utilização de 

promotores, visando a melhora do desempenho do processo; 

 

� substituição do metano pelo gás natural, com vistas a avaliar a variação dos 

perfis de produção de hidrogênio e/ou gás de síntese; 

 

� escalonamento para reator de leito fixo e, posteriormente, para planta-

piloto do referido processo. 
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ANEXOS 



 



 

Anexo A. Determinação das constantes de equilíbrio de equilíbrio nas temperaturas de 
operação 

 

Com o intuito de determinar as constantes das reações (3.4) a (3.31), considere-se 

as Equações (3.1) e (3.2). 

 

 ln
oG

K
RT

∆ = −  (3.1) 

 

.o o oG H T S∆ = ∆ − ∆  (3.2) 
 

Para se poder relacioná-las, são necessárias as definições de ∆Hº e de ∆Sº: 

0
0

oTo o P

T

C
H H R dT

R
∆∆ = ∆ + �  (A.1) 

  

0
0

oTo o P

T

C dT
S S R

R T
∆∆ = ∆ + �  (A.2) 

 

sendo 0
oH∆  o calor de reação padrão e 0

oS∆  a entropia de reação padrão, ambas à temperatura 

de referência T0, e ∆Hº e de ∆Sº as variações de entalpia padrão e de entropia padrão na 

temperatura T. o
PC∆  é a variação da capacidade calorífera padrão à pressão constante na 

reação. 

Aplicando as Equações (A.1) e (A.2) na Equação (3.2), tem-se: 

 

0 0
0 0.

o oT To o oP P

T T

C C dT
G H R dT T S RT

R R T
∆ ∆∆ = ∆ + − ∆ −� �  (A.3) 

 

Lembrando que: 

 

0 0
0

0

o o
o H G

S
T

∆ − ∆∆ =  (A.4) 

 

sendo 0
oG∆  a energia de Gibbs de reação padrão à temperatura de referência T0. 

Aplicando (A.4) em (A.3), rearranjando e dividindo tudo por RT, fica-se com: 
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0 0

0 0 0

0

1o o o o oo T T
P P

T T

G H H C CG dT
dT

RT RT RT T R R T
∆ − ∆ ∆ ∆ ∆∆ = + + −� �  (A.5) 

 

Considerando que as capacidades caloríferas das espécies são dependentes da 

temperatura: 

 

2 2PC
A BT CT DT

R
−= + + +  (A.6) 

2 2PC
A BT CT DT

R
−∆ = ∆ + ∆ + ∆ + ∆  (A.7) 

 

sendo CP a capacidade calorífera molar à pressão constante, e PC∆  sua variação; A, B, C e D 

são parâmetros ajustados para o cálculo PC∆ , e ∆A, ∆B, ∆C, ∆D suas variações. 

As integrais da Equação (A.5) ficam: 

 

( )
0

2 3
2 3 0

0 0 02 3
0 0 0 0 0

1
1 1 1

2 3

oT
P

T

C T B T C T D T T
dT A T T T

R T T T T T T

� � � � � � � �∆ ∆ ∆ ∆ −= ∆ − + − + − +� � � � � � � �
� � � � � � � �

�  (A.8) 

  

( )
0

2 0
0 0 2

0 0

1
ln 1

2

oT
P

T

C dT T D T T T
A BT CT

R T T T T

� �� 	∆ ∆ +� �� �= ∆ + ∆ + ∆ + −� �� �� �
 �
� �� �� � �

�  (A.9) 

 

Com: 

 

i i
i

A Aν∆ =�  (A.10) 

i i
i

B Bν∆ =�  (A.11) 

i i
i

C Cν∆ =�  (A.12) 

i i
i

D Dν∆ =�  (A.13) 

 

onde νi corresponde ao número estequiométrico da espécie “i” 

Os parâmetros ajustados para as espécies químicas, necessários para uso das 

Equações (A.6) a (A.13), são apresentados na Tabela A.1. 
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Tabela A.1 - Parâmetros ajustados para o cálculo de ∆CP 

Espécie Estado Tmax (K) A (-) 103B (K-1) 106C (K-2) 10-5D (K2) 

C (s) 2.000 1,771 0,771 0,000 -0,867 

CH4 (g) 1.500 1,702 9,081 -2,164 0,000 

CO (g) 2.500 3,376 0,557 0,000 -0,031 

CO2 (g) 2.000 5,457 1,045 0,000 -1,157 

H2 (g) 3.000 3,249 0,422 0,000 0,083 

H2O (g) 2.000 3,470 1,450 0,000 0,121 

O2 (g) 2.000 3,639 0,506 0,000 -0,227 

Fonte: SMITH et al. (2000). 
 

 

Na Tabela 3.3 (Capítulo 3, item 3.1.1), são mostrados os valores das constantes de 

equilíbrio para as reações propostas - (3.4) a (3.31) - nas três temperaturas escolhidas. As 

Equações (3.1) a (3.3) e (A.1) a (A.13) foram utilizadas na construção desta tabela.



 

 



 

Anexo B. Determinação da composição de equilíbrio nas temperaturas de operação 

 

Primeiramente, interessa-nos os 
i

o
fG∆  para as espécies CH4, CO, CO2 e H2O, cujos 

valores já foram apresentados na Tabela 3.1 (valores apresentados para a temperatura de 

referência de 298 K, 298
oG∆ , para cada espécie). O coeficiente de fugacidade φi para cada 

espécie pode ser calculado através da equação do virial: 

 

( )0 1exp r
i

r

P
B B

T
φ ω

� 	
= +
 �

� 
 (B.1) 

 

sendo: 

 

0
1,6

0,422
0,083

r

B
T

= −  (B.2) 

  
1

4,2

0,172
0,139

r

B
T

= −  (B.3) 

  

r
c

P
P

P
=  (B.4) 

  

r
c

T
T

T
=  (B.5) 

 

 

sendo Pr a pressão reduzida, Pc a pressão crítica, Tr a temperatura reduzida e Tc a temperatura 

crítica, e ω o fator acêntrico, todos da espécie i em avaliação. Na Tabela B.1, são mostrados 

os valores da pressão e temperatura críticas para as espécies envolvidas, bem como o fator 

acêntrico: 
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Tabela B.1 - Parâmetros para cálculo da temperatura reduzida, pressão reduzida e 
coeficiente de fugacidade (espécies gasosas) 

Espécie ω Tc (K) Pc (bar) 

CH4 0,012 190,6 45,99 

CO 0,048 132,9 34,99 

CO2 0,224 304,2 73,83 

H2 -0,216 33,19 13,13 

H2O 0,345 647,1 220,55 

O2 0,022 154,6 50,43 

Fonte: SMITH et al. (2000). 
 

 

De mão dos valores da Tabela B.1, podem ser calculados os parâmetros da 

equação do virial, bem como o coeficiente de fugacidade para as espécies, para as 

temperaturas de operação eleitas, 1.023, 1.073 e 1.123 K. 

Para realização do balanço de massa, utilizando a Equação (3.33), foi montada a 

Tabela B.2, com os valores de ni, aik e Ak. Os valores de ni, os números de moles das espécies 

que alimentam a processo, são definidos no Capítulo 4 (item 4.4). 

 

Tabela B.2 - Valores de ni, aik e Ak para utilização na Equação (3.33) 

  Elemento k 

  C O H 

  Ak = nº de massas atômicas de k no sistema 

  AC = 5 AO = 11 AH = 38 

Espécie i ni aik = nº de átomos de k por molécula de i 

CH4 5 aCH4,C = 1 aCH4,O = 0 aCH4,H = 4 

CO 0 aCO,C = 1 aCO,O = 1 aCO,H = 0 

CO2 0 aCO2,C = 1 aCO2,O = 2 aCO2,H = 0 

H2 0 aH2,C = 0 aH2,O = 0 aH2,H = 2 

H2O 9 aH2O,C = 0 aH2O,O = 1 aH2O,H = 2 

O2 1 aO2,C = 0 aO2,O = 2 aO2,H = 0 
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Assim, o balanço de massa fica: 

 

4 2
Para o : 5CH CO COC n n n+ + =  (B.6) 
  

4 2 2
Para o : 4 2 2 38CH H O HH n n n+ + =  (B.7) 
  

2 2 2
Para o : 2 2 11H O O CO COO n n n n+ + + =  (B.8) 

 

 

Fazendo uso da Equação (3.32) e da Tabela 3.1, e lembrando que /i i i iy n n= Σ  

(fração molar da espécie i), nas condições de equilíbrio termodinâmico, obtêm-se três 

sistemas de equações com nove incógnitas e nove equações cada, correspondentes aos estados 

em equilíbrio termodinâmico referentes respectivamente às temperaturas de 1.023, 1.073 e 

1.123 K. Os valores de λk, os multiplicadores de Lagrange, não têm significado físico, porém 

são incógnitas que completam o sistema de equações de minimização da energia livre de 

Gibbs, que permite encontrar as frações molares das espécies no equilíbrio termodinâmico. 

A solução destes três sistemas permite encontrar a composição de equilíbrio para 

cada uma das temperaturas de operação (Tabela 3.4, Capítulo 3, item 3.1.2).



 

 



 

Anexo C. Determinação das difusividades efetivas 

 

A difusividade nos catalisadores se dá em função do diâmetro dos poros, podendo 

haver três regimes difusionais: o configuracional, o regime de Knudsen e o regime molecular. 

O primeiro regime, o configuracional, ocorre quando os catalisadores sólidos têm diâmetro de 

poros aproximadamente igual ao diâmetro das moléculas de reagentes e/ou produtos; o regime 

de Knudsen ocorre quando os poros do catalisador são de pequeno diâmetro, fazendo com que 

o transporte de massa se dê por choques com as paredes dos poros; por fim, o regime 

molecular ocorre quando, pelos poros do catalisador, cujo diâmetro não seja grande, o 

percurso livre médio das moléculas seja pequeno, predominando a difusão molecular, em que 

o transporte de massa se dá por choque entre as próprias moléculas. Para a maioria dos 

catalisadores sólidos, a difusão molecular e/ou a difusão de Knudsen contribuem para o 

transporte de massa no meio poroso do catalisador (FIGUEIREDO & RIBEIRO, 1989). 

Assim, a difusividade costuma levar em conta duas resistências: 

 

1
1 1

K AB

D

D D

=
+

 
(C.1) 

 

sendo: 
1

2

9700. .K poros
A

T
D r

M
� �

= � �
� �

 (C.2) 

  
1

2
3

2

1 1

0,0186
. .

A B
AB

AB AB

T
M M

D
Pσ

� 	� �
+
 �� �

� �� =
Ω

 
(C.3) 

 

com: 

 

D = difusividade entre as espécies A e B (cm2/s); 

DK = difusão de Knudsen (cm2/s); 

DAB = difusão molecular entre as espécies A e B (cm2/s); 

rporos = raio médio dos poros do catalisador (cm); 

T = temperatura em que ocorre a difusão (K); 
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P = pressão total do sistema (atm); 

MA = massa molar da espécie A (g/mol); 

MB = massa molar da espécie B (g/mol); 

σAB = constante de Lennard-Jones para o par de moléculas A e B (Å), representativa do 
diâmetro característico das moléculas, mais conhecido como diâmetro de colisão; 

ABΩ  = integral de colisão para a difusividade, que seria igual a 1 se as esferas fossem 

rígidas, e é função de B

AB

K T
ε

; 

B

AB

K T
ε

 = potencial de Lennard-Jones; 

KB = constante de Boltzmann = 1,381x10-16 g.cm-2.K-1.s-2 (J/K) 

AB

BK
ε

 = outra constante de Lennard-Jones para o par de moléculas A e B (K) 

ABε  = energia máxima de atração entre as moléculas A e B (J) 

 

 

Os valores de σAB e de εAB podem ser assim calculados: 

 

( )
2

A B
AB

σ σ
σ

+
=  (C.4) 

  

( )1
2.AB A Bε ε ε=  (C.5) 

 

sendo: 

 

σA = contribuição da molécula A ao parâmetro de Lennard-Jones σAB (Å); 

σB = contribuição da molécula B ao parâmetro de Lennard-Jones σAB (Å); 

εA = contribuição da molécula A à energia máxima de atração entre duas moléculas (J) - 
componente de um dos parâmetros de Lennard-Jones; 

εB = contribuição da molécula B à energia máxima de atração entre duas moléculas (J) - 
componente de um dos parâmetros de Lennard-Jones. 
 

 

É bom lembrar, porém, que a difusividade efetiva ainda deve levar em conta a 

porosidade (εp) e a tortuosidade (Γ) do catalisador. A porosidade de um catalisador é a razão 

entre seu volume de poros específico (Vporos) e o seu volume específico (Vp). Por sua vez, a 
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tortuosidade corresponde à razão entre a distância média que uma molécula tem de percorrer 

para atravessar o sólido através dos poros e a mesma distância em linha reta. FIGUEIREDO 

& RIBEIRO (1989) comparam os modelos de repartição dupla e de Wheeler40 (RUSSEL & 

WHEELER, 1983) e concluem que a tortuosidade pode ser calculada como o inverso da 

porosidade. 

 

poros
p

p

V

V
ε =  (C.6) 

  
1

pε
Γ =  (C.7) 

 

 

A difusividade efetiva do componente i (na realidade, uma combinação entre dois 

componentes A e B, numa mistura) passa então a ser dada pela expressão: 

 

2
,

.
.p

e i p

D
D D

ε
ε= =

Γ
 (C.8) 

 

 

Nesse sistema, há sete componentes gasosos: os reagentes, CH4, O2 e H2O, os 

produtos H2, CO, CO2, e o diluente, Ar (argônio). Inicialmente, foi determinada a difusividade 

efetiva de cada um dos seis reagentes e produtos em argônio, considerando que tais 

componentes se encontram muito diluídos, uma vez que, neste trabalho, a diluição em argônio 

não foi inferior a 56%. Posteriormente, foi calculada a difusividade efetiva, também de cada 

componente reativo, considerando a mistura como um todo. 

Para a determinação das difusividades efetivas, foram considerados os seguintes 

parâmetros (Tabela C.1). 

                                                 
40 Mary Fanett Wheeler, Professora, Ph.D., Departments of Aerospace Engineering and Engineering Mechanics, 

Petroleum and Geosystems Engineering Mathematics. 



Souza, A.E.A.M. - Dissertação de Mestrado - Avaliação Cinético-Operacional do Processo de Reforma... 216 

 

Tabela C.1 - Parâmetros para a determinação das difusividades 

Parâmetro Valor Unidade 

P Pressão do sistema 1 atm 
 

T Temperaturas de operação 
 

1.023 
1.073 
1.123 

K 
K 
K 

KB Constante de Boltzmann 1,381x10-16 J/K (g.cm-2.K.s-2) 

rporos Raio médio dos poros do catalisador41 6,48x10-7 cm 

Vporos Volume total dos poros do catalisador41 0,345343 cm3/g 

ρcat Densidade média do catalisador 2,209 g/cm3 

Vp Volume específico da partícula (grão) do catalisador, 1

pρ  
0,453 cm3/g 

Sg Área externa de um grão do catalisador 1,41x10-07 m2 

Vg Volume de um grão do catalisador 4,99x10-12 m3 

εp Porosidade da partícula (grão) do catalisador 0,763 (adimensional) 

Γ Tortuosidade da partícula (grão) do catalisador 1,311 (adimensional) 

 

 

Também foram considerados os seguintes dados referentes aos componentes 

reativos (Tabela C.2). 

 

Tabela C.2 - Parâmetros de Lennard-Jones 

Componente MA (g/mol) σA (Å) σAB (Å) εA/KB (K) εA (J) εAB (J) 

CH4 16,04 3,758 3,650 148,6 2,052X10-14 1,626X10-14 

O2 32,00 3,467 3,505 106,7 1,474X10-14 1,378X10-14 

H2O 18,02 2,641 3,092 809,1 1,117x10-13 3,794X10-14 
CO 28,01 3,690 3,616 91,7 1,266X10-14 1,277X10-14 

CO2 44,01 3,941 3,742 195,2 2,696X10-14 1,864X10-14 

H2 2,02 2,827 3,185 59,7 8,245x10-15 1,031X10-14 

 MB (g/mol) σB (Å)  εB/KB (K) εB (J)  

Ar 39,95 3,542  93,3 1,288X10-14  

 

 

 

  

                                                 
41 Obtido através do B.E.T. 
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Difusividade efetiva dos componentes reativos no argônio 

 

Usando os parâmetros necessários para calcular as difusividades moleculares e de 

Knudsen dos componentes reativos no argônio (Tabelas C.1 e C.2), consideradas as condições 

operacionais, podem ser obtidas as difusividades efetivas desses mesmos componentes, em 

que o valor de ΩAB é dado por NEUFELD et al. (1972): 

 

( ) ( ) ( )0,15610

1,06036 0,19300 1,03587 1,76474
* exp 0,47635 * exp 1,52996 * exp 3,89411 *AB T T T T

Ω = + + +  (C.9) 

 
com: 

* B

AB

K T
T

ε
=  (C.10) 

 
Ao se efetuarem os cálculos, pode-se observar que a difusividade molecular é 

muito maior que a difusividade de Knudsen, o que seria de se esperar, pois os poros do 

catalisador são de pequeno diâmetro, predominando, pois, a difusão do tipo Knudsen, quando 

o transporte de massa ocorre por choques com as paredes dos poros (Tabela C.3). 

 
Tabela C.3 - Valores das difusividades entre binários de moléculas 

1.023 K DAB (cm2/s) DK (cm2/s) D (cm2/s) De,i (cm2/s) 

CH4-Ar 3,5278 0,0502 0,0495 0,0288 
O2-Ar 3,7535 0,0355 0,0352 0,0205 

H2O-Ar 4,1102 0,0474 0,0468 0,0272 
CO-Ar 3,5950 0,0380 0,0376 0,0219 
CO2-Ar 3,0837 0,0303 0,0300 0,0175 
H2-Ar 7,5010 0,1415 0,1389 0,0808 

1.073 K DAB (cm2/s) DK (cm2/s) D (cm2/s) De,i (cm2/s) 

CH4-Ar 3,8206 0,0514 0,0507 0,0295 
O2-Ar 4,0638 0,0364 0,0361 0,0210 

H2O-Ar 4,4646 0,0485 0,0480 0,0279 
CO-Ar 3,8917 0,0389 0,0385 0,0224 
CO2-Ar 3,3407 0,0310 0,0308 0,0179 
H2-Ar 8,1186 0,1449 0,1424 0,0828 

1.123 K DAB (cm2/s) DK (cm2/s) D (cm2/s) De,i (cm2/s) 

CH4-Ar 4,1223 0,0526 0,0519 0,0302 
O2-Ar 4,3835 0,0372 0,0369 0,0215 

H2O-Ar 4,8302 0,0496 0,0491 0,0286 
CO-Ar 4,1976 0,0398 0,0394 0,0229 
CO2-Ar 3,6056 0,0318 0,0315 0,0183 
H2-Ar 8,7552 0,1482 0,1458 0,0848 
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Uma alternativa para a determinação das difusividades efetivas dos componentes 

em sistemas gasosos binários a baixas pressões (nesse caso, considera-se A um dos 

componentes reativos e B o argônio) é usar correlações empíricas como a de WILKE & LEE 

(1955) e a de FULLER et al. (1966): 

 

 

Correlação de WILKE & LEE (1955): 

 

( ) ( )1 2 3 3 2

1 2 2

3,03 0,98 10AB

AB
AB AB AB

M T
D

PM σ

−� 	−� =
Ω

 (C.11) 

 

sendo: 
1

1 1
2AB

A B

M
M M

−
� �

= +� �
� �

 (C.12) 

 

 

 

Correlação de FULLER et al. (1966): 

 

( ) ( )

1,75

21 3 1 31 2

0,00143
AB

AB A B

T
D

PM υ υ

=
� 	Σ + Σ
� 

 (C.13) 

 

onde Συ é obtido para cada componente pela soma dos volumes de difusão atômicos, 

dispostos na Tabela C.4. 
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Tabela C.4 - Volumes de difusão atômicos 

Incrementos de volume de difusão estrutural e atômico 
C 15,9 F 14,7 
H 2,31 Cl 21,0 
O 6,11 Br 21,9 
N 4,54 I 29,8 

Anel aromático -18,3 S 22,9 
Anel heterocíclico -18,3   

Volumes de difusão de moléculas simples 

He 2,67 CO 18,0 
Ne 5,98 CO2 26,9 
Ar 16,2 N2O 35,9 
Kr 24,5 NH3 20,7 
Xe 32,7 H2O 13,1 
H2 6,12 SF6 71,3 
D2 6,84 Cl2 38,4 
N2 18,5 Br2 69,0 
O2 16,3 SO2 41,8 

Ar (20% O2, 80% N2) 19,7   

Fonte: (REID et al., 1987) 
 

 

Os valores das difusividades moleculares (DAB) entre as espécies gasosas (A) e o 

argônio (B), calculadas pela correlação de WILKE & LEE (1955) e pela correlação de 

FULLER et al. (1966), assim como das difusividades efetivas (De,i) calculadas em função 

dessas correlações são apresentadas na Tabela C.5. 
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Tabela C.5 - Valores das difusividades através de correlações  

 WILKE & LEE (1955) FULLER et al. (1966) 

1.023 K DAB (cm2/s) De,i (cm2/s) DAB (cm2/s) De,i (cm2/s) 

CH4-Ar 1,8845 0,0285 1,8317 0,0284 
O2-Ar 1,7113 0,0203 1,7076 0,0203 

H2O-Ar 2,1352 0,0270 2,1941 0,0270 
CO-Ar 1,6868 0,0216 1,7156 0,0216 
CO2-Ar 1,3189 0,0172 1,3216 0,0172 
H2-Ar 5,8298 0,0804 7,0092 0,0807 

1.073 K DAB (cm2/s) De,i (cm2/s) DAB (cm2/s) De,i (cm2/s) 

CH4-Ar 2,0243 0,0292 1,9912 0,0292 
O2-Ar 1,8382 0,0208 1,7076 0,0207 

H2O-Ar 2,2936 0,0276 2,1941 0,0276 
CO-Ar 1,8120 0,0222 1,7156 0,0221 
CO2-Ar 1,4168 0,0177 1,3216 0,0176 
H2-Ar 6,2623 0,0824 7,0092 0,0826 

1.123 K DAB (cm2/s) De,i (cm2/s) DAB (cm2/s) De,i (cm2/s) 

CH4-Ar 2,1674 0,0299 2,1563 0,0299 
O2-Ar 1,9682 0,0213 2,0103 0,0213 

H2O-Ar 2,4558 0,0283 2,5831 0,0283 
CO-Ar 1,9401 0,0227 2,0197 0,0227 
CO2-Ar 1,5169 0,0181 1,5558 0,0181 
H2-Ar 6,7050 0,0844 8,2516 0,0847 

 

 

Diferenças entre os valores de difusividade efetiva calculados pela Equação (C.8) 

e pelas correlações das Equações (C.11) e (C.13) são menores que 2%, convalidando qualquer 

das formas de cálculo. 

 

 



Anexo C 221 

Difusividade efetiva dos componentes na mistura 

 

Para calcular a difusividade efetiva não considerando a diluição dos componentes 

reativos em argônio, mas sim a mistura como um todo, podem ser usadas as equações de 

Maxwell-Stefan para sistemas multicomponentes de gases a baixas densidades (*42CURTISS 

& HIRSCHFELDER, 1949), uma vez que, para misturas gasosas, é razoável admitir que DAB 

seja independente da composição do sistema (REID et al., 1987). 

 

( )
1

1
1, 2,3,...,

n

i j i i j
j ij

x x N x N i N
cD=

∇ = − − =�
� �

 (C.14) 

 
sendo: 

 

ix∇  = gradiente da fração molar do componente i; 

Dij = difusividade binária, calculada pela Equação (C.8) (cm2/s); 

c = concentração molar total das espécies (mol/m3); 

x = fração molar da espécie no seio do fluido (adimensional); 

N
�

= vetor do fluxo molar combinado para a espécie (moles.cm-2.s-1). 

 

Desenvolvendo a Equação (C.14), admitindo variação da fração molar da espécie i 

apenas axialmente, ou seja, considerando que o poro do catalisador seja um cilindro, cuja 

variação do fluxo molar somente se dê no sentido axial, para sete componentes se difundindo 

entre si (seis reativos e um diluente), tem-se: 

 

3 1 1 3 7 1 1 72 2 1 1 2
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1
...

x N x N x N x Ndx x N x N
dz c D D D

� �− −−= − + + +� �
� �

 

3 2 2 3 7 2 2 72 1 2 2 1
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1
...

x N x N x N x Ndx x N x N
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� �− −−= − + + +� �
� �

 

�  

7 1 7 7 1 2 7 7 2 6 7 7 6

71 72 76

1
...

dx x N x N x N x N x N x N
dz c D D D

� �− − −= − + + +� �
� �

 

 

(C.14) 

 
 

                                                 

*42 CURTISS, C.F & HIRSCHFELDER, J.O. J. Chem. Phys. 17, 550-555, 1949; apud BIRD, STEWART & 
LIGHTFOOT. Fenômenos de Transporte, 2ª ed. Rio de Janeiro: LTC Editora, 838p.,2004. 
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com: 
 

( ), , poro do catalisador
i i

i saída i entrada

dx x
x x

dz z
∆= = −
∆

 (C.15) 

 
 

Esta forma apresenta a difusividade combinada por termos de resistência para cada 

componente da mistura, cujo tratamento matemático, com fins a determinar a difusividade 

efetiva desses componentes, demanda um bom trabalho computacional. Para superar este 

problema, é possível se considerar que, se uma um componente “A” se difunde em uma 

mistura homogênea, então, o fluxo molar combinado da espécie “B” é praticamente nulo, de 

forma que a Equação (C.14) fica assim: 

 

1

1
1, 2,3,...,

n

i j i
j ij

x x N i N
cD=

∇ = − =�
�

 (C.16) 

 
 

ou, considerando a variação da fração molar da espécie “A”, apenas axialmente: 

 

1

n
ji i

j ij
j i

xdx N
dz c D=

≠

= − �  �  

1

1

n
j i

ij ij
j i

x N
dxD c
dz

−

=
≠

� �
� � = −
� �� �
� �

�  (C.17) 

 
 

Pode-se, enfim, definir Dim como o coeficiente de difusividade da espécie i na 

mistura m: 

 
1

1

n
j

im
j ij
j i

x
D

D

−

=
≠

� �
� �=
� �� �
� �

�  (C.18) 
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Assim, para uma mistura de sete componentes: 

 
1

1 1 1
1
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...m
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−
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...m

x x x
D
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−
� �
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(C.19) 

 

 

Para uso da Equação (C.19), é preciso se definir as difusividades entre os 

componentes, incluindo o argônio (diluente), D12, D13,..., D17, D23, D24,..., D27,..., D67, 

considerando-se ainda as difusividades moleculares - Equação (C.3) e as difusividades de 

Knudsen  - Equação (C.2). 

Com as difusividades binárias dos componentes, podem ser calculadas as 

difusividades moleculares dos componentes na mistura, bem como as difusividades de 

Knudsen na mistura, e finalmente suas difusividades efetivas (Tabela C.6). 

Mais uma vez, realizados os cálculos, se pode observar que a difusividade 

molecular é muito maior que a difusividade de Knudsen, para todos os componentes na 

mistura, prevalecendo a difusão do tipo Knudsen, em função dos poros do catalisador serem 

de pequeno diâmetro. 
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*42 CURTISS, C.F & HIRSCHFELDER, J.O. J. Chem. Phys. 17, 550-555, 1949; apud BIRD, STEWART & 

LIGHTFOOT. Fenômenos de Transporte, 2ª ed. Rio de Janeiro: LTC Editora, 838p.,2004. 

Tabela C.6 - Valores das difusividades na mistura 
(*42CURTISS & HIRSCHFELDER, 1949) 

1.023 K 

Composição 
xi 

Difusividade 
molecular 

(Dim) (cm2/s) 

Difusividade de 
Knudsen 

(Dim,K) (cm2/s) 

Difusividade 
efetiva 

(De,A) (cm2/s) 
Componente 

(i) 
inicial(1) max(2) min(3) inicial max min inicial max min inicial max min 

CH4 0,147 0,114 0,027 5,001 6,449 27,227 0,057 0,073 0,310 0,033 0,042 0,178 

O2 0,029 0,037 0,009 26,871 21,061 86,586 0,214 0,168 0,691 0,124 0,097 0,399 

H2O 0,264 0,224 0,05 3,269 3,853 17,261 0,029 0,034 0,151 0,016 0,019 0,087 

CO 0 0,004 0  188,735   1,688   0,973  

CO2 0 0,09 0,022  7,819 31,989  0,069 0,281  0,040 0,162 

H2 0 0,355 0,083  2,529 10,819  0,021 0,089  0,012 0,051 

Ar 0,56 0,536 0,46 1,168 1,220 1,422 0,013 0,014 0,016 0,008 0,008 0,009 

1.073 K 

Composição 
xi 

Difusividade 
molecular 

(Dim) (cm2/s) 

Difusividade de 
Knudsen 

(Dim,K) (cm2/s) 

Difusividade 
efetiva 

(De,A) (cm2/s) 
Componente 

(i) 
inicial max min inicial max min inicial max min inicial max min 

CH4 0,147 0,114 0,027 5,414 6,982 29,478 0,058 0,075 0,317 0,034 0,043 0,183 

O2 0,029 0,037 0,009 29,088 22,798 93,727 0,220 0,172 0,709 0,127 0,100 0,409 

H2O 0,264 0,224 0,05 3,545 4,178 18,720 0,029 0,035 0,155 0,017 0,020 0,089 

CO 0 0,004 0   204,363     1,729     0,997   

CO2 0 0,09 0,022   8,469 34,645   0,070 0,288   0,041 0,166 

H2 0 0,355 0,083   2,739 11,716   0,021 0,091   0,012 0,053 

Ar 0,56 0,536 0,46 1,265 1,322 1,540 0,013 0,014 0,016 0,008 0,008 0,009 

1.123 K 

Composição 
xi 

Difusividade 
molecular 

(Dim) (cm2/s) 

Difusividade de 
Knudsen 

(Dim,K) (cm2/s) 

Difusividade 
efetiva 

(De,A) (cm2/s) 
Componente 

(i) 
inicial max min inicial max min inicial max min inicial max min 

CH4 0,147 0,114 0,027 5,840 7,531 31,797 0,060 0,077 0,325 0,034 0,044 0,187 

O2 0,029 0,037 0,009 31,372 24,589 101,087 0,225 0,176 0,725 0,130 0,102 0,419 

H2O 0,264 0,224 0,05 3,830 4,514 20,223 0,030 0,035 0,158 0,017 0,020 0,091 

CO 0 0,004 0   220,473     1,768     1,021   

CO2 0 0,09 0,022   9,138 37,384   0,072 0,295   0,042 0,170 

H2 0 0,355 0,083   2,955 12,640   0,022 0,093   0,013 0,054 

Ar 0,56 0,536 0,46 1,366 1,427 1,663 0,014 0,014 0,017 0,008 0,008 0,010 

 (1) Composição inicial da mistura reagente; 
(2) Fração molar máxima alcançada por componente, não correspondendo necessariamente a uma composição 

instantânea; 
(3) Fração molar mínima alcançada por componente, também não correspondendo necessariamente a uma composição em 

determinado instante. 
Obs.: Não foram apresentadas nesta tabela as difusividades combinadas (molecular + Knudsen). 



 

Anexo D. Determinação da viscosidade dinâmica da mistura 

 

O método de WILKE & LEE (1955) permite determinar a viscosidade dinâmica da 

mistura através da equação:  

 

1

1

n
i i

m n
i

j ij
j

y

y

µµ
φ=

=

=�
�

 
(3.60) 

 

e: 
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1
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i j j i

ij

i j

M M

M M

µ µ
φ

� 	+
 �� =
� 	+� 

 (3.61) 

 

sendo: 

 

µm = viscosidade dinâmica da mistura (P = N.s.m-1 = g.cm-1.s-1); 

µi, µj = viscosidades dinâmicas das espécies i ou j puras (P = N.s.m-1 = g.cm-1.s-1) 

yi, yj = fração molar das espécies i ou j (adimensional); 

Mi, Mj = massas molares das espécies “i” e “j” (g/mol). 

 

 

A Equação (3.60) desenvolvida para um sistema com sete componentes fica assim: 

 

1 1
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 (3.60) 
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Para determinar os valores das viscosidades dinâmicas dos componentes reativos, 

é usado o método de Chung et al. (CHUNG et al., 1984; CHUNG et al., 1988): 

 

( )1 2

2 340,785 c

c

F MT

V µ

µ =
Ω

 (D.1) 

 

sendo: 

 

µΩ  = integral de colisão para a viscosidade, sendo função de BK T

µε
; 

µε  = energia máxima de atração entre duas moléculas (J); 

KB = constante de Boltzmann = 1,381x10-16 g.cm-2.K-1.s-2 (J/K); 

T = temperatura em que se está avaliando a viscosidade (K); 

M = massa molar (g/mol); 

Vc = volume crítico (cm3/mol); 

 

Fc é um fator característico para considerar as formas moleculares e as polaridades 

de gases diluídos: 

 
41 0,2756 0,059035c dprF ω µ κ= − + +  (D.2) 

 

sendo: 

ω = fator acêntrico (adimensional); 

κ = fator de correção para substâncias altamente polares (ácidos, álcoois)43 

 

µdpr é o momento dipolar adimensional, que pode ser estimado através de: 

 

( )1 2131,3 dp
dpr

c cV T

µ
µ =  (D.3) 

 

                                                 
43 Como neste caso não se trabalhou com ácidos ou álcoois, o valor de κ é nulo. Maiores comentários sobre ele 

tornam-se então desnecessários. 
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com: 

 

µdp = momento dipolar (debyes); 

Vc = volume crítico (cm3/mol); 

Tc = temperatura crítica (K). 

 

 

Os valores das integrais de colisão para a viscosidade, Ωµ, foram ajustados por 

NEUFELD et al. (1972): 

 

( ) ( )0,14874

1,16145 0,52487 2,16178
* exp 0,77320 * exp 2, 43787 *T T TµΩ = + +  (D.4) 

 

com: 

 

* BK T
T

µε
=  (D.5) 

1,2593
c

B

T
K

µε
=  (D.6) 

 

 

Os parâmetros necessários à estimativa da viscosidade dinâmica pelo Método de 

Chung et al. (CHUNG et al., 1984; CHUNG et al., 1988) estão apresentados na Tabela D.1. 

 

Tabela D.1 - Parâmetros para o cálculo das viscosidades 

Componente yi M (g/mol) Tc (K) Vc (cm3/mol) ω µdp (debye) 

CH4 0,147 16,04 190,40 99,20 0,011 0,00 
O2 0,029 32,00 154,60 73,40 0,025 0,00 
H2O 0,264 18,02 647,30 57,10 0,344 1,80 
CO 0 28,01 132,90 93,20 0,066 0,10 
CO2 0 44,01 304,10 93,90 0,239 0,00 
H2 0 2,02 33,20 65,10 -0,218 0,00 
Ar 0,560 39,95 150,80 74,90 0,001 0,00 

Fonte: REID et al. (1987) 
 



 



 

Anexo E. Determinação da densidade da mistura gasosa 

 

A densidade do fluido pode ser calculada a partir de: 

 

m
f

m

M
V

ρ =  (3.62) 

 

sendo: 

 

Mm = massa molar da mistura gasosa (g/mol); 

Vm = volume molar ou específico da mistura gasosa (cm3/mol); 

 

com: 

 

m i iM y M=�  (3.63) 

 

sendo: 

 

yi = fração molar da espécie i; 

Mi = massa molar da espécie i (g/mol) 

 

O volume molar ou específico da mistura, Vm, pode ser estimado a partir do fator 

de compressibilidade, Z, usando a expansão do virial truncada no segundo termo, aplicável a 

baixas pressões (SMITH et al., 2000): 

 

1
PV BP

Z
RT RT

= = +  (E.1) 

 

sendo: 

 

Z = fator de compressibilidade; 

P = pressão (atm); 

V = volume (cm3), que, aqui, passa a ser considerado o volume da mistura, Vm; 
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R = constante universal dos gases ideais = 0,00008206 atm.m3.mol-1.K-1; 

T = temperatura absoluta (K); 

B = segundo coeficiente do virial. 

 

de onde se tira: 

 

m

ZRT
V

P
=  (E.2) 

 

Para se determinar o fator de compressibilidade, Z, é necessário se definir o 

segundo coeficiente do virial, B, que é função da temperatura e da composição da mistura. 

Sendo a equação do virial aplicável a gases em pressões baixas ou moderadas (SMITH et al., 

2000), a equação que fornece essa dependência com a composição, fixada a temperatura, é 

dada pela mecânica estatística: 

 

i j ij
i j

B y y B=��  
(E.3) 

 

em que yi e yj representam as frações molares em uma mistura gasosa. Os índices i e j, 

denotativos das espécies químicas, varrem todos os componentes da mistura. 

Para sete componentes (caso deste trabalho), tem-se: 

 

1 1 11 1 2 12 1 7 17

2 1 21 2 2 22 2 7 27

7 1 71 7 2 72 7 7 77

B y y B y y B y y B

y y B y y B y y B

y y B y y B y y B
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+ + +

�

�

�

�

 (E.3) 

 

Observe-se que Bij = Bji. Além disso, os coeficientes Bij em que i = j 

correspondem aos coeficientes do virial de espécies puras; quando i ≠  j, são chamados de 

coeficientes cruzados e representam uma propriedade de mistura. 

Pode-se estimar Bij, quando i = j: 

 

( ) ( )1oc
ij i j

c

RT
B B B

P
ω= = +  (E.4) 
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sendo Bo, B1, Pc e Tc definidos no Anexo B pelas Equações (B.2) a (B.5), e ω o fator 

acêntrico. 

Estima-se Bij, quando i ≠  j (REID et al., 1987): 

 

( ) ( )1cij o
ijij i j

cij

RT
B B B

P
ω= = +  (E.5) 

  

sendo: 

 

2
i j

ij

ω ω
ω
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=  (E.6) 

( ) ( )1 2
. 1cij ci cj ijT T T k= −  (E.7) 

. .cij cij
cij
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2
ci cj

cij

Z Z
Z

+
=  (E.9) 

31 3 1 3

2
ci cj

cij

V V
V

� �+
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� �

 (E.10) 

 

com ωij, Tcij, Pcij, Zcij e Vcij sendo os valores do fator acêntrico, da temperatura crítica, da 

pressão crítica, do fator de compressibilidade crítico e do volume molar ou específico crítico 

para a mistura binária ij, respectivamente. 

O fator de compressibilidade crítico é definido como: 

 

.
.

c c
c

c

P V
Z

R T
=  (E.11) 

 

A constante binária kij é um parâmetro de interação empírico para o par de 

moléculas ij. Quando i = j, temos que kij = 0. Quando as moléculas diferem muito em 

tamanho ou estrutura química, a constante binária kij é um número pequeno e positivo, 

determinado a partir de poucos dados PVT (CHUEH & PRAUSNITZ, 1967; TARAKAD & 
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DANNER, 1977; *44TSONOPOULOS, 1979), ou, na ausência destes, pode ser considerado 

nulo (SMITH et al., 2000). 

Para sistemas binários em que ambos os componentes pertencem a uma destas 

categorias (hidrocarbonetos, gases raros, gases permanentes45, perhalocarbonetos), kij pode ser 

estimado da seguinte forma (REID et al., 1987): 

  

( )
( )

1 2

31 3 1 3

8. .
1 ci cj

ij

ci cj

V V
k

V V
= −

+
 (E.12) 

 

 

Os parâmetros necessários para utilização das Equações (E.1) a (E.12) são 

apresentados na Tabela E.1. 

 

Tabela E.1 - Parâmetros para cálculo da densidade da mistura gasosa 

Espécie Massa molar (g/mol) Tc (K) Pc (bar) Vc (cm3/mol) ω 
Ar 39,948 150,9 48,98 74,6 0,000 

CH4 16,043 190,6 45,99 98,6 0,012 
CO 28,010 132,9 34,99 93,4 0,048 
CO2 44,010 304,2 73,83 94,0 0,224 
H2 2,016 33,19 13,13 64,1 -0,216 

H2O 18,015 647,1 220,55 55,9 0,345 
O2 31,999 154,6 50,43 73,4 0,022 

Fonte: SMITH et al. (2000). 
 

 

A composição da mistura gasosa e sua densidade estimada através da Equação 

(3.62) e do procedimento descrito, nas condições iniciais das operações e nas condições de 

equilíbrio termodinâmico, por temperatura de operação, são apresentadas na Tabela E.2. É de 

se lembrar que, para efeito de cálculo de densidade do fluido, a composição da mistura deve 

incluir o diluente, no caso, o argônio. Para efeito de comparação e evolução da diminuição da 

densidade da mistura gasosa durante cada operação, composições intermediárias, bem como 

                                                 

*44 TSONOPOULOS, C. Equations of state in engineering and research. Advan. Chem. Ser. 182, 143, 1979; 
apud REID et al. (1987). 

45 Gases que não podem ser liquefeitos à temperatura ambiente, como o O2, H2, N2, Ar e CO2. 
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suas densidades, são também apresentadas na mesma tabela, sendo tal composição apenas 

uma média aritmética da composição inicial e da composição no equilíbrio termodinâmico. 

 

Tabela E.2 - Composição (em fração molar) e densidade da mistura gasosa 

Inicial Intermediáriaa Equilíbriob 
Espécie 

1.023 K 1.073 K 1.123 K 1.023 K 1.073 K 1.123 K 1.023 K 1.073 K 1.123 K 

CH4 0,147 0,147 0,147 0,074 0,074 0,074 0,002 0,001 0,000 
O2 0,029 0,029 0,029 0,015 0,015 0,015 0,000 0,000 0,000 

H2O 0,264 0,264 0,264 0,186 0,187 0,188 0,107 0,109 0,112 
H2 0,000 0,000 0,000 0,166 0,166 0,165 0,332 0,332 0,329 
CO 0,000 0,000 0,000 0,040 0,042 0,044 0,080 0,085 0,088 
CO2 0,000 0,000 0,000 0,017 0,015 0,014 0,034 0,031 0,028 
Ar 0,559 0,559 0,559 0,502 0,501 0,501 0,444 0,443 0,443 

Densidade 
da mistura 

gasosa 
( fρ ) 

(g/cm3) 
(x104) 

3,62 3,45 3,30 3,25 2,95 2,95 2,87 2,73 2,61 

a Entre a composição inicial e a composição no equilíbrio; 
b O argônio na composição, para fins de determinação da densidade da mistura gasosa. 

 

 

Quanto maior o coeficiente de transferência de massa, kc, menor a resistência à 

transferência de massa. Assim, o número de Sherwood deve ser elevado, e, para isso, os 

números de Reynolds e de Schmidt também. As equações (3.54) e (3.55) apresentam uma 

contribuição do número de Reynolds maior que o número de Schmidt para o número de 

Sherwood, em termos de viscosidade cinemática, ν, fazendo com que, quanto maior esta, 

maior a resistência à transferência de massa externa. Dessa forma, será tanto menor a 

contribuição da viscosidade cinemática para as limitações à transferência de massa externa, 

quanto maior for a densidade da mistura gasosa. 

 



 



 

Anexo F. Determinação dos coeficientes de transferência de massa 

 

Considerando as vazões máxima e mínima totais operadas, de 150 cm3/min e 

400 cm3/min, e ainda o diâmetro do reator, 1,65 cm, que nos fornece a seção reta do reator, 

� = 2,14 cm2, a velocidade linear, U, da mistura máxima será de 187,07 cm/min e a mínima 

de 70,15 cm/min. 

Lembrando que o diâmetro médio da partícula do catalisador usado é de 212 µm 

ou 2,12x10-2 cm e que a menor densidade da mistura gasosa quando das operações é 

3,62x10-4 g/cm3, os valores dos números de Reynolds máximos para as temperaturas de 

operação podem ser calculados, chegando-se a concluir que o maior valor de Re supera o 

valor de 80 - condição para uso da Equação (3.55) -, enquanto que o menor valor de Re é 

inferior a 80, quando deve ser usada a Equação (3.54). Os valores dos números de Schmidt 

podem ser calculados a partir das difusividades efetivas máximas da mistura (Anexo C), pela 

Equação (3.58). 

Os valores dos números de Sherwood, para Remax e Remin podem ser calculados 

usando-se as Equações (3.54) e (3.55), conforme a grandeza do número de Reynolds. 

Com os menores números de Sherwood, podem-se estimar os menores valores 

para os coeficientes de transferência de massa através da Equação (3.56), que são 

apresentados na Tabela 5.5, juntamente com os valores máximos da fração de resistência 

externa, calculados através da Equação (3.53). 



 



 

Anexo G. Descrição e apresentação dos materiais e equipamentos 

 

Tabela G.1 - Propriedades da γ-Al2O3 
Identificação Alumina Fixed Bed Carrier 
Fornecedor Degussa AG, EC-KA 

Nomenclatura γ-alumina 

PM 101,96 g/mol 

Finalidade Exclusive Synthesis & Catalysts 

Uso Suporte catalítico 

Preparação Uso industrial 

Composição Óxido de alumínio 

Forma Pellet (esférica) 

Granulometria:46  
Massa 0,01498 ± 0,005845 g 
Diâmetro 2,723 ± 0,3593 mm 
Volume 11,159 ± 4,2183 cm3 
Densidade 1,8 ± 1,20 g/cm3 
Vazios (1-e) 0,295 	  0,4717 
Porosidade do leito (e) 0,705 ± 0,4717 

Área B.E.T.(*) 226,10 m2/g 

Volume médio dos poros (*) 0,385332 cm3/g 

Diâmetro médio dos poros (*) 68 Å 

(*)  Resultado das análises pelo método B.E.T., constantes do Capítulo 5 (item 5.1.2). 

 

 

Tabela G.2 - Propriedades do nitrato de níquel hexa-hidratado 

Identificação Nitrato de níquel hexa-hidratado - Ni(NO3).6H2O 
Fornecedor Vetec Química Fina Ltda. 

Nomenclatura Níquel Nitrate 6 - Hidrate P.A. 

PM 290,81 g/mol 

Teor Mín. 97% 

Impurezas:  
Cobalto (Co) Máx. 0,01% 
Cobre (Cu) Máx. 0,002% 
Ferro (Fe) Máx. 0,005% 
Chumbo (Pb) Máx. 0,001% 
Zinco (Zn) Máx. 0,05% 
Cloreto (Cl) Máx. 0,003% 
Sulfato (SO4) Máx. 0,01% 

Solubilidade: 243,0 g/100 g H2O (fria) (PERRY & GREEN, 1997) 

 

 

                                                 
46 A granulometria da γ-Al2O3 foi obtida através de tratamento estatístico. 
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Tabela G.3 - Especificações do forno 

Identificação Forno Tubular 
Fornecedor Lindberg/Blue M 

Marca Mini-MiteTM 

Modelo TF55035C 

Dimensões da câmara 2,5 cm x 30,5 cm 

Tipo de controle Digital 

Voltagem 208/240 V, 50/60 Hz, 1 fase 

Potência 800 W 

Peso líquido 28 kg 

Controlador de temperatura UP150 

 

 

 

  

Figura G.1 - Forno tubular Lindberg Blue. 
 

 

 

Tabela G.4 - Especificações do reator de leito fixo (de aço) 

Identificação Reator de leito fixo 
Comprimento de leito útil 78,0 cm 

Diâmetro interno do reator de aço 2,2 cm 

Tipo de aço 316L 

Diâmetro interno da camisa de quartzo 1,9 cm 
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Tabela G.5 - Especificações do rotaevaporador e da bomba de vácuo 

Identificação Rotaevaporador 
Fornecedor Heidolph 

Modelo Laborota 4000 

Controle de rotação 0 a 270 rpm 

Controle de temperatura 20 a 180ºC 

Identificação Bomba de vácuo/pressão 

Fornecedor Tecnal 

Modelo TE-058 

Pressão positiva Até 30 lbs/pol2 

Pressão negativa Até -30 lbs/pol2 

 

 

 

 

 

 
Figura G.2 - Bomba de vácuo/pressão 

Tecnal TE-058 
 Figura G.3 - Rotaevaporador Heidolph 

Laborota 4000. 
 

 

 

 

 

Tabela G.6 - Especificações da bomba d´água 

Identificação Bomba d’água com seringa 
Fornecedor Cole-Parmer® 

Modelo Cole-Parmer® 74900-00 

Fluxo volumétrico 0,2 µL/h a 500 mL/h 

Dimensões aceitáveis de seringas 10 µL a 60 mL 

Avanço linear da seringa 0,019 a 12,7 mm/min 

Pressão máxima 20 psi 

Dimensões 22,9 x 10,2 x 15,2 cm3 

Peso 2,7 kg 
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Figura G.4 - Bomba d'água com seringa Cole-Parmer® 

74900-00 
 

 

 

Tabela G.7 - Especificações dos controladores de fluxo de massa 

Identificação Controlador de fluxo de massa 
Fornecedor Aalborg® Cole-Parmer® Cole-Parmer® 

Gás CH4 Ar / (Ar-O2) H2 

Modelo DFC26 33116-12 33116-06 

Faixa de vazão (mL/min) 0-500 0-1000 0-1000 

Pressão de operação (psig) 20-500 0-30 0-30 

Temperatura de operação (ºC) 5-50 0-50 0-50 

 

 

 

Tabela G.8 - Especificações do cromatógrafo e do detector 

Cromatógrafo Detector Coluna Tcoluna Tdetector 

Varian CP 3800 TCD AALTECH 
Carbosphere 60/80 

80-140ºC, com 
programação de 

rampa de 20ºC/min 
a partir de 6,50 

min. Duração das 
leituras: 12 min 

150ºC 

 



Anexo G 241 

 

 
Figura G.5 - Cromatógrafo Varian CP3800 

 

 

 

 
 

(a)  
(b) 

Figura G.6 - Equipamento utilizado para realização de espectrofotometria de absorção 
atômica. 
(a) Esquema de um espectrômetro de absorção atômica (CIENFUEGOS & 

VAITSMAN, 2000) 
(b) Espectrômetro de Absorção Atômica AA 220 FS. 
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(a) 

 

 
(b) 

Figura G.7 - Equipamento utilizado para realização de análises B.E.T. 
(a) Analisador de área superficial, porosidade e microporosidade 

ASAP 2010, da Micromeritics. 
(b) Amostra preparada para análise. 

 

 

 

 
(a) 

 

 
(b) 

Figura G.8 - Difratômetro. 
(a) Emissão de raios-X em um difratômetro de raios-X. 
(b) Difratômetro de Raios-X Siemens D5000 (no detalhe, o 

difratômetro inteiro). 
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(a)  

 
(b) 

Figura G.9 - Equipamento utilizado para espectrometria de infravermelho. 
(a) Espectrômetro de infravermelho Bruker IFS 66. 
(b) Sistema on line com software para a Transformada de Fourier. 

 

 

 

 

Figura G.10 - Microscópio 
eletrônico Jeol JSM-
6360. 
No detalhe, a câmara 
de espalhamento. 

 



Souza, A.E.A.M. - Dissertação de Mestrado - Avaliação Cinético-Operacional do Processo de Reforma... 244 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura G.11 - Equipamento utilizado para as análises térmicas. 
(a) Analisador termogravimétrico Shimadzu TGA-50. 

 (b) Termobalança com o cadinho. 
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Anexo H. Estabelecimento de condições operacionais para a condução do processo 

 

A Equação (4.6) (Capítulo 4, item 4.4) define estequiometricamente a reforma 

autotérmica do metano. Um ajuste estequiométrico daquela equação conduz às relações 

seguintes: 

 

2
2 2
2 1

b e
c a b

d a b

= −
= − −
= + −

 

 

O caso 1, para a maximização da formação de H2 já foi apresentado naquele 

capítulo. São apresentados aqui os outros 4 casos. 

 

CASO 2: Para a maximização da formação de CO (produção máxima de CO): 0d =  

 

1c =  

1
1 2

2
b

a ou b a
−= = −  

Para 0 1a b≥ � ≤  
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Figura H.1 - Reforma autotérmica do metano para maximização da produção de 
CO (Caso 2). 
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CASO 3: Para H2/CO = 1 (oxo-sínteses): 1
e

e c
c

= � =  

 

1 1d c ou c d= − = −  

2 2b c ou c b= − = +  

2 2c a ou a c= − = −  

a b ou b a= − = −  

  

Só há uma possibilidade para esse caso, que seria: 

 

0a b= =  

2c e= =  

1d = −   (!) 

 

Isso levaria à reforma seca: 

 

4 2 22 2 CH CO CO H→ − +   ou 

4 2 22 2 CH CO CO H+ → +  

 

Assim, só a reforma seca pode produzir uma quantidade equimolar de H2 e CO, na 

reforma do metano. 

 

 

CASO 4: Para H2/CO = 2 (produção de metanol e combustíveis via Fischer-Tropsch): 

2 2
e

e c
c

= � =  

 

1 1d c ou c d= − = −  

2
2 2

2
b

b c ou c
+= − =  

4 2 4 3
3 2

a c
c ou a

− −= =  

2 3 2 4
4 3

b a
a ou b

− −= =  
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Para 
2

0
3

a b≥ � ≤  
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Figura H.2 - Reforma autotérmica do metano para produção de gás de 
síntese usado na produção de metanol e combustíveis via 
Fischer-Tropsch (Caso 4). 

 

 

CASO 5: Para H2/CO = 3 (produção de hidrogênio e amônia): 2 2
e

e c
c

= � =  

 

1 1d c ou c d= − = −  

2
3 2

3
b

b c ou c
+= − =  

2
2 2

2
a

c ou a c
−= = −  

2 2 2 3
3 2

b a
a ou b

− −= =  
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Para 0 1a b≥ � ≤  
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Figura H.3 - Reforma autotérmica do metano para produção de gás de 

síntese usado na produção de hidrogênio e amônia (Caso 5). 
 

 

 

Lembremos que CHANG & WANG (2000) determinaram que, na faixa destacada 

da Figura H.3, a formação de coque seria nula. 
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