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RESUMO 
 

A reação de reforma do metano por dióxido de carbono tem um grande potencial 

para indústria química e o meio ambiente, podendo ser usada como sistema de 

transformação e armazenamento de energia limpa devido à sua reversibilidade e 

endotermicidade. Além de fornecer a melhor matéria-prima para a indústria de síntese, 

pois sua seletividade em H2 e CO na razão de 1:1 conduz a mais aconselhada proporção 

de alimentação para a produção de oxo-álcoois e combustíveis isentos de S e N. 

A termodinâmica para este processo é importantíssima, pois através dela pode-se 

predizer com um elevado grau de segurança o comportamento da reação em situações 

de variação de temperatura, pressão e composição dos reagentes. 

O catalisador sintetizado e caracterizado para este trabalho foi Ni(5%)/γ-Al2O3, 

tendo em vista a sua comprovada atividade e estabilidade catalítica, custo e 

disponibilidade para confecção. 

O catalisador foi preparado através do método de impregnação úmida em rota-

evaporador com vácuo, utilizando-se como sal precursor de nitrato de níquel. A 

secagem foi realizada por 12 horas sob atmosfera de Argônio puro numa corrente de 

100 mL/min a 120ºC em condição de pressão atmosférica. Seguiu-se então, uma 

redução direta - sem a etapa de calcinação - por 12 horas com H2 puro a uma vazão 

volumétrica de 50mL/min igualmente sob pressão atmosférica até a temperatura de 

550ºC. 

Quanto a análise de atividade catalítica esta foi conduzida em um reator 

diferencial com massa aproximada de 50 mg. A vazão volumétrica utilizada foi de 

100mL/min de uma mistura CH4 : CO2 : Ar = 10 : 15 : 75, sob condições atmosféricas e 

850ºC. O produto reacional foi analisado em um sistema on-line de cromatografia 



 
 
gasosa (CG-Master / TDC / Cromosorb-102), conduzindo a conversões em torno de 

80% nas primeiras 10 horas e 60% após 92 horas de experimento. 

As técnicas de análise utilizadas para a caracterização do catalisador sintetizado 

foram: Espectro de Absorção Atômica (A.A.), Difração de Raios-X (DRX), 

Microscopia Eletrônica de Varredura (M.E.V.), Espectro de Raios-X (XPS), Análise 

Termogravimétrica (TGA), Espectro de Infra-Vermelho (I.R). 

A modelagem proposta ajustou se bem aos dados experimentais adquiridos. 
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ABSTRACT 
 

It has been shown that methane reforming with carbon dioxide has a great 

potential in the chemical industry being used as storage and transformation systems of 

clear energy due to your reversibility and endothermicity. Furthermore, this process 

product the best proportion in H2:CO (1:1) recommended for oxo-alcohols and fuels 

obtention. These fuels are known for having no sulphur and nitrogen contaminants, 

which implies a first grade feedstock for the synthesis industry.  

The thermodynamics of this process is very important as with a high degree of 

certainty the behavior of the reaction as a function of the temperature, pressure and the 

composition of the reagents may be predicted. 

The synthesized and characterized catalyst used in this work was Ni(5%)/γ-

Al2O3; due its well known catalytic activity and stability, cost and availability. It 

consisted of nickel supported on γ-Al2O3 was prepared by wet the impregnation 

technique. For this process a solution of Ni(NO3)2.6H2O in water was used. The γ-Al2O3 

grains were impregnated with the salt solution in a rotating evaporator under vacuum. 

The catalyst was dried at 120°C at atmospheric pressure in a pure argon flow at 100 

mL/min for 12 hours. The catalyst was then reduced in a pure hydrogen atmospher at a 

flow of 50 mL/min, at atmospheric pressure and at 550°C. 

The catalyst was characterized by different analytical methods as: Atomic 

Absorption Spectroscopy (AA), X-Ray Diffraction (XRD), Electronic Scanning 

Microscopy (ESM), X-Ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) and Infrared 

Spectroscopy (IRS). 

 

 



 
 

Catalytic activity analysis experiments were performed in a differential reactor 

with the Ni(5%)/ γ-Al2O3 catalyst (50 mg) a flow of 100 mL/min was used with a 

mixture of CH4 : CO2 : Ar = 10 : 15 : 75 under atmospheric conditions and at 850°C. 

Products were analyzed by a on line gas chromatograph (CG-Master/TDC/Cromosorb-

102). The conversions were in the range of 80% in the first 10 hours and 60% after 92 

hours of experiments. 

The proposed model was well adjusted to the experimental data.   
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1.Introdução 
 
1.INTRODUÇÃO 

A conversão de grandes quantidades de gás natural em substâncias químicas tem 

sido objetivo de empresas químicas interessadas em diversificar suas fontes de matérias-

primas. Durante a última década, o interesse na reforma catalítica do metano com o CO2 

para a produção de gás de síntese, tem sido proposta como uma das mais promissoras 

tecnologias para utilização destes dois gases, consideradas as ausências de enxofre, 

nitrogênio e de possíveis compostos aromáticos.    

As elevadas entalpias de reação associadas com a reforma do metano por CO2 e 

sua reação reversa, fazem deste processo um dos mais apropriados para a aplicação na 

armazenagem de fontes de energia renovável, com a redução sensivelmente das 

emissões atmosféricas de gases poluentes. 

Estudos anteriores realizados nos laboratórios de Franz Fischer no Instituto 

Kaiser Wilhelm (atual Instituto Max Plank) e no Instituto Mülheim (atual Ruhr), em 

colaboração com a Companhia Ruhrchemie, em 1928, empreenderam consideráveis 

esforços através do projeto e do desenvolvimento de catalisadores mais ativos, seletivos 

e estáveis para a reforma do metano com CO2. Para este tipo de reação, a maioria dos 

metais do Grupo VIII se apresentam ativos cataliticamente, entretanto quase todos 

sofrem com a desativação por deposição de carbono. Em aplicações industriais o Ni é 

mais atrativo devido a sua inerente disponibilidade, baixo custo e boa atividade 

catalítica junto a outros metais nobres.  

Estudos sobre suportes para o níquel como fase ativa, foram realizados por 

WANG & LU (1999). No seu estudo, investigou-se suas atividades catalíticas sobre a 
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reação de reforma do metano com dióxido de carbono. Dentre os suportes 

recomendados para esta reação, Al2O3, SiO2, TiO2, MgO, ZrO2, CeO2, La2O3, argilas e 

zeólitas, têm se apresentado compatíveis. 

Análises realizadas a respeito da carga de metais contidas em sistemas com estes 

suportes, mostram que altas cargas de metal desativam rapidamente o catalisador 

através do depósito de carbono, entretanto quantidade de 5% de metal ativo conduziu a 

uma maior estabilidade e excelentes atividades catalíticas. 

O presente trabalho tem como objetivo viabilizar a valorização do gás natural 

através da reforma seca do metano, tendo em vista produzir substâncias utilizadas na 

indústria de sínteses, com impacto ambientalmente significante.  

Conduzindo-se o processo sob o ponto de vista do desenvolvimento e 

caracterização de um catalisador efetivo Ni/γ-Al2O3 para a reação de reforma catalítica 

do CH4 com CO2. Foram, os experimentos para o estudo da cinética e sua modelagem, 

em meio heterogêneo. Operou-se, em reator diferencial sob condições de regime 

transiente. Os dados cinéticos foram coletados para uma temperatura de 850ºC, sob 

pressão atmosférica, usando composições de CH4, CO2 e Ar respectivamente iguais a 

10%, 15% e 75%, utilizando-se para isto um fluxo volumétrico de 100 mL/min e 50 mg 

de material catalítico.  

Boas concordâncias foram obtidas entre os dados experimentais e os resultados 

preditos a partir do modelo do sistema reacional, com erros absolutos menores que 1%. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. CONSIDERAÇÕES SOBRE O EFEITO ESTUFA – NOÇÕES GERAIS 

Neste início de século, as fontes energéticas de origem fóssil: petróleo e 

derivados, carvão mineral e gás natural se apresentam como responsáveis por 80% de 

toda energia consumida no mundo. A manutenção deste sistema energético, baseado nos 

combustíveis fósseis, é simplesmente insustentável, pois, além do próprio esgotamento 

de suas reservas, contribui substancialmente para o efeito estufa, a acidificação dos 

lençóis freáticos e o desflorestamento, além de ser um fator de instabilidade para a paz 

mundial. 

Os combustíveis atuais quando queimados, liberam gases altamente poluentes 

(gás carbônico, óxidos de nitrogênio e dióxido de enxofre), que são os grandes 

responsáveis pelos impactos ambientais, que colocam em risco a própria sobrevivência 

da raça humana. O acúmulo de gás carbônico (CO2) na atmosfera terrestre tem 

provocado o aumento da temperatura média da Terra, cujas evidências são irrefutáveis. 

Cientistas do Worldwatch Institute (USA) atestam que nos últimos 35 anos aconteceu 

uma diminuição da massa de neve/gelo nos Andes, Himalaia, Alpes e Montanhas 

Rochosas, e o volume da capa de gelo que cobre o Oceano Ártico encolheu em mais de 

40%. As décadas de 80 e 90 foram os anos mais quentes do século. 

Existe um consenso de que o aumento do efeito estufa só não é maior atualmente 

porque uma grande parte de CO2 é dissolvida nos oceanos e extraída pela vegetação. 

Sem esses mecanismos reguladores, há muito o ser humano já teria, sozinho, 

desequilibrado totalmente o clima da Terra. 
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A FIGURA 1 abaixo mostra a variação da concentração de dióxido de carbono 

(média mensal) na atmosfera desde 1958 a 1991, obtida segundo dados fornecidos pela 

Estação de Monitoramento de Mauna Loa, no Havaí: 

 

FIGURA 1 - Variação da concentração média anual de dióxido de carbono 

O efeito da maior concentração de CO2 na atmosfera é uma exacerbação do 

originalmente benéfico efeito estufa, isto é, o planeta tende a se aquecer mais do que o 

normal; em outras palavras, a temperatura média da Terra tende a subir, FIGURA 2. 

É um desperdício a 

utilização de gás natural como 

combustível nas usinas 

termoelétricas, pois são verificadas 

grandes perdas na transformação 

da energia química do combustível 

em energia elétrica, no transporte e 

na distribuição até o consumidor. 

 

FIGURA 2 -  Variação da temperatura global 
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 Além disso, o uso final será para alimentar equipamentos como ar-

condicionados, chuveiros, caldeiras etc. Dentre alguns usos mais eficientes para o Gás 

Natural (GN) pode-se ser citada a utilização do gás diretamente nos equipamentos, nas 

indústrias altamente consumidoras de energia (siderúrgicas, petroquímicas, cerâmicas e 

cimento). Pode ser utilizado na Indústria Petroquímica de 3ª Geração como uma das 

principais fontes de produção de outros combustíveis como o Hidrogênio (Reforma 

Catalítica e Não-Catalítica), Oxo-Álcoois, Gasolina e Querosene de alta octanagem 

(Fischer - Tropsch). 

 

2.2. DISPONIBILIDADE E USOS DO GÁS NATURAL 

2.2.1. METANO 

Metano, que é o principal componente da maioria das reservas de gás natural, 

está sendo usado em aquecimentos tanto domiciliar quanto industrial, bem como mais 

recentemente para geração de energia elétrica. Em muitos aspectos, o metano é um 

combustível ideal para estes propósitos, devido primeiramente a sua disponibilidade na 

maioria dos centros, sua fácil purificação a partir da remoção de compostos de enxofre e 

por fim o fato de que entre os hidrocarbonetos, é o mais utilizado para combustão em 

relação a quantidade de CO2 formado. Por outro lado, o metano é grandemente sub-

utilizado para a produção de combustíveis líquidos e produtos químicos. 

Segundo LUNSFORD (2000), as reservas estão crescendo mais rapidamente do 

que as fontes de petróleo líquido, e a distribuição geográfica do metano é dada pela 

FIGURA 3. 
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FIGURA 3 - Distribuição geográfica mundial da produção de 

gás natural (LUNSFORD,2000) 

Boa parte do metano é encontrado em regiões que estão distantes dos complexos 

industriais e freqüentemente é produzido off shore. As tubulações não podem ser 

disponibilizadas para transportar o gás de áreas remotas até os mercados potenciais. 

Cerca de 11% do gás é re-injetado e cerca de 4% é queimado em Flairs, e 

conseqüentemente formam na atmosfera a maior parte dos gases formadores do efeito 

estufa. 

Estratégias para o uso do metano dependem do preço e locação, a demanda de 

produtos, constituição de custos, economia e estabilidade política da região, entre outros 

fatores. 
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A composição do gás natural varia muito, segundo a fonte. Na TABELA 1 estão 

relacionadas diversas composições do Gás Natural por fonte. 

TABELA 1- Composições de gás natural (em volume %) – BITTER (1997) 

Comp. 
Slochteren 

(Holanda) 

Lacq 

(França) 

Hass R’mel 

(Algéria) 

Sarmas 

(Romênia) 

Dachave 

(Rússia) 

Old Field 

(Alberta) 

Terrell County 

(Texas USA) 

CH4 81,90 69,40 83,50 99,20 98,00 52,30 45,70 
C2H6 2,70 2,80 7,00 - 0,70 0,41 0,20 
C3H8 0,38 1,50 2,00 - - 0,14 - 
C4H10 0,13 0,70 0,80 - - 0,16 - 
>=C5 0,08 0,60 0,40 - - 0,41 - 
H2S - 15,20 - - - 35,79 - 
CO2 0,80 9,50 0,20 - 0,10 8,22 53,90 
N2 14,00 0,30 6,10 0,80 1,20 2,53 0,20 

No Brasil, a Petrobrás informa os perfis das composições de algumas das bacias 

produtoras de gás natural (TABELA 2). 

TABELA 2 - Composição Típica do Gás Natural no Brasil - ANP (2001) 

ELEMENTOS (1) (2) (3) 

Metano 81,57 85,48 88,56 
Etano 9,17 8,26 9,17 

Propano 5,13 3,06 0,42 
I-Butano 0,94 0,47 - 
N-Butano 1,45 0,85 - 
I-Pentano 0,26 0,20 - 
N-Pentano 0,30 0,24 - 

Hexano 0,15 0,21 - 
Heptano E Superiores 0,12 0,06 - 

Nitrogênio 0,52 0,53 1,20 
Dióxido De Carbono 0,39 0,64 0,65 

Total 100 100 100 

Densidade 0,71 0,69 0,61 

(1) Gás do campo de Garoupa, 
Bacia de Campos 

(2) Gás do campo de 
Miranga, na Bahia 

(3) Saída da UPGN _ 
Candeias, na Bahia 
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O gás natural provém de reservas mundiais que vem aumentando sua produção 

por um fator de 4 vezes desde 1970 à 1995. 

A FIGURA 4, mostra a evolução anual da disponibilidade das reservas mundiais 

de gás natural. 

 

FIGURA 4 - Evolução da disponibilidade das reservas 

mundiais de gás natural (LUNSFORD, 2000) 

 

2.2.1.1. GERAÇÃO DE GÁS NATURAL 

 
A corrente controvérsia sobre a origem do gás não-biogênico (isto é, gás 

produzido por fontes térmicas ou catalíticas) deve ser resolvida se a composição original 

do gás for conhecida. Por exemplo, se for acima de 50% de metano, como tipicamente 

visto em um craqueamento térmico, então poderemos afirmar que  resta pouca dúvida 

que a origem do gás é térmica. Por outro lado, se a composição  do gás for acima de 

80% esta teoria não pode por si só imperar. Infelizmente, a composição de origem do 

gás ainda é obscura durante a geração e migração. Daí, a composição do gás em 

qualquer um dos tipos de depósito, não reflete a composição original. 
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A controvérsia deve ser resolvida se a composição global de gás natural for 

conhecida; isto é, a rede de composições dos gases encontrados em rochas geradoras, 

rochas reservatórios, por dispersão, dissolução e perdido. Deste total deve-se relatar a 

composição global, e daí, deve refletir seu modo de geração, independente de seu 

fracionamento pós-geração. 

A composição para cada tipo de fonte pode ser vista na TABELA 3 a qual, 

segundo MANGO (2001) pode assim ser detalhada: 

- Rochas Geradoras : este gás constitui cerca de 9% do gás total e é geralmente 

úmido; 

- Rochas Reservatório: são cerca de 2% do total de gás gerado e é representado 

pelo gás produzido a partir dos poros das rochas sedimentares, que na maioria 

das vezes é depósito comercial de petróleos associados e não-associados; 

- Gás disperso, dissolvido e perdido: esta é a maior fração da composição do 

gás natural disponível, cerca de 89% do total; deste total, uma pequena 

fração (~2%) de gás ascendente que trapeia dos poros de rochas reservatório, 

unindo-se com outros 2% de rochas reservatório não-porosa e escapam para 

a superfície; o restante é considerado como dissolvido em petróleo (petróleo 

associado) e água, além do percentual disperso nas porosidades das rochas. 
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TABELA 3 - Contribuição percentual de cada categoria de fonte 

formadora e/ou armazenadora de gás natural (MANGO, 2001) 

Categoria % parcial 

Gás de rochas geradoras 9,00 

Gás de rochas reservatório 2,00 

Gás disperso, dissolvido e/ou perdido 89,00 

Assim assumindo as estimativas acima, MANGO (2001) concluiu que o 

mecanismo de formação do gás natural (basicamente o metano) é desconhecido, 

segundo o autor é possível se especular que apenas a decomposição térmica (150ºC) não 

é suficiente para justificar a formação do gás natural. 

 

2.2.1.2. DISPONIBILIDADE DE GÁS NATURAL NO BRASIL 

 
Nas últimas duas décadas, a indústria de gás natural passou por uma série de 

transformações significativas. A emergência da questão ambiental enfatizou algumas 

vantagens das tecnologias que utilizam gás natural, entre as quais: a menor emissão de 

gases de efeito estufa em relação às tecnologias baseadas no consumo de outros 

combustíveis fósseis, a ausência de produção de cinzas pesadas e a facilidade de 

manuseio. Destarte, em muitos países no mundo, verifica-se uma convergência entre os 

objetivos das reformas dos seus setores energéticos e as metas ambientais acordadas em 

relação às suas emissões de gases de efeito estufa. 
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Assim, conjugando-se todas estas vantagens com a oferta de gás natural no 

Brasil entende-se que para atender às expectativas de aumento da participação do gás 

natural como fonte direta e indireta de combustíveis limpos é crucial garantir o mercado 

interno. 

Tendo em vista as dificuldades de transporte deste gás de locais remotos até os 

pontos onde ele é processado a queima e a perda geralmente são as rotas mais utilizadas 

para o seu aproveitamento. 

Somente nos últimos 20 anos, a produção e a oferta interna de gás natural vêm 

apresentando um crescimento mais significativo, em boa parte, por conta da exploração 

em reservas especiais. No entanto, a natureza destas reservas, em geral associada às do 

petróleo, foi também um impercílio para que o gás fosse aproveitado para o consumo 

final. Assim, apesar do aumento da produção, elevaram-se também as perdas com 

queimas de gás, o que levou inclusive à Petrobrás a lançar o Programa de “Queima 

Zero”, destinado a reduzir a proporção de queima de gás natural até níveis próximos aos 

internacionais, como indica a ANP (2001). 

Os primeiros fatores limitadores da expansão do uso do gás natural no país 

foram a tardia descoberta das reservas e a localização daquelas que volumes 

consideráveis. As evoluções da produção total e da oferta de gás natural no Brasil 

podem ser acompanhadas pela evolução apresentada na FIGURA 5. 
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FIGURA 5 - Comportamento da produção e oferta históricas de gás natural no Brasil 

(ANP, 2001). 

Esse contínuo aumento da produção de gás natural associado ao petróleo que 

sustentou de forma exclusiva o crescimento também contínuo da oferta interna do gás. 

Contudo, a descoberta de gás natural, associado ou não, não refletiu, nem imediata, nem 

proporcionalmente, em aumento da oferta interna, isto é, oferta de gás para o consumo 

longe dos campos de produção. 

Assim, a diferença entre a produção e a oferta corresponde ao gás “perdido”, que 

é consumido no campo, para a geração de calor e eletricidade, ou reinjetado no poço, 

para recuperação de poços de petróleo, ou simplesmente queimado, por não ter como 

ser escoado até os centros de consumo e transformação. 

O uso do gás como principal insumo para a extração de petróleo explica o 

elevado consumo próprio e o volume injetado, cada um correspondendo a 13% do gás 

natural produzido. A  proporção de gás não aproveitado correspondeu a 19% do total.  
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Os dados agregados sobre a utilização do gás natural nos campos de produção 

brasileiros podem ser acompanhados a partir da FIGURA 6. 

Fonte: MME, 1999 

FIGURA 6 - Utilização e disponibilidade do gás natural no Brasil (ANP, 2001). 

 
Desta forma, após todas as deduções realizadas, tem-se que um pouco mais da 

metade da produção, 55%, esteve disponível para o consumo longe dos poços. 

Observando esta oferta crescente de gás natural, avalia-se plenamente viável a 

proposta do aproveitamento desta fonte de hidrocarboneto para o processo de reforma 

catalítica com o dióxido de carbono, outra fonte igualmente abundante. 

Para se ter uma visão global do que correspondem os valores anuais produzidos 

até 1995, observa-se a FIGURA 7. 

 

FIGURA 7 - Produção de gás natural no País a partir de fontes associadas e não-

associadas (ANP, 2001). 
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2.3. DISPONIBILIDADE E USOS DO DIÓXIDO DE CARBONO 

2.3.1. GERAÇÃO DE DIÓXIDO DE CARBONO 

As correntes emissões de CO2 para a atmosfera através das atividades do homem 

são em sua maioria inconcebidas e abre precedentes para a reciclagem do mesmo, e 

conseqüente disposição para outros fins. Assim, espera-se que a reciclagem cause um 

impacto significante na redução das emissões além de haver o aproveitamento racional 

de um refugo gasoso. 

Sabe-se que o dióxido de carbono é o mais importante dos compostos que 

compõem os gases do efeito estufa. Elevações nas concentrações de CO2 na atmosfera, 

contribuem com cerca de 50% para o agravamento do efeito estufa. 

Uma vez que os combustíveis fósseis são os maiores vilões para estas emissões, 

a concentração de CO2 na atmosfera continuará crescendo a menos que sejam tomadas 

decisões e ações enérgicas e alternativas para se evitar tal conturbação. Conseqüência 

disto é o efeito de aquecimento global, que cresce notoriamente com o aumento da 

quantidade de emissões de CO2. O custo da recuperação do CO2 não só depende do tipo 

de tecnologia aplicada, mas também de sua pressão parcial dentro do processo 

analisado. 

É esperado que a médio e longo prazo que cresçam as iniciativas e ações em 

pesquisa na área de reciclagem deste produto, e assim, seja possível minimizar tal 

situação.  
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2.3.1.1. Principais fontes do dióxido de carbono 

A maior fonte de emissões de CO2 é de longe a exaustão automobilística. 

Devido a sua larga dispersão e mobilidade, neste caso torna-se difícil imaginar que 

quaisquer sistemas práticos sejam desenvolvidos para a recuperação e reciclagem dos 

gases oriundos destas fontes. Outras fontes contribuem significantemente para o total de 

emissões de CO2 na atmosfera. 

As categorias acima envolvem as seguintes fontes geradoras: 

- geração de eletricidade e geração de calor para indústria; 

- exaustão automobilística; 

- dióxido de carbono associado com gases naturais e gases de queima do carvão; 

- processos metalúrgicos e siderúrgicos (produção de aço e ferro); 

- produto paralelo a partir de processos químicos (síntese de NH3, H2, fabricação 

de cimento, processos fermentativos). 

EDWARDS (1995) avaliou que dentro das perspectivas de cálculo a atmosfera 

contém uma quantidade estimada de 2750 Gton de CO2 e a  estimativa dada em 1990 

para a  produção mundial de CO2 a partir de fontes antropocêntricas pode ser analisada 

pela TABELA 4. 

TABELA 4 - Fontes antropogênicas mundiais de produção de CO2 (EDWARDS, 1995) 

Fontes Quantidade (Gton) 
Carvão 9,0 
Petróleo 9,4 

Gás Natural 3,6 
Combustíveis Fósseis Totais 22,0 

Manufatura do Cimento 0,6 
Desflorestamento e exploração da terra 7,4 

Total 30,0 
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2.3.1.2. USOS DO DIÓXIDO DE CARBONO 

 
Os correntes usos do CO2 são principalmente a manufatura de produtos químicos 

e fertilizantes, preservação de alimentos, recuperação secundária de petróleo e vários 

usos menores (gás anti-incêndio, gás inerte, etc).  

A estimativa deste consumo é difícil de ser feita, porém é notório que um 

balanço de massa rápido entre o produzido e o consumido é o bastante para se observar 

que o consumo ainda é insignificante para a otimização deste quadro. 

Ainda segundo EDWARDS (1995), o dióxido de carbono pode ser usado como 

alimentação (reciclado e consumido) em novas rotas para a produção de um número 

expressivo de produtos químicos, mas estas aplicações são consideradas insignificante 

perante a magnitude da produção estimada. Por outro lado, uma vez que a quantidade de 

combustíveis fósseis usados na combustão e em outros processos de conversão de 

energia é muito maior do que o consumido, a situação de deve ser bem diferente no 

futuro quando se enxergar e houver a consciência da real situação. 

O principal problema na utilização do CO2 é que sua aplicação em reações 

químicas requer uma grande quantidade de energia. Assim, identificação a fonte de 

energia é crucial para determinar o impacto que a aplicação do CO2 na produção de 

produtos químicos poderá ter na redução de suas emissões. Se a energia para os 

processos é derivada de uma fonte energética fóssil, então o CO2 formado deve ser 

incluído no balanço global de massa do processo. 
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No caso da reação estudada, a reforma teoricamente produz um gás de síntese 

com uma razão 1:1 para H2:CO, excelente para processos de OXO-sínteses, como é o 

caso da produção do metanol, onde 0,67 mols de CO2 são gerados por mol de 

consumidos. Isto demonstra que globalmente a rede de reações produz uma redução no 

percentual de participação do CO2 na produção dos gases do efeito estufa. 

Infelizmente, não há uma tecnologia industrial estabelecido para a reforma do 

metano com CO2, com respeito à potencialidade atrativa de incentivos para um grande 

número de aplicações, isto é devido principalmente à formação catalítica por coque e 

carbono, que rapidamente vão e desativando o catalisador. 

Assim um dos objetivos deste trabalho é propor um catalisador que possa ser 

aplicado a estes sistemas com menor custo e maior durabilidade. 

Outro caso recente de utilização desta reação para fins de ganho energético é a 

utilização de unidades de TCHP (ThermoChemical Heat Pipe) ou CETS (Chemical 

Energy Transmission Systems), ou seja, unidades que se baseiam na termodinâmica 

para armazenar e transmitir energia a partir da energia solar.  

Desde a década passada, este processo industrial vem sendo abordado por 

diversos pesquisadores. Em seu trabalho, RICHARDSON & PARIPATYADAR (1990), 

identificaram a utilização da endotermicidade e exotermicidade das reações para o 

acúmulo e uso energia necessária. Neste caso, a energia motora é a energia solar, que 

além de produzir calor e energia não utiliza fontes carbonáceas, extinguindo possíveis 

emissões.  
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A FIGURA 8 abaixo mostra as características essenciais do TCHP ou CETS : 

 

FIGURA 8 - Esquema do processo de EVA-ADAM / CETS (RICHARDSON & 
PARIPATYADAR, 1990) 

A reversibilidade de uma reação endotérmica pode ser deslocada na direção do 

equilíbrio por energia fóssil, nuclear ou solar. Estes produtos são armazenados para uso 

posterior ou transportados através de linhas para um local onde a reação reversa, agora 

exotérmica, seja exigida. Estes processos recorrem à termoquímica da reação de 

reforma do metano com CO2 devido a sua seletividade e quantidade energética 

intrínseca. 

2.4. PRODUTOS DO GÁS NATURAL : GERAÇÃO E APLICAÇÃO 

Gás de síntese (ou SYNGAS), principal produto da reforma do gás natural é uma 

mistura de hidrogênio e monóxido de carbono, constituindo uma das misturas de 

alimentação mais importantes na industria química de síntese. 

2.4.1. APLICAÇÕES DO GÁS DE SÍNTESE 
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Segundo KIRK & OTHMER (1993), o SYNGAS produzido de três diferentes 

reações com metano pode ser aplicado para produzir diferentes  produtos de importância 

industrial (TABELA 5).  

TABELA 5 - Fontes de produção e aplicação do SYNGAS (KIRK & OTHMER, 1993). 

Razão H2/CO Reação Aplicação 

1 224 22 HCOCOCH +↔+  Oxo-álcoois, Policarbonetos, 
Folmaldeído 

2 224 22
1 HCOOCH +↔+  Síntese de metanol e Fischer-Tropsch 

3 224 3HCOOHCH +↔+  Produção de H2 e amônia 

Compondo o gás de síntese o 

hidrogênio revela-se cada vez mais 

importante na formação de derivados e 

para fins energéticos.  

No final da década de 90, ARMOR 

(1999) apartir de seus estudos, afirmou 

que o hidrogênio irá se tornar a maior 

fonte de energia do futuro, e que o hidrogênio molecular é um combustível de queima 

limpa, podendo ser armazenado com gás ou como líquido através de linhas industriais; 

além de oferecer importante e significativa redução nas emissões de NOx, CO e CO2, 

produtos de combustão de combustíveis fósseis. 

 

FIGURA 9 - Esquema de produção 

a partir do gás de síntese (ARMOR, 1999) 

O hidrogênio é largamente usado na produção de produtos químicos, alimentos e 

indústrias de refinaria. Nesta última é extremamente necessário para desulfurização, 

hidrotratamento, hidrocraqueamento. Para produção de compostos químicos o 
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hidrogênio é especialmente utilizado na síntese do toluenodiamina, peróxido de 

hidrogênio, síntese de amônia e metanol, aplicações farmacêuticas, hidrogenações, etc. 

2.4.2. GERAÇÃO DO GÁS DE SÍNTESE 

A necessidade de utilização de H2, componente principal do gás de síntese 

(SYNGAS), vem aumentando a cada ano. Isto se dá pelo aumento da demanda de 

hidrogênio em processos de refino do petróleo, como hidrocraqueamento e 

hidrotratamento, produção de metanol, conversão de metanol à gasolina, produção de 

amônia e síntese de hidrocarbonetos pela reação de Fischer-Tropsch. 

Incentivos vêm sendo cada vez maiores para os processos de produção de 

combustíveis a partir do SYNGAS. Isto se deve a ajuda que estes combustíveis 

pronunciam com respeito ao controle de poluição ambiental. Uma vez que combustíveis 

produzidos a partir do gás de síntese não contém heteroátomos de S e N, principais 

causadores de emissões nocivas. A possibilidade de atuar na estequiometria das reações 

que produzem estes combustíveis, pode conduzir a aumento de octanagem, otimizando 

queima e poluição. 

O gás de síntese utiliza o gás natural, ou seja, o metano, como maior fonte de 

alimentação para os processos, recorrendo ao seu conteúdo de metano, que se apresenta 

como muito estável, tendo que ser processado em condições bastante severas. 

De acordo com PEÑA (1996), os processos que são utilizados para a produção 

do SYNGAS, podem ser classificados em: Oxidação Parcial Não-Catalítica (NC-POM); 

Oxidação Parcial Catalítica do Metano (POM); Reforma convencional com vapor 
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(SRM) ou com CO2 (DRM); Reforma catalítica Autotérmica (ATR) e Reforma 

Combinada do Metano (CRM). 

 

2.4.2.1. Oxidação Parcial não-catalítica do metano (NC-POM) 

Há várias plantas que produzem hidrogênio por oxidação parcial não catalítica 

do metano. Neste processo, uma mistura de oxigênio e gás natural é pré-aquecido, 

misturado e  queimado em um forno. 

Na ausência de catalisadores a temperatura do reator deve ser bastante elevada 

para alcançar a completa conversão do CH4  (em torno de 1030–1130 ºC). 

Deve-se ter em mente que para manter estas condições de temperatura e 

oxigenação pura os custos são elevados, porém uma das vantagens deste processo é que 

ele pode trabalhar a pressões elevadas não necessitando a utilização constante de 

compressores. 

 

2.4.2.2. Oxidação parcial catalítica do metano (POM) 

 
Como a reforma convencional com vapor é um processo onde o gasto de energia 

é enorme, extensivo trabalho tem sido feito durante anos com o propósito de 

desenvolver opções mais atrativas.  

Recentemente a produção de SYNGAS que era basicamente montada sobre os 

pilares da reforma convencional com vapor, está aos poucos migrando para a reforma 

catalítica a seco e para a oxidação parcial catalítica do metano. 
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Este último é um processo no qual, com um mínimo de vapor obtém-se os 

rendimentos necessários de H2/CO para os processos de produção de Metanol e de 

Fischer-Tropsch. 

Trata-se de um processo muito mais rápido que os processos de reforma em 

geral, visto que trabalha a temperaturas maiores que 900 ºC e pressões de 10 – 80 atm, 

em condições catalíticas e sob excesso estequiométrico de oxigênio, como mostram as 

equações abaixo: 

OHCOOCH 224 22
3 +→+  ( ) molkJH /519−=∆ Eq. 1 

OHCOOCH 2224 22 +→+  ( ) molkJH /802−=∆ Eq. 2 

 

 

2.4.2.3. Processos convencionais de reforma catalítica do metano: 
Vapor e CO2 

 

a. Reforma Catalítica do Metano por Vapor (SRM) 

O hidrogênio é principalmente produzido pela reforma catalítica do metano por 

vapor. Sendo este um processo estabelecido por converter gás natural (metano) e outros 

hidrocarbonetos a gás de síntese.  

O SRM tem sido usado por várias décadas, tendo seu primeiro desenvolvimento 

foi em 1926 por um alemão chamado Fischer-Tropsch. O processo tradicional consiste 

em uma alimentação gasosa pré-aquecida e pré-tratada, sendo reformada em um reator, 

onde ocorre a reação com posterior retirada de CO2, usado em outros processos. 
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A mistura gasosa de CH4 - H2O (vapor) reage em um leito catalítico à base de 

níquel suportado, fornecendo uma razão H2:CO de 3:1. A razão entre os reagentes é 

cerca de 2-5:1, dependendo do uso do SYNGAS. A temperatura usada é de cerca de 

1000 ºC, sob pressão de 10-30 atm. 

Neste processo há dois limites a serem considerados: (i) Limite Termodinâmico; 

(ii) Limite Cinético. 

No primeiro, cabe identificar em que condição se iniciará a formação de carbono 

e se o gás alimentado indica formação de carbono. No segundo, deve-se observar as 

condições de operação no reformador onde o CH4 se decompõe em carbono mesmo 

reagindo com vapor. As condições termodinâmicas podem prever que não haverá 

formação de carbono depois do equilíbrio da reação de reforma com a reação de gás-

shift ter sido alcançado. 

 

b. Reforma Catalítica do Metano por CO2 (DRM) 

 
Esta reação é de muito interesse para indústrias de sínteses, devido a sua baixa 

razão entre H2:CO  (1:1) em relação à SRM. 

A reforma do gás natural com CO2 não é apenas importante na indústria para a 

produção de H2 e CO, mas também atrai muitos interesses como uma reação 

consumidora de CO2 e passível de aplicação em sistemas alternativos de conversão, 

geração e transmissão de aquecimento industrial. 
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Cálculos termodinâmicos indicam que os limites de carbono são aproximados 

quando o CO2 é incorporado à alimentação em condições de baixas temperaturas (600ºC 

– 750 ºC). 

 

2.4.2.4. Reforma Auto Térmica do Metano (ATR) 

A reforma autotérmica do metano é a combinação da oxidação parcial não-

catalítica e a reforma convencional do metano com vapor, e foi desenvolvida por Haldor 

Topsoe por volta de 1950. 

O reformador consiste basicamente de um leito bi-dividido em linha tubular, por 

onde entram os fluxos pré-aquecidos de CH4 + O2 e CH4 + H2O para reagirem. Primeiro 

por uma zona de queima e só depois pela zona catalítica.Tipicamente este tipo de 

processo opera a 2000 ºC na zona de combustão e entre 1000 – 1200 ºC na zona 

catalítica. 

 

2.4.2.5. Reforma Combinada do Metano (CRM) 

A combinação de diferentes processos (reforma a vapor, reforma seca, oxidação 

parcial catalítica) pode conduzir a composições desejadas do gás de síntese. Este 

processo envolve dois reformadores em série, um primário onde ocorrem as reações de 

reforma a vapor e seca, e outro secundário onde há oxidação parcial do metano não 

reagido. As condições neste processo são de 700ºC e 40 atm. 
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2.4.3.  ECONOMIA E COMPARAÇÃO DE PROCESSOS DE PRODUÇÃO DO SYNGAS 

É imperativo, na perspectiva de desenvolvimento de um processo de utilização 

do gás natural, realizar-se uma análise das tecnologias aplicadas nos processos 

comercias e emergentes para produção de gás de síntese. A produção desta mistura 

constitui a maior parte dos custos totais (cerca de 50%) de uma planta de metanol e 

amônia, por exemplo. 

Assim, de acordo com PEÑA (1996) e FRENI et al. (2000), os quais realizaram 

estimativas em termos de consumo de energia e custos de um determinado processo em 

uma planta, é possível se chegar as seguintes conclusões tomando como base de 

comparação cinco pontos: 

- material de consumo (Gás natural, água, oxigênio, etc...); 

- consumo de energia (Gás para combustível e processos, incluindo geração de 

vapor e trabalho mecânico); 

- energia recuperada (excesso de energia que pode ser recuperada); 

- investimentos (incluindo plantas de oxigênio, para alguns casos); 

- custos operacionais. 

As tecnologias abordadas foram: reforma convencional com vapor (SRM); 

reforma convencional a seco (DRM); oxidação parcial não-catalítica (NC-POM); 

oxidação parcial catalítica (POM); reforma autotérmica (ATR); Reforma combinada do 

metano (CRM). 

Analisando os custos de investimentos, a reforma com vapor representa o 

processo mais custoso. O NC-POM reator é mais barato, porém a planta de oxigênio é o 

investimento mais caro. O processo de reforma autotérmica reduz estes custos, 

conduzindo a uma redução de 18% comparativo ao SRM, contudo o consumo de 
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energia elétrica o faz ficar a frente do POM. Este processo consume menos gás natural, 

no entanto os seus custos operacionais o fazem penúltimo lugar desta comparação. 

De todos os processos avaliados o que otimiza mais custos e benefícios é a 

reforma convencional com dióxido de carbono. Este processo tem potencial para 

viabilização tendo em vista as pesquisas com novos catalisadores. Quanto aos custos 

energéticos de material de consumo, apresenta-se promissor pois o mesmo utiliza 

refugos de outras indústrias (caso do CO2) como material reagente. 

MICHEL (1989) comparou os custos de diferentes processos de produção de 

SYNGAS. Demonstrou que dependendo da razão requerida de H2:CO, a reforma do 

metano com CO2 pode ser mais economicamente vantajoso que os outros processos de 

produção. Quando a razão H2:CO está entre 0-0,5 à reforma com o CO2 é preferida, 

porém se a razão se eleva para 0,5 o processo mais indicado não é a reforma com CO2. 

Estes estudos comparativos têm sido realizados de uma forma generalizada, os 

quais permitem decidir quais destes processos são os melhores.  

As margens de vantagens são pequenas e dependem das aplicações atuais 

seguintes do processo: uso do gás de síntese e/ou hidrogênio; gás empregado e preço no 

mercado; tamanho de planta; disponibilidade de uma planta de oxigênio, 

disponibilidade e custo das matérias primas.  

Entretanto, uma determinação específica deverá ser realizada contendo todas as 

condições cuidadosamente incorporadas tendo em vista também parâmetros de 

localização geográfica, mercadológica e logística da planta. 
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2.5. REAÇÕES E CONSIDERAÇÕES TERMODINÂMICAS 

Aspectos termodinâmicos relativos as reações envolvidas no processo de 

reforma de gás natural com dióxido de carbono são relevantes tendo em vista a 

termicidade do processo. 

Dentro das considerações termodinâmicas efetuadas em seu trabalho, 

EDWARDS & MAITRA (1995), observaram que a reforma do CH4 com CO2 envolve 

reações altamente endotérmicas, as quais tem características termodinâmicas e de 

equilíbrio similares às da reação de reforma mais empregada industrialmente (reforma 

do metano com água). No processo industrial opera-se com um produto que possui uma 

razão maior de H2/CO do que a primeira. 

Segundo WANG & LU (1996a), as reações correspondentes na reforma do 

metano com dióxido de carbono são descritas como: 

2
 

42 22 HCOCHCO +→+ 3(a)  

Para a qual tem-se: 

TGO 32,6761770−=∆  molkJH 247298 =∆  

Esta reação é altamente endotérmica e igualmente favorecida por pressões 

reduzidas e altas temperaturas. No processo ocorre uma reação de troca reversa água-

gás, assim descrita: 

OHCOHCO 222 +→+  4(b) 

Tendo-se: 

TGO 84,78545 +−=∆  molkJH 41298 =∆  
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Sob estas condições de estequiometria, a deposição de carbono ocorre de acordo 

com as seguintes reações: 

24 2HCCH +→  5(c) 

Que energeticamente tem: 

TGO 45,2621960 −=∆  molkJH 75298 =∆  
Do mesmo modo: 

CCOCO +→ 22  6(d) 

Sendo que: 

TGO 87,4039810 +−=∆  molkJH 172298 −=∆  

A variação da energia livre padrão foi empregada por WANG & LU (1996a) 

para calcular as mínimas temperaturas operacionais para reforma com CO2, 

craqueamento do CH4, e as temperaturas limitantes superiores das outras reações 

laterais. Assim,  para se obter as temperaturas mínimas de operação na reforma do 

metano com dióxido de carbono, WANG & LU (1996a) assumiram que ∆ , 

obtendo as seguintes temperaturas de operação para este tipo de operação (TABELA 6). 

0=OG

 
TABELA 6 - Temperaturas limites para as reações do sistema de reforma catalítica do 

metano com dióxido de carbono CO2/CH4 WANG & LU (1996a) 

 Reação 
 a1 b2 c2 d1 

Temperatura (ºC) 640 820 700 557 

 1 Limite min. 2 Limite max.   
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WANG & LU (1996a) basearam-se em cálculos termodinâmicos e deduziram 

que de 500-700 ºC a disproporcionalização do CO domina a formação do carbono sobre 

o Ni/γ-Al2O3, enquanto que no intervalo de temperaturas de 600-800 ºC a dissociação 

do CH4 será a principal causa para esta deposição. Ainda segundo eles a deposição 

dependerá não só da temperatura do processo, mas também da natureza do suporte 

envolvido. 

Disto, ainda sobre as observações pertinentes ao sistema CH4/CO2, EDWARDS 

& MAITRA (1995), observaram que a reação de reforma  CH4/CO2 pode ser vista como 

uma união das reações de craqueamento do metano (c) e a reação reversa (d). 

Idealmente o carbono formado na reação de craqueamento deverá ser rapidamente 

consumido pela reação reversa (d). 

A formação do vapor é quase sempre conduzida via reação reversa de gás-shift 

(b). Então, se a (c) é mais rápida do que a taxa de remoção de carbono, haverá a 

formação de uma rede crescente de carbono provocando sérios danos no conceito da 

reação global que por sua vez, em prática, conduzirá o catalisador à desativação e 

bloqueios ao reator.  

Com exceção da (c), a reação (d) favorecida a baixas temperaturas, é também 

uma fonte potencial de carbono devido ao disproporcionamento do monóxido de 

carbono. Pode-se notar, inclusive que a (b), que consome o hidrogênio produzido, 

representa uma desvantagem para o processo, a menos que assuma uma posição 

eficiente junto à estequiometria global da reação de reforma de CH4/CO2, trabalhando 

para que seja mantida. 
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Obviamente, o papel do catalisador escolhido não será somente para aumentar a 

velocidade global da reação, mas também ajustar passos elementares apropriados com o 

destino de prevenir tanto a deposição de carbono como a formação de água. 

Ainda em seu trabalho os 

autores avaliaram os 

comportamentos da composição 

de equilíbrio e deposição de 

carbono (FIGURA 10). Dentre as 

conclusões obtidas na pesquisa, 

pode-se afirmar que sob 

condições de temperaturas 

maiores que 900 ºC e a pressão 

de 1 atm, a formação de água 

decresce sensivelmente. 

 

FIGURA 10 - Condições termodinâmicas para a 

deposição de carbono para o sistema CH4/CO2 

(EDWARDS & MAITRA, 1995) 

È sabido ainda, que a formação de água é refletida pelas menores concentrações 

de H2 em relação à concentração de CO, isto é devido a reação inversa de gás-shift 

(principal rota de formação de água).  

Em relação à deposição do carbono, observou-se que, far-se-á necessária a 

consideração da presença da reação reversa de Boudouart e a reação de craqueamento 

do metano como principais rotas de gaseificação e deposição de carbono para a  reforma 

catalítica do metano com CO2. 

Referenciando-se à importância da formação de carbono, considerações podem 

ser realizadas a respeito da termodinâmica da carbonização. 
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Pela observação de FROMENT (2000), a deposição de carbono requer especial 

atenção uma vez que ela conduz à desativação e mesmo a desintegração do catalisador. 

Até agora critérios termodinâmicos baseados sobre o conceito de afinidade têm sido 

usados para checar a possibilidade de formação do coque. Assim, tem-se: 

( )
Kpi

Pj
Vi ij

i∏
=

ν

 Eq. 7 

Na qual Ki é a constante de equilíbrio da reação i. A reação procede da esquerda 

para direita quando Vi < 1, e no sentido inverso quando Vi > 1. A afinidade pelo 

coqueamento devido ao craqueamento do metano decresce da superfície até o centro da 

articula. Se não há afinidade pelo craqueamento do metano no seio da reação não haverá 

afinidade para formação de carbono no interior da partícula.  

No centro, onde os componentes reagem tendo  alcançado o equilíbrio, todas as 

afinidades são iguais. Naquelas situações onde há afinidade não só para formação de 

carbono por craqueamento do metano, mas também pela gaseificação do carbono pela 

reação com CO2, resultando em um equilíbrio dinâmico que se deslocará segundo a 

etapa de reação em que houver maior velocidade de reação efetiva.  

Segundo a termodinâmica do sistema de reação CH4/CO2, uma razão foi 

calculada com base em resultados experimentais para se determinar a possível direção 

da reação dada. Se Vi é menor do que a unidade , a reação i se processa para a direita na 

direção dos produtos, caso contrário a reação terá tendência de seguir para esquerda, na 

direção dos reagentes. 
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TABELA 7 – Reações e constantes de equilíbrio (HOU & HUGHES, 2001) 

i Reação Kpi Dimensões 

1 
224 22 HCOCOCH +→←+  (6,780x10+18)exp(-31230/T) (kPa)2 

2 
222 HCOCOOH +→←+  (1,767x10-02)exp(4400/T) kPa 

3 CCOCO +→← 22  (5,744x10-12)exp(20634/T) (kPa)-1 

4 
24 2HCCH +→←  (4,161x10+07)exp(-10614/T) kPa 

Segundo HOU & HUGHES (2001), a razão V2 sugere que a reação (i=2) deve se 

processar inicialmente para a direita a baixas extensões, e para esquerda quando a 

extensão da reação aumenta. Isto 

significa que parte do monóxido de 

carbono é produzido a partir da 

reação (i=2) a elevadas extensões de 

reação. A possível formação de 

carbono causada pela reação (i=4) é 

indicada quando V4 é menor do que a 

unidade a baixas extensões de reação. 

A FIGURA 11 exibe curvas de 

temperaturas limitantes para o 

depósito do carbono no sistema de 

reforma do metano com dióxido de 

carbono. Foram assumindos diferentes valores para a relação entre CO2/CH4; uma vez 

que esta relação define o excesso de CO2 na reação; além disto, variantes de pressões de 

totais entre 0,6 - 10 atm são confrontadas com estas razões. 

 

FIGURA 11 - Efeito da razão de alimentação 
CO2/CH4 sobre a temperatura limitante          

para depósito de carbono                      
(EDWARDS & MAITRA, 1995). 
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Por outro lado, a 

FIGURA 12 mostra as 

conversões no equilíbrio 

variando com a temperatura. 

Podemos observar que 

conversões a pressões reduzidas 

exibem um comportamento mais 

evoluído que à pressões mais 

elevadas. Assim à pressão de 

0,01 atm, conversão alcança 90% a 550 °C, enquanto que à  0,1 atm a conversão não 

alcança 90% até 700 °C.   

 

FIGURA 12 - Dependência da conversão do metano 

com a temperatura e pressão do sistema CO2/CH4  

(EDWARDS & MAITRA, 1995). 

Para a mesma relação de alimentação, o limite de temperatura para o depósito de 

carbono aumenta como os aumentos de pressão. Claramente, a deposição de carbono é 

termodinamicamente possível para uma relação de alimentação de 1:1 a temperatura até 

870°C a 1 atm e 1030°C a 10 atm para a reação principal da reforma CO2/CH4. Além 

disso, a uma determinada pressão, a temperatura limitante aumenta quando a razão de 

alimentação CO2/CH4 diminui. Isto significa que excesso de CO2 na alimentação deve 

evitar formação de carbono a baixas temperaturas.  

Para prevenir a formação de carbono, as temperaturas de operação devem ser 

mais altas que as temperaturas limitantes  como indicado na FIGURA 12, que significa 

que mais energia será requerida. A temperaturas elevadas, porém, carbeto de níquel 

pode ser formado na superfície de catalisadores a base de níquel e adequadamente um 

limite superior de temperatura é necessário para prevenir sua formação. 
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GADALLA & BOWER (1998) afirmaram que a temperatura limite para 

prevenir o surgimento do carbeto aumenta com a elevação da pressão e decréscimo da 

razão de alimentação. A partir da distribuição dos produtos fica evidenciada que o 

aumento da pressão para uma razão fixa de alimentação decresce a conversão do 

metano, mas eleva a conversão do CO2. Conseqüentemente, sob condições de pressão 

constantes, decrescendo a razão de alimentação CO2/CH4, a seletividade de CO e H2 é 

favorecida, enquanto que a formação de água á reduzido sensivelmente. 

Com o intuito de se prevenir à formação de carbono, a temperatura de operação 

deve ser mais elevada do que as estabelecidas na TABELA 8.  

Entretanto, a altas temperaturas o carbeto de níquel pode ser formado. Tendo em 

vista esta situação colateral é necessário prevenir sua formação, que acarretaram em 

perda de sítios catalíticos ativos. 

TABELA  8 - Distribuição dos produtos em equilíbrio a temperaturas limitantes para 

formação de carbeto (GADALLA & BOWER, 1998). 
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2.6. CATALISADORES DE REFORMA DO METANO 

2.6.1. DESENVOLVIMENTO DE CATALISADORES 

Os catalisadores de níquel encontram aplicações em um número grande de 

importantes processos industriais tais como a hidrogenação de compostos orgânicos 

insaturados, metanação e reforma do metano por dióxido de carbono e/ou vapor.  

O comportamento de um  catalisador depende das condições de preparação, bem 

como de procedimentos de pré-tratamento. Para o catalisador de níquel suportado em 

gamma-alumina, a temperatura de calcinação, taxa de aquecimento, duração da redução, 

temperatura de redução, velocidade espacial do hidrogênio usado na redução, carga do 

níquel e procedimentos de passivação, todo têm efeito na área superficial e na 

percentagem de redução à níquel metálico, quando preparados a partir de nitrato de 

níquel com impregnação úmida. 

Os efeitos combinados de carga e pH da solução impregnante devem ser 

controlados em adição à concentração de sal do metal em questão. O controle do pH 

deverá ser feito adicionando-se ácidos ou bases, desta forma otimizando a adsorção das 

quantidades requeridas de níquel na superfície do suporte. 

2.6.2. ATIVIDADE  METÁLICA 

Literatura concernente com a catálise de reação de reforma do metano enfocada 

neste trabalho tem ressaltado quatro aspectos específicos: a atividade intrínseca da fase 

metálica, sua estabilidade com respeito a deposição de carbono, o tipo de suporte mais 

apropriado para o melhoramento da eficiência do catalisador e da reação global, além do 

seu mecanismo. 

37 

 



2. Revisão Bibliográfica 
 

As atividades dos metais empregados neste tipo de reação têm sido 

sistematicamente estudadas e comparadas, assim revelando inconsistências quando se 

comparam suas relativas atividades catalíticas. Por outro lado, dependendo do suporte, 

um metal específico pode exibir diferentes atividades.  

Esta modificação para a atividade da fase metálica tem sido interpretada em 

termos de sensibilidade estrutural da reação e também a partir das perspectivas de 

mudanças no mecanismo de reação induzida pela participação do suporte na ativação 

tanto do metano quanto do dióxido de carbono.  

Mesmo em casos onde a reação tem sido demonstrada ser sensível à estrutura, 

houve indicação da influencia da natureza do suporte sobre a extensão da reação e seus 

efeitos. Contudo, o conhecimento completo da cinética, das espécies intermediárias, do 

mecanismo de reação e do papel do suporte, são questões-chave que ainda requerem 

esclarecimentos mais exatos. 

FISCHER & TROPSCH (1928) em suas pesquisas, propuseram a reforma do 

metano com CO2, como um substituto para o processo de reforma a vapor e 

identificaram a maior parte dos metais como catalisadores preferênciais. A maioria dos 

metais desse grupo (Rh, Ru, Ni, Pt, Pd, Ir, Co, Fe), com exceção do Ósmio, são mais ou 

menos efetivos para catalisar esta reação.  

ASHCROFT et al (1991) examinaram a reação de reforma estequiométrica a 

780°C e pressão atmosférica com os metais Ni, Ru, Rh, Pd, Ir e Pt. A seqüência de 

atividade para esta reação foi: Ru, Rh > Ir > Ni, Pt, Pd. O rhódio se apresenta como um 

componente superior em relação à atividade catalítica e podendo operar livre de 
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coqueamento se suportado em gamma-alumina. Por outro lado, o rutênio pode ser mais 

ativo do que o rhódio se suportados em MgO e SiO2.  

TOKUNAGA et al (1994) comparou as atividades dos catalisadores com Ni, Fe 

e Co suportados em gamma-alumina, verificando-se que dentre os metais avaliados o 

níquel mostrou-se ser o mais ativo. 

A carga de metais no suporte também tem efeito. Baixas cargas (de 1% a 5% de 

metais) são usualmente eficientes, devido ao seu desenvolvimento efetivo. Altas cargas 

são requeridas para o Níquel e Cobalto, em que a interação metal-suporte é mais forte 

do que no caso dos metais mais nobres. KIM et al. (1994) pesquisaram a dependência 

da quantidade de níquel sobre NaY na formação de hidrogênio e monóxido de carbono, 

verificando-se uma atividade fortemente dependente da carga metálica. 

A presença do suporte, segundo EDWARDS & MAITRA (1995) indica a 

possibilidade de interações metal-suporte, interferindo sobre a determinação da 

atividade intrínseca do componente catalítico. 

Partindo desta afirmativa e baseados nos experimentos realizados por 

RICHARDSON & PARIPATYADAR (1990) comprovaram que o Rh suportado parece 

intrinsecamente ser o mais indicado para a reforma. Apresentando-se como um 

catalisador efetivo para produção de baixas razões de CO2/CH4. Ao contrário dos outros 

metais, não apresentou em suas reações depósito de carbono no catalisador no intervalo 

de temperatura entre 600ºC e 800ºC. 

Segundo estudos realizados por FERREIRA–APARÍCIO et al. (1998),  a ordem 

de atividade catalítica para os metais do grupo VIII, aplicada à  reforma seca do metano 

a 450ºC sobre a alumina foi a seguinte: Rh > Ni  Ir > Ru  Pt > Co  Pd. No ≅ ≅ ≅
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entanto, TSANG et al.(1995) anteriormente à FERREIRA–APARÍCIO et al. (1998),  

identificaram que a ordem de reatividade para reforma seca dos metais a 640ºC é assim 

apresentada: Ru>Rh>Ni  Ir>Pt>Pd. Em conclusão, pode-se notar que a atividade 

metálica se altera com a variação da temperatura. 

≅

Outros pesquisadores investigaram metais como o cobalto e o paládio. WANG 

& RUCKENSTEIN (2000) avaliaram que o catalisador contendo cobalto forneceu alta e 

estável atividade catalítica para a reforma do metano com o CO2. A supressão do 

depósito de carbono e a resistência à sinterização desse catalisador são induzidas pelo 

fato que o CoO e MgO formam uma solução sólida.  

SOLYMOSI et al. (1994) investigaram a reforma do metano com dióxido de 

carbono entre 400ºC e 500ºC sobre um catalisador suportado de paládio (1% wt). 

Verificando-se que pouquíssimo carbono foi depositado durante a reação de uma 

mistura gasosa estequiométrica e que a dissociação do dióxido de carbono ocorreu a 

elevadas temperaturas, nesse caso, o efeito do suporte foi estabelecido, conduzindo a 

uma ordem de atividade catalítica, de acordo com a sequência de suportes: TiO2 > 

Al2O3 > SiO2 > MgO. 

2.6.3. SUPORTES CATALÍTICOS 

A natureza do suporte óxido afeta grandemente a atividade catalítica devido a 

variação na área superficial ativa e presença de sítios ácidos. A reforma do metano com 

dióxido de carbono envolve a adsorção e dissociação de CO2 no catalisador. Uma vez 

que o CO2 é bem conhecido como um gás ácido, suas adsorção e dissociação, podem ser 
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melhoradas através da adição de promotor alcalino, tal como um óxido alcalino ou 

alcalino-terroso.  

A atividade catalítica, seletividade e estabilidade dos catalisadores de níquel 

variam grandemente com diferentes suportes. GADALLA & BOWER (1988) 

comprovaram que altas conversões foram obtidas para a seguinte ordem de suporte: 

Al2O3, Al2O3–MgO, e Al2O3–CaO, sendo que os suportes que contém MgO e CaO são 

os mais estáveis para o coqueamento.  

NAKAMURA et al (1994) encontraram que o efeito do suporte na atividade 

catalítica segue a seguinte ordem para a reforma do metano com o CO2: Al2O3 > TiO2 > 

SiO2.  Eles acreditaram que o significante efeito do suporte pode ser devido à ativação 

direta de CH4 e CO2 por óxidos metálicos e a diferença do tamanho da partícula do 

metal. 

XU et al (2001) afirmaram que a γ-alumina é um suporte muito aplicado para 

reações de alta temperatura, devido à sua grande área superficial e estabilidade térmica, 

contudo o catalisador Ni/Al2O3 tem demonstrado ser muito suscetível à deposição de 

carbono e à formação de NiAl2O4. 

Ainda dentro do estudo catalítico com catalisadores com Ni suportado, CHENG 

et al (2001) afirmaram que a γ-alumina no catalisador de Ni/Al2O3 pode ter os seguintes 

papéis: 

a. Assistir ao níquel para formar partículas de níquel metálico com 

dispersão alta e uniforme, o que se dá após a redução através da 

formação de NiAl2O4; 

b. Acomodar melhor o espalhamento do hidrogênio; 

c. Dissociar de forma efetiva o CO2. 
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2.6.4. EFEITO DO SAL PRECURSOR 

No final da década de 80, CHEN et al.(1988) verificaram que o nitrato de níquel 

é a melhor escolha para a preparação de catalisadores de Ni/Al2O3 com altíssima 

dispersão. O tamanho das partículas de níquel aumenta com o aumento da temperatura 

de calcinação acima de 400ºC, com taxas de aquecimento acima de 10ºC por minuto, 

com o aumento da carga metálica é minimamente afetado com o aumento da quantidade 

de água da impregnação, sendo que a quantidade de água utilizada na impregnação é 

vital para a mobilidade dos íons durante o procedimento preparatório. 

WANG & LU (1998b), pesquisaram a respeito da interação de diferentes 

precursores  de níquel com suporte de gamma-alumina, e concluíram que estes afetam 

as propriedades de superfície do catalisador preparado. Foram avaliados três tipos de 

precursores: nitrato, cloreto e acetilacetonato.  

Os autores verificaram ainda que o catalisador demonstra atividades catalíticas 

bastante diferentes na reação de reforma do metano e que a deposição de carbono e 

sinterização do níquel são os principais fatores causadores da desativação catalítica 

dentro da comparação entre precursores de nitrato de níquel (Ni-N), cloreto de níquel 

(Ni-Cl)  e acetilacetonato de níquel (Ni-AA). 

A atividade catalítica e estabilidade deste três precursores se diferenciaram e se 

estabeleceram na seguinte ordem: Ni-N > Ni-Cl > Ni-AA. O catalisador de níquel, 

baseado no nitrato de níquel demonstrou a mais alta atividade catalítica e estabilidade 

devido à produção de maior quantidade de sítios ativos superficiais após redução; uma 

maior diversidade de espécies de carbono ativo formado durante a reação, bem como 

uma maior estabilidade de espécies de níquel. 
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2.6.5. REDUÇÃO METÁLICA 

Em laboratório ou preparação comercial de catalisadores, por impregnação, ou o 

co precipitação de sais metálicos, este é o procedimento comum para decompor os sais 

metálicos à óxido usando calcinação em ar entre 400ºC e 500ºC, seguido por uma 

redução em fluxo de hidrogênio, entre 400°C e 500ºC, para obter metais com boa 

dispersão, entretanto estudos indicam que o níquel suportado na alumina não é 

completamente reduzido sobre essa típica condição de redução ao estado metálico. Isto 

só seria suficiente por muitas horas de exposição ao hidrogênio, a altas temperaturas.  

Estudos realizados por BARTHOLOMEW & FARRAUTO (1976), permitem as 

seguintes conclusões: a decomposição de nitrato de níquel suportado na alumina, em 

presença de hidrogênio, entre 300 e 500ºC, resulta em uma redução percentual entre 

60% e 100% para o metal em grandes dispersões e área de níquel. A área de superfície 

metálica e a percentagem de redução à níquel metálico são maximizados por redução 

com hidrogênio com fluxos volumétrico, em torno de 50ml por minuto e à temperatura 

no intervalo de 450ºC a 500ºC.  

A calcinação em ar antes da redução é prejudicial para obter altas redutibilidades, 

altas ares superficiais metálicas e alta dispersão metálica. Isso não significa que a 

calcinação do níquel é sempre indesejável. Ela pode ser desejável, por exemplo, para 

aquecer uma amostra de Ni/γ-Al2O3 em ar, a altas temperaturas (T> 600°C), com 

objetivo de formar NiAl2O4; uma taxa lenta de aquecimento durante a redução do 

nitrato de níquel suportado em alumina previne elevações de temperatura, que podem 

sinterizar o catalisador. É recomendado um esquema preparatório para obter catalisador 
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Ni/γ-Al2O3 bem disperso, é aquecer o nitrato suportado lentamente, em torno de 5º C 

por minuto, até 230°C, em atmosfera de hidrogênio (50 ml por minuto) mantendo esta 

temperatura por 1 (uma) hora seguindo-se após este tempo uma rampa igual a 5°C por 

minuto até 480ºC e mantendo por, no mínimo, 10 (dez) horas. 

A dispersão do níquel decresce com o aumento da carga do metal no catalisador. 

Portanto, o aumento de ares superficial metálica para a reação de reforma é aceitável até 

10%, sendo o ideal 5%. Quanto a passivação do catalisador, observa-se que a exposição 

controlada do material reduzido a 1% de ar em nitrogênio de 120ºC até a temperatura 

ambiente, previne sinterização e oxidações descontroladas.  

Em reforço ao trabalho de BARTHOLOMEW & FARRAUTO (1976), os 

pesqisadores LI & CHEN (1995) em estudos realizados com catalisadores à base de 

níquel suportado, constataram que a redução desse tipo de catalisador é difícil e o 

equilíbrio entre um níquel oxídico e hidrogênio varia dependendo da extensão da 

interação entre níquel e suporte.  

Esta redução depende da carga de metal e da temperatura de calcinação e tem 

sido atribuída á formação de um espinélio de aluminato de níquel ou íons de níquel nos 

sítios tetraédricos e octaédricos da alumina. Neste caso, o processo de redução causa 

uma estrutura bi-dispersa de grandes e pequenos cristalitos de níquel formados no 

suporte.  

A dificuldade na redução de um catalisador suportado é devido à interação 

química entre o óxido de níquel e o suporte de alumina, em geral a interação entre metal 

óxido e o condutor pode ser classificado em três categorias: (a) interações muito fracas, 
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em que o suporte age somente como um agente dispersante; (b) formação de uma 

solução sólida; (c) forte interação ou formação de um componente de superfície. 

De acordo com recentes estudos realizados por HOFFE et al (2000), uma baixa 

carga de níquel, menor do que 5% em peso, as partículas consistem se uma camada 

única de níquel; entretanto, a altas cargas de fase ativa, versa duas ou três camadas de 

níquel. A camada em contato com a superfície da alumina é afetada pela superfície do 

suporte e sua estrutura, que é altamente distorcida, indicando uma forte interação metal-

suporte. Contudo, num estado reduzido, todos os sistemas reduzem-se para uma 

monocamada dispersa, limitando a interação do níquel com  o suporte. 

Como já citado anteriormente, um problema comumente encontrado nos 

catalisadores de níquel suportados em gamma-alumina é a formação de aluminatos de 

níquel, que são formados devido à incorporação de íons de níquel na camada superficial 

do suporte durante o passo de impregnação ou calcinação do catalisador. 

Entretanto, estes aluminatos ao mesmo tempo em que refletem um efeito 

estabilizante sob as partículas de níquel têm suas ocorrências indesejadas uma vez que 

eles são cataliticamente inativos e por isso diminuem a eficiência e disponibilidade de 

metal para a reação. 

Catalisadores típicos de níquel, sob gamma-alumina, apresentam picos de 

redução em uma larga faixa de temperatura. Observa-se então que: 

- até 330ºC: redução do óxido de níquel; 

- entre 330°C e 730°C: redução do óxido de níquel, interagindo com o suporte; 

- entre 730°C e 1000°C: redução do aluminado de níquel.  
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2.7. DESATIVAÇÃO CATALÍTICA 

Um bom catalisador demonstra altas atividade e seletividade. Uma elevada 

atividade permite o uso de reatores relativamente pequenos e operações mais brandas. 

Contudo, a atividade não é a única propriedade crucial de um catalisador. A elevada 

seletividade para os produtos desejados é freqüentemente a propriedade de maior 

importância, já admitida a boa seletividade. O catalisador deve conciliar atividade e 

seletividade dentro de um processo. Nestas condições um catalisador mantendo 

atividade e seletividade ao sistema catalítico deve ter longa vida. 

A vida de um catalisador está relacionada à manutenção de sua atividade sob 

condições de processo. A desativação de catalisador, isto é, a perda de atividade e/ou 

seletividade, na prática de industrial de processos envolve custos para indústria com a 

substituição do catalisador e paralisação de processos catalíticos. 

  

2.7.1. CAUSAS E MECANISMOS DA DESATIVAÇÃO 

A desativação apresenta-se como um fenômeno complexo, nas quais moléculas 

da alimentação podem envenenar sítios ativos, o processo pode produzir intermediários 

e produtos que interferem nos sistemas, ou o próprio catalisador pode não suportar as 

variações de temperatura do processo.  

BARTHOLOMEW (2001), considera como causas da desativação fenômenos 

em escala nanométrica (blocos na superfície, microporos em zeólitas), escala 

microscópica (macroporos), em escala micro-milimétrica (partículas) ou até em escala 

métrica (reator). 

46 

 



2. Revisão Bibliográfica 
 

Os mecanismos intrínsecos de desativação catalítica envolvendo a reforma 

catalítica do metano com CO2 podem ser enquadrados em 4 (quatro) grupos distintos: 

(i) envenenamento (poisoning), (ii) carbonização, (iii) degradação térmica, (iv) reações 

sólido-sólido. Tomando uma classificação mais generalizada em função das causas 

destes mecanismos, é possível classificar os grupos citados acima como: de origem 

química (i, ii, iv) e de origem física térmica (iii). 

2.7.1.1. ENVENENAMENTO 

O envenenamento do catalisador é a perda da atividade devido a forte 

quimissorção de impurezas presentes no fluxo de alimentação sobre os sítios ativos. A 

adsorção química de um composto básico em um catalisador ácido (catalisador de 

isomerização, por exemplo) é um exemplo de envenenamento. Um veneno pode agir 

simplesmente por bloqueamento do sítio ativo (efeito geométrico), ou pode alterar a 

adsortividade de outras espécies essencialmente por efeitos elétricos. Podem ainda 

modificar a natureza química dos sítios ativos ou resulta na formação de novos 

compostos (reconstrução), desta forma é que o desempenho do catalisador é 

permanentemente alterado. 

Comumente, uma distinção é feita entre venenos e inibidores. Venenos são 

usualmente substancias os quais interagem com os sítios ativos, forte e 

irreversivelmente, enquanto que inibidores geralmente são fraca e reversivelmente 

adsorvidos na superfície do catalisador. 
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FIGURA 13 - Modelo conceitual de envenenamento por enxofre 
 (BARTHOLOMEW, 2001). 

Os venenos podem ser classificados como : 

a. Seletivos e Não Seletivos:  

No caso da não seletividade do veneno, os sítios superficiais são uniformes, ou 

seja a quimissorção é uniforme, enquanto que no caso de venenos seletivos, estes atuam 

em sítios específicos de acordo com a força dos sítios ativos, por exemplo, então quanto 

mais forte for o sítio mais rápido será envenenado. 

  

Envenenamento Seletivo Envenenamento Não Seletivo 

FIGURA 14 - Esquemas de envenenamento seletivo e não seletivo 
(BARTHOLOMEW, 2001). 

 

b. Reversíveis e Irreversíveis: 

 

No primeiro caso o veneno não é também fortemente adsorvido e é susceptível a 

regeneração por uma simples retirada do veneno da corrente de alimentação, por 

exemplo o oxigênio contido em compostos como H2O e COx, na síntese da amônia. No 

caso de venenos irreversíveis, estes causam danos irreparáveis ao catalisador. 
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2.7.1.2. CARBONIZAÇÃO 

A carbonização é a deposição física de espécies a partir de uma fase fluida sobre 

a superfície do catalisador, que resulta na perda da atividade catalítica, devido ao 

bloqueamento de sítios e/ou poros. Em estados avançados ele pode resultar na 

desintegração de partículas catalíticas e conseqüentes desativação catalítica. 

Para reações catalíticas envolvendo hidrocarbonetos, reações laterais ocorrem na 

superfície conduzindo a formação de resíduos carbonáceos que tendem fisicamente a 

recobrir toda superfície ativa do catalisador. 

Às vezes uma distinção deve ser feita entre coque e carbono. A diferença é 

entretanto um tanto arbitrário: usualmente carbono é considerado o produto do 

despropocionamento do monóxido de carbono, enquanto que o coque é referido ao 

material originado pela decomposição (craqueamento) ou condensação de 

hidrocarbonetos. 

Destarte, pelos estudos desenvolvidos por BARTHOLOMEW (2001), os 

possíveis efeitos de incrustação (carbono ou coque) no funcionamento de um catalisador 

metálico suportado são: (a) o carbono pode quimiossorver fortemente como uma 

monocamada ou adsorver fisicamente em multicamadas e em ambos os casos há o 

bloqueio de acesso de reagentes à superfície dos sítios metálicos; (b) o carbono pode 

encapsular totalmente a partícula metálica e por isso conduzir à completa desativação  

do grão catalítico; (c) e em casos extremos,  fortes filamentos de carbono formados 

podem obstruir poros do suporte catalítico fraturando-os e causando a desintegração 

do mesmo. 
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FIGURA 15 - Modelo conceitual de fouling 

(BARTHOLOMEW, 2001). 

A incrustação é um processo de 

deposição de espécies a partir de uma 

fase fluida na superfície de um sólido, 

no caso o catalisador, que resulta na 

perda da atividade devido ao bloqueio 

dos sítios ativos. 

 
 

Existem 5 (cinco) tipos distintos de depósitos de carbono: carbono atômico 

adsorvido (Cα), carbono amorfo (Cβ), carbono vermicular (Cυ), carbetos (Cγ) e por fim 

o carbono grafítico (Cc). A formação de tais espécies depende de fatores como: 

condições de operação, formulação do catalisador, etc. 

Hidrocarbonetos dissociados na superfície do níquel produzem espécies de 

carbono altamente reativos (Cα) que são provavelmente carbonos atômicos. A maioria 

destes carbonos é gaseificada, porém alguns são convertidos por polimerização e 

rearranjo a espécies menos ativas como é o caso do (Cβ). 

Em estudos direcionados, TRIMM (1997) identificou que o carbono pode ser 

gaseificado, encapsular a superfície, ou ainda, dissolver-se  nos cristalitos de níquel. 

Este carbono dissolvido difunde através do níquel nucleando e precipitando ao redor do 

cristal metálico. A continuidade deste processo dará a formação do carbono vermicular 

(Cν).  
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Os mecanismos de depósito de carbono e formação do coque sobre a fase 

metálica podem ser visualizados na FIGURA 16. 

A formação deste tipo de 

carbono pode conduzir a um 

aumento na pressão interna do 

catalisador, resultando na 

fragmentação/desativação (perda 

de massa ativa e suporte) e 

coqueamento.  

Outra forma de 

desativação do catalisador de 

níquel analisada por FERREIRA 

– APARÍCIO et al. (1997) é a 

formação de carbeto de níquel, 

que ocorre a partir de 623 K, no seio do catalisador, durante a reação com o metano. No 

caso do catalisador de níquel, a presença de uma quantidade muito grande de carbono 

sobre a superfície catalítica converge para a formação do carbeto. Estes mecanismos 

processam-se via íons Carbonium intermediários catalisados por sítios ácidos de 

Brønsted, esta afirmação foi realizada por vários pesquisadores dentre eles: 

FURIMSKY & MASSOTH (1999); FORZATTI & LIETTI (1999) e mais 

recentemente, SESHAN et al (2001). Ambos identificaram também que as elevadas 

temperaturas (T>600ºC) os efeitos dos sítios ácidos de Brønsted se reduzem e 

 

FIGURA 16 - Esquema de formação e 

transformação dos depósitos de carbono  

(TRIMM, 1997) 
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predominam os efeitos dos sítios ácidos de Lewis sobre o fenômeno de formação de 

carbono sobre o suporte.  

Pesquisas anteriores realizadas por HALLICHE et al. (1996), comparando o 

efeito dos aditivos metálicos sobre a desativação catalítica, atribuiu as performances 

catalíticas às espécies metálicas adicionadas, criando uma dependência também da 

razão CO2/CH4 e da temperatura de reação. É visto, contudo, que a contribuição da 

reação reversa de gás-shift no processo global de reforma do metano com CO2 é menos 

importante do que o esperado, sendo o coqueamento, provavelmente, a reação 

secundária mais importante desse processo. 

Mais recentemente WANG & LU (2000) e XU et al. (2001), verificaram em 

estudos sobre desativação de catalisadores a base de níquel suportado em alumina, que a 

adição de promotores alcalinos e alcalino-terrosos resultou em diferentes 

comportamentos do catalisador de Ni/Al2O3. Dependendo da natureza do promotor, 

verificou-se que a promoção com Na2O e MgO decresce a atividade e a estabilidade 

catalítica, provavelmente por bloqueio dos sítios ativos; entretanto, a utilização de 

promotores como CaO, La2O3 e CeO2, ajudam a manter a atividade catalítica e 

melhoram a estabilidade catalítica do catalisador Ni/Al2O3. 

 

2.7.1.3. DEGRADAÇÃO TÉRMICA 

A degradação térmica é um processo físico e conduz o catalisador à desativação 

devido à sinterização, transformações químicas, evaporação, etc. Dentre todas estas 

ações a que possui maior relevância industrial é a sinterização. 
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Em pesquisas realizadas por FORZATTI & LIETTI (1999) e 

BARTHOLOMEW (2001), foi relatado que a sinterização refere-se a perda de 

superfície ativa do catalisador, via modificação estrutural do mesmo. Isto é geralmente 

um processo ativado termicamente de natureza estritamente física. 

 

FIGURA 17 - Modelos conceituais para o crescimento cristalino devido à sinterização 

(A) migração atômica e (B) migração cristalina (BARTHOLOMEW, 2001). 

A migração cristalina envolve a migração de partículas cristalinas sobre a 

superfície do catalisador seguido por uma colisão e conseqüente coalescência. 

A migração atômica envolve o desacoplamento dos átomos da fase ativa até os 

cristalitos metálicos. 

Os fatores que afetam diretamente a sinterização, relacionados ao crescimento 

das partículas de metal são: temperatura, atmosfera presente, dispersão metálica, 

promotores ou impurezas, textura, porosidade e área superficial disponível. 

Em resumo, a desativação térmica acarreta (1) perda de área superficial catalítica 

devido ao crescimento cristalino da fase metálica, (2) perda de área do suporte devido 

ao colapso dos poros e da fase ativa, e/ou (3) transformações químicas das fases 

catalíticas e das fases não-catalítica.  
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Os dois primeiros processos são tipicamente referidos como sinterização. Estes 

processos ocorrem geralmente a elevadas temperaturas de reação (>500ºC) e se 

aceleram com a presença de vapor de água. 

Os três principais mecanismos de crescimento de fase cristalina são: (a) 

migração cristalina; (b) migração atômica; e (c) transporte por vapor (altíssimas 

temperaturas). 

O primeiro envolve a migração de um conjunto de cristalitos sobre a superfície 

do suporte seguida por colisão e coalescência. E o segundo, a migração atômica, 

envolve a desagregação de átomos de um cristalito menor e subsequente aglomeração 

em cristalitos diferentes através de migração para a formação de cristalitos maiores. 

 

2.7.1.4. REAÇÕES SÓLIDO-SÓLIDO 

A formação de coque na superfície do catalisador de níquel na reação de reforma 

é  uma reconhecida forma de desativação de um catalisador a base de níquel. Em 

adição, no caso de um catalisador de níquel suportado em alumina, a transformação de 

fase por reações químicas entre metal-suporte conduz à formação de um espinélio 

(Spinel) de NiAl2O4 e a sinterização de partículas metálicas na partícula de Ni/Al2O3 

durante a reação, sugerindo-se a desintegração da estrutura catalítica, segundo CHANG 

et al. (1996). 

A possibilidade de oxidações simultâneas de Ni e suas reações com o suporte no 

estado sólido não têm sido aventadas para a desativação do catalisador no processo de 

reforma seca. Entretanto, GADALLA & BOWER (1988) noticiaram a presença de 
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NiAl2O4 nos catalisadores usados no processo da reforma, resultando na degradação da 

atividade do catalisador. 

Esta via de oxidação do 

níquel em presença de vários 

óxidos pode ser estudada 

calculando termodinamicamente 

a variação da Energia Livre de 

Gibbs em função da temperatura 

possível para estas reações, 

como mostra a FIGURA 18. 

A oxidação do níquel 

metálico tem uma energia livre 

mais elevada do que para a 

energia livre de oxidação do 

níquel em presença da Al2O3. 

Isto implica que reações 

posteriores são preferenciais 

com o suporte, servindo para estabilizar a energia livre do metal.  

 

FIGURA 18 - Variação da Energia Livre de Gibbs 
com a temperatura para o sistema contendo Ni 

GADALLA & BOWER (1988) 

Para a reação de reforma do metano por dióxido de carbono é desejado que um 

catalisador tenha resistência superior ao coque e também minimize a formação do 

espinélio de NiAl2O4. Sendo assim, o suporte mais recomendado por GADALLA & 

BOWER (1988) e GADALLA & SOMMER (1989) foi a γ-alumina. 
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2.8. MECANISMO REACIONAL 

Segundo EDWARDS & MAITRA (1995) a ativação do metano é o passo 

limitante para o início da reação de reforma do metano com CO2. Então, quando 

carbono suficiente é formado na superfície do catalisador, há o bloqueio dos sítios 

ativos, impedindo a dissociação do metano.  

Geralmente, os depósitos de carbono compreendem várias formas de carbono, 

que são diferentes em termos de reatividade: carbono atômico adsorvido, carbono 

amorfo, carbono vermicular (whisker), carbeto de níquel e carbono grafítico cristalino. 

A reatividade do depósito de carbono ou sua transformação são sensíveis ao tipo 

da superfície catalítica, à temperatura de sua formação e à duração do tratamento 

térmico. 

Em geral, acredita-se que os passos mais lentos provavelmente são aqueles da 

ativação do metano para formar CHx (x = 0–3) e a reação entre espécies de CHx e o 

oxidante, seja tanto na forma de oxigênio originário da dissociação do CO2 ou 

propriamente a reação com o CO2. 

O modelo desenvolvido por WANG & LU (1999), sugere que não há uma 

simples etapa limitante na reforma do metano, e que sob algumas condições a 

disponibilidade de oxigênio superficial pode ter um papel importantíssimo na 

determinação da  taxa de reação. 

Vários grupos de pesquisa avaliaram a cinética e reforma do metano com CO2 

sobre o prisma do mecanismo  de Langmuir-Hinselwood com um número não definido 
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de átomos de H nas espécies intermediárias de CHx e também com a presença da 

adsorção dissociativa do CO2. 

Dentre estes, alguns expoentes podem ser citados para a reação da reforma do 

metano com CO2, como é o caso de OSAKI et. al (1994) e BRADFORD & VANNICE 

(1996), que avaliaram sendo apenas duas as etapas responsáveis para a produção de H2: 

a adsorção dissociativa do metano para formar espécies CHx e a reação subsequente de 

superfície do CHx com CO2 (ou O*). 

Contudo, o mecanismo mais aceito para o sistema catalítico Ni/Al2O3 é o 

apresentado por WANG & LU (1998c). No qual para a reação de reforma do metano 

com CO2, a decomposição do metano pode ser a maior rota para a deposição do 

carbono.  

A melhor concordância com os processos praticados foi obtida com um modelo 

baseado no mecanismo de Langmuir-Hinselwood passo-a-passo. Sendo o passo 

limitante da reação, a etapa na qual o metano é craqueado em H2 e carbono ativo, 

seguido de conversões diretas e rápidas do carbono ativo com o CO2 formando CO. Tal 

mecanismo pode ser simplificado e expresso como:  

** 44 CHCH →+  (a) 

** 22 COCO →+  (b) 

HCHCH +→ ** 34  (c) 

HCHCH +→ ** 23  (d) 

HCHCH +→ **2  (e) 

HCCH +→ **  (f) 

*222** 22 ++→+ HxCOCOCH x  (g) 
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*22** 2 +→+ COCOC  (h) 

OCCO +→  (i) 

OHOH 22 →+  (j) 

2HHH →+  (l) 

A representação para este modelo do mecanismo adotado pode ser observada 
abaixo: 

 

FIGURA 19 - Mecanismo reacional para a reforma do metano com CO2 sobre 
catalisador Ni/γ-Al2O3 (EDWARDS & MAITRA, 1995). 
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5. Conclusões 
 
5. CONCLUSÕES 

Direcionando pesquisa e desenvolvimento de processos catalíticos para a 

aplicação de novos catalisadores às valorizações de matérias-primas de largas 

disponibilidades regionais e nacionais, empreendeu-se a conversão do gás natural 

(metano) em gás de síntese via processamento com dióxido de carbono. 

Fundamentando-se na disponibilidade de matérias-primas e na transformação de 

efluentes e sub-produtos industriais, buscou-se reduzir efeitos e adicionar ganhos 

através de intervenções segundo os seguintes fatores: 

- crescente aumento do aquecimento global, devido às emissões de gases 

provocadores do  efeito estufa, principalmente metano e dióxido de carbono, cujos 

aproveitamentos convergen para a produção de H2 e CO com a razão 1:1, nas indústrias 

de terceira geração; 

- aperfeiçoamento da utilização do gás natural na produção de H2 no Brasil; 

Tendo-se preparado, caracterizado e avaliado o catalisador Ni(5%)/ γ-Al2O3, 

sob condições reacionais de reforma catalítica do metano com  dióxido de carbono, é 

possível emitir as seguintes conclusões: 

- a preparação do catalisador pelo método de impregnação úmida foi eficiente, 

visto que obteve-se êxito com relação à incorporação percentual de carga metálica sobre 

o suporte catalítico (5% em peso de carga metálica sobre γ-Al2O3); 
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- a análise textural por microscopia eletrônica de varredura, possibilitou a 

visualização comparativa entre os estágios de preparação, redução e pós-reação do 

catalisador de níquel indicando uma dispersão qualitativa bastante significante do metal 

sobre a superfície do suporte, e uma degeneração severa dos poros do catalisador após 

92 h de exposição às condições reacionais; 

- análises em infra-vermelho mostraram nitidamente bandas referentes a 

grupamentos OH-, formadores dos sítios ácidos de Lewis, os quais aumentam após a 

adição do níquel ao suporte catalítico e se mantêm praticamente estabilizados após a 

exposição do catalisador às condições reacionais por 92 h, indicando assim, presença de 

sítios  metálicos ainda disponíveis no catalisador; evidenciando-se ainda a ocorrência da 

reação entre o suporte catalítico e o CO2 presente na formação do Al2O2CO3; 

- caracterizações por mapeamento químico do níquel e carbono reforçaram a 

indicação qualitativa de significante dispersão da fase metálica sobre a superfície do 

catalisador antes e após a exposição às condições de reação de reforma seca do metano; 

- análises em XPS comprovaram a deposição de carbono sobre o catalisador e 

também perda sensível de fase metálica do catalisador, provavelmente devido à 

degeneração termoquímica dos poros (degradação térmica e fraturas estruturais pela 

formação dos Whiskers); 

- em difratometria de raios-X verificou-se nitidamente as alterações envolvidas 

nas etapas de preparação, redução e pós-reação; a indicação de alteração na estrutura 

cristalina do suporte após o tratamento térmico sugere que houve êxito no tratamento, 

visto que os picos estruturais alterados da alumina permaneceram estáveis durante todo 

o processo de redução e reação;  observou-se pequena formação de cristais de aluminato 
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de níquel e evidenciaram-se manutenções dos cristais de níquel metálico após o tempo 

estabelecido para a reação de reforma seca do metano. 

Prevendo-se aplicações industriais foram recolhidas conclusões com base na 

avaliação dos sistemas, tendo em vista quantificar  as atividades e estabilidades do 

suporte γ-Al2O3 e do catalisador Ni(5%)/γ-Al2O3, tanto sob as condições de 

processamento da reação principal (reforma do metano com CO2), quanto em presença 

das reações paralelas envolvidas no processo global. Neste contexto conclui-se que: 

- tanto o suporte γ-Al2O3 quanto o catalisador Ni(5%)/γ-Al2O3, apresentaram 

atividade para todas as reações envolvidas; contudo as conversões dos reagentes em 

presença do sistema catalítico Ni(5%)/γ-Al2O3 foram mais elevadas do que aquelas 

obtidas com o suporte γ-Al2O3, indicando a influência da fase metálica sobre as reações; 

- o suporte catalítico apresentou maior atividade para a reação reversa de gás-

shift do que o sistema catalítico Ni(5%)/γ-Al2O3, fato observado pelos valores da razão 

entre H2/H2O nas reações com os dois materiais catalíticos; enfatizou-se ainda  a 

ocorrência da reação reversa de Boudouart (consumo de coque); 

- os experimentos de craqueamento do metano mostraram que a fase metálica é a 

mais atacada no coqueamento, porém com a presença do dióxido de carbono este 

processo é bastante minimizado, indicando que existe seletividade na direção da reação 

de reforma catalítica do metano com CO2, comparativamente a todas as outras reações 

paralelas e de consumo do carbono depositado; 
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- a identificação da presença de carbeto de níquel e aluminato de níquel sobre o 

catalisador em estudo durante reação de craqueamento, indica que nas condições 

praticadas na reação de reforma, ocorre desativação da fase metálica; possivelmente em 

condições mais severas do que as admitidas para o sistema; 

- o processo reacional de reforma seca do metano como catalisador Ni(5%)/γ-

Al2O3 conduziu rapidamente a conversão do metano, atingindo patamares aproximados 

de 80% em menos de 1 hora de reação, após que entra em regime permanente reativo, 

observado durante 92 horas de operação; 

Prevendo-se extrapolação em escala do processo em estudo, procederam-se a 

modelagem e simulação do processo praticado com otimização de parâmetros cinéticos 

do sistema reacional. A aplicação de metodologia de avaliação e otimização convergiu 

às seguintes conclusões: 

- o sistema de reforma seca do metano/catalisador de níquel foi modelado 

cineticamente, considerando-se a transiência do sistema, o regime integral de conversão 

e as condições de escoamento do tipo reator de mistura perfeita; 

 - os parâmetros cinéticos avaliados e otimizados forneceram valores do fator de 

frequência (k0) e da energia de ativação (Ea), resultando em ordens de grandeza 

k0=1.5x1015 (mol.gcat-1.min-1.atm-2) e  Ea = 7.11x104 (J/mol); 
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Ciente da importância deste trabalho e tendo em vista as perspectivas de seus 

desenvolvimento: 

- otimização do método de preparação, de forma eliminar a formação do 

espinélio de aluminato de níquel; 

- investigação do sistema em condições de regime diferencial para obtenção 

dados sobre o comportamento da reação de reforma, permitindo a aplicação do 

tratamento de Lagmuir-Hinselwood; 

- avaliação mais aprofundada dos efeitos das reações paralelas no sistema de 

reforma catalítica do metano com dióxido de carbono; 

- investigação do comportamento do sistema reacional em condições de leito 

fluidizado; 

- aplicação do catalisador Ni(5%)/γ-Al2O3 em condições de planta piloto, 

visando aplicação industrial, tanto em leito fixo quanto leito fluidizado; 
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3. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 
3.1. Pré-Tratamento do suporte 

A preparação do catalisador de níquel teve início com o tratamento prévio da γ-

Al2O3. O suporte foi pré-tratado com o objetivo de minimizar possíveis perdas de sítios 

receptores do metal a ser impregnado. Evita-se com este procedimento que no decorrer 

da análise de atividade catalítica alguns sítios receptores contendo materiais voláteis a 

temperatura de reação poderiam colapsar com o metal já impregnado, causando perda 

de atividade catalítica por desativação térmica. 

 

3.1.1. Metodologia de pré-tratamento 

 
FIGURA 20 - Sistema de Redução (Forno 

programável + Reator encamisado) 

Tomou-se 50 g de γ-alumina (φ =1 

mm, Degussa) e com auxílio de um funil de 

vidro, preencheu-se todo o interior de um 

reator de alumina encamisado com aço inox 

316 L (FIGURA 20), colocando o mesmo 

em um forno especial com programação 

linear (LindBerg-Blue) nas seguintes 

condições de tratamento (TABELA9). 
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TABELA 9 - Condições do Pré-Tratamento 

Condições Valores 

Temperatura (ºC) 900 

Pressão (atm) 1 

Composição (%) AR sintético 

Vazão volumétrica (mL/min) 500 

Tipo de Fluxo Ascendente 

Rampa de aquecimento (ºC/min) 5 

Tempo de duração (h) 1 

 

3.2. Impregnação metálica 

Dentre os vários métodos de impregnação de um metal sobre suportes catalíticos 

observados na literatura, foi escolhido a metodologia de impregnação úmida modificada 

por ASCHROFT et al (1991), seguida por vários outros pesquisadores, visto seus 

excelentes resultados no grau de dispersão metálica. 

Assim, tendo sido tratada termicamente, a γ-alumina sofreu impregnação por 

níquel através da seguinte metodologia. 

 

3.2.1. Metodologia 

Pretendeu-se formular um catalisador Ni(5%)/ γ-Al2O3 de acordo com as 

metodologias empregadas por SCHWARZ & HU (1989) e ASCHROFT et al. (1991). 

Para isso foi preparado 1,0 L de uma solução de nitrato de níquel com 17,0 g de 

Ni(NO3)2.6H2O. Massa indicada após cálculos efetuados sobre a carga metálica 

pretendida e considerando-se 10% de perdas eventuais. 
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De posse da solução do sal precursor, verteu-se cerca de 200 mL da mesma para 

o interior de um Kitassato de 500 ml contendo a γ-alumina tratada termicamente. Esta 

quantidade de líquido foi suficiente para submergir o suporte e apartir deste instante, 

efetuou-se despressurização do recipiente devidamente vedado através de uma bomba 

de vácuo, com o objetivo de retirar por completo toda presença de gases dissolvidos 

tanto na solução quanto nos poros da γ-alumina, evitando assim possíveis efeitos de 

resistência à transferência de massa e viabilizando com maior eficiência a mobilidade 

dos íons de níquel no interior dos poros do suporte. 

Em seguida a este processo, verteu-se por completo o conteúdo do Kitassato 

para um Erlenmeyer de 2,0 L e lentamente foi adicionando-se o restante da solução de 

nitrato de níquel sob agitação mecânica e controle do pH.  

O pH foi controlado através de um medidor de potencial hidrogeniônico e 

soluções de ácido nítrico (2,5M) e hidróxido de amônio (2,5M), mantendo-se um valor 

constante próximo à neutralidade. 

Esgotada toda a solução do sal precursor para o interior do Erlenmeyer, o 

conteúdo deste foi transferido para um balão de fundo redondo 1,5 L (recipiente 

específico do rota-evaporador) e procedeu-se a continuidade do processo de 

impregnação. As condições do rota-evaporador foram: presença de vácuo; temperatura 

de 80ºC e agitação mecânica (rotação). 
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O material permaneceu no 

rota-evaporador até a secura e 

adsorção química de grande parte do 

sal precursor nos poros e na 

superfície do suporte e de onde foi 

transferido por completo para um 

reator de alumina encamisado com 

aço inox 316 L aquecido em um 

forno com programação linear 

(Lindberg-Blue). 

 
FIGURA 21 - Sistema de impregnação 

catalítica (rota-evaporador) 

No reator encamisado, procedeu-se as etapas de secagem do material e 

seqüencialmente sua redução como mostra a TABELA 10. 

TABELA 10- Dados da programação de rampa utilizada na preparação do catalisador. 

Temperatura 
(ºC) Etapa 

Taxa de 
aquecimento 

(ºC/min) Inicial Final 

Tempo 
(h) Composição Fluxo 

(mL/min) 

Pré-Tratamento 5 25 900 1 AR Sintético 500 
Pré-Tratamento -(*) 900 25 -(*) AR Sintético 240 

Redução 5 25 120 12 Ar 50 
Redução 5 120 250 2 H2 50 
Redução 5 250 520 10 H2 50 
Redução -(*) 520 120 -(*) H2 50 
Redução -(*) 120 - 0,5 Ar 50 

Passivação -(*) 120 25 -(*) AR Sintético 240 
(*) A representação “ – “ significa “sem restrições” 
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O esquema abaixo descreve aplicação das condições relacionadas na TABELA 10. 

 

FIGURA 22 - Esquema de redução do material catalítico 

Para garantir uma estabilidade maior do catalisador foi realizada uma passivação 

controlada com uma corrente de ar sintético. 

 

3.3. Técnicas para caracterização do catalisador Ni(5%)/γ-Al2O3 

As amostras do catalisador sintetizado foram analisadas em comparação com a 

γ-alumina tratada termicamente e o catalisador exposto às condições de reação), através 

das seguintes técnicas de caracterização: 

- Difração de raios-X (XRD): difratometro Siemens D5000 usando radiação Cu; 

- Microscopia eletrônica de varredura (MEV): Microscópio JEOL JSM 5900, 

acoplado com um espectrofotômetro de energia dispersiva de Raios-X (EDXS); 

- Espectrometria de infra-vermelho: espectrômetro de infravermelho Bruker IFS 

66 com transformada de Fourrier, utilizando o método da pastilha de KBr; 

- Espectrofotometria de absorção atômica: espectrofotômetro de absorção 

atômica Varian SPECTRAA 220 FS, utilizando lâmpada multicomponente (Co, 

Cr, Cu, Fe, Mn e Ni); 
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3.4. Teste catalítico do catalisador Ni(5%)/γ-Al2O3 

Com o propósito de avaliar e determinar a atividade e estabilidade catalítica do 

catalisador preparado montou-se um sistema experimental para coleta dos dados e 

execução das principais reações envolvidas no processo. 

 

 
FIGURA 23 - Esquema da montagem experimental 

As condições de operação do sistema foram as seguintes: processo isotérmico 

(850ºC); pressão atmosférica; fluxo volumétrico do material reagente igual a 100 

mL/min (fixo); massa de material catalítico testado igual a 50 mg (fixo). 
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3.4.1. Metodologia 

Foram investigados os comportamentos dos materiais catalíticos (γ-alumina e o 

catalisador Ni(5%)/γ-Al2O3 frente as principais reações envolvidas no processo. Em 

cada experiência com o correspondente material catalítico foi aplicada a metodologia 

descrita a seguir. 

 
3.4.1.1. Carga do reator de quartzo 

A partir de uma mesma matriz do 

catalisador pronto e da γ-alumina, foram 

tomadas 3 amostras de cada matriz, ambas 

pulverizadas (φ = 225 µm) e pesando 

aproximadamente 50mg. 

O material pesado foi conduzido ao 

interior de um reator de quartzo (FIGURA 

24) por auxílio de um funil de vidro, 

formando assim uma camada sobre a 

membrana cerâmica.  
FIGURA 24 - Reator de quartzo 
acoplado ao forno programável 

(Lindberg-Blue) 
 

 Metodologia 

Em todos os testes catalíticos após o carregamento do reator com o catalisador, 

este foi levado ao forno e sob programação linear de aquecimento atingir-se regime de 

alimentação de gases reagentes. No esquema da FIGURA 24 está representado o 

sistema de leito fixo utilizado para as reações de reforma seca do metano. 
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3.4.1.2. Calibração dos gases de alimentação 

A operação quantitativa do processo conduziu à necessidade de se calibrar 

volumetricamente os gases usados na reação, utilizando válvulas de calibração ou 

dosagem, um cronômetro e um fluxímetro de vidro. Antes do início de cada reação ou 

mesmo antes da padronização dos gases, foram realizadas calibrações necessárias. 

Cada válvula de calibração recebe uma carga proveniente do cilindro de gás em 

sua entrada (pressão da saída do cilindro de alimentação). Tal carga é administrada para 

o sistema através da abertura controlada das válvulas de calibração, as quais controlam 

pressão e não a massa do gás à montante da válvula. Isto quer dizer que se houver 

algum problema na pressão na entrada destas válvulas, elas reagem dando passagem a 

uma massa proporcionalmente maior de gás, assim não conservando a massa distribuída 

ao sistema. 

Desta forma, uma vez ajustada a pressão no cilindro de cada gás, este 

permaneceu efetivamente intocada, independentemente das condições reacionais. 

Os ajustes nas válvulas de calibração foram realizados, tomando-se por base a 

saída do sistema, localizada na saída da válvula de injeção, sempre com o auxílio de um 

cronômetro e um fluxímetro. 

TABELA 11- Fluxos e proporções admitidos para os sistemas catalíticos 

Reações 
Fluxos Volumétricos 

(mL/min) 
Proporções 

CH4 + CO2  <=> 2CO + 2H2 100 CO2 : CH4 : Ar  /  15 : 10 : 75 

CH4 <=> C + 2H2 100 CH4 : Ar   /   10 : 90 

CO2 + C <=> 2CO 100 CO2 : Ar   /  15 : 85 

CO2 + H2 <=> CO + H2 100 CO2 : H2 : Ar   /  5 : 5 : 90 
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3.4.1.3. Padronização das áreas cromatográficas 

No intuito de ter uma base relativa (e não absoluta) de cálculo dos componentes 

gasosos envolvidos nas reações, promoveu-se a padronização dos mesmos. 

A identificação, quantificação e padronização dos componentes reacionais foi 

realizada com o auxílio de um cromatógrafo gasoso CG Modêlo CG-Master, acoplado 

com Detetor de Condutividade Térmica (DCT) (I = 90mA), coluna cromatográfica 

Chromosorb 102 (L = 6,0 m; φe= 1/8”; Td = 29ºC), e utilizando como fase móvel 

Argônio ( 40mL/min). 

Na padronização dos componentes reacionais foi utilizado um padrão gasoso 

(White-Martins) contendo a seguinte proporção: metano (2,99%); dióxido de carbono 

(1,00%); monóxido de carbono (1,04%); etano (2,99%); eteno (1,04%); e o balanço 

com argônio. 

Através de uma tubulação de polietileno a mistura padrão foi conduzida, com 

um fluxo volumétrico de 100mL/min, regulado por uma válvula de calibragem e aferido 

com o auxílio de um cronometro e fluxímetro em condições de temperatura ambiente e 

temperatura reacional simulada (850ºC). Os dados experimentais obtidos não 

apresentaram discrepância entre eles. 

A mistura padrão de gases foi encaminhada para o sistema de análise da mesma 

forma como foram encaminhadas as amostras do teste catalítico, sob injeção on-line. 

Uma série de 10 amostragens para cada temperatura foi realizada para se ter 

tratamento estatístico básico, utilizando-se para isto as seguintes ferramentas básicas: 

desvio padrão da amostra; média da amostra; e o coeficiente de variação. Erros 

cromatográficos de até 2% são permitidos. Os valores das áreas cromatográficas foram 

coletados por intermédio da utilização de um software específico, PEAK SIMPLE.  
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Os dados obtidos do tratamento estatístico básico conduziram a áreas 

cromatográficas que foram atreladas ao fluxo molar obtido por simples cálculos, apartir 

da composição volumétrica dos gases contidos no padrão e em seu respectivo fluxo 

volumétricono sistema, considerando-se as CNTP. 

Em se tratando de um Detetor de Condutividade Térmica (DCT), podemos 

observar que seu limite de detecção é relativamene alto. Contudo sua faixa de 

linearidade é bem ampla, justificando sua utilização para sistemas com altas 

concentrações (>1000ppm). 

 

3.4.1.4. Coleta e quantificação dos componentes reacionais 

Após realizada a calibração de todos os gases e obtidos os padrões para cada gás, 

efetuaram a etapa de reação e obtenção dos dados operacionais. 

Com o reator devidamente carregado com a carga catalítica, programou-se o 

forno para uma rampa de 5ºC/min até a temperatura de reação (850ºC), da temperatura 

ambiente até a temperatura de reação fluiu-se uma corrente de 50 mL/min de H2 puro 

para proceder-se uma reação in situ. Para todas as reação esta etapa é realizada para o 

caso da carga catalítica ser a γ-alumina. 

Após alcançada a temperatura de reação, no caso da reação principal, liberou-se 

primeiramente a alimentação do dióxido de carbono, proporcionando-se contato inicial 

de CO2 com o material catalítico, para em seguida introduzir-se metano dentro da 

especificação da reação (TABELA 11). Nesta seqüência evita-se o coqueamento inicial 

do catalisador devido a presença isolada do metano. 

Procedeu-se à análise on-line durante o processo com aferição de pressão na 

entrada do reator. Desta forma, desde a padronização das amostras até a etapa de reação 
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propriamente dita todos os dados são obtidos com base nas condições de entrada do 

reator. 

As condições de amostragem gasosa no processo de reforma seca do metano 

estão detalhadas no Anexo A. 

 

3.5. Metodologia de otimização 

Fixando o problema de otimização que consiste em ajustar curvas teóricas a 

curvas experimentais, adotou-se a seguinte metodologia: 

1. Escolheu-se uma função objetivo simples com limitações dos parâmetros, 

relacionando a diferença entre as conversões teóricas e experimentais nos 

diversos valores de Xa
i (i = 1 ... n), onde i é o tempo admitido; 

2. Incorporou-se à sequência de cálculos da função objetivo a equação da 

modelagem; 

3. A função objetivo obtida no ítem anterior é univariável, utilizou dois 

parâmetros de ajuste P1 e P2; 

4. Aplicou-se o Método de Levenberg Marquardt para a determinação do valor 

ótimo para os parâmetros P1 e P2; 

O problema da otimização consistiu em reduzir-se ao mínimo o valor da função 
objetivo: 

                                     [ ](exp)101)(1 12
0 yyxXFO −= 3.1 

Onde o valor teórico y para as conversões foi obtido da resolução numérica da 

equação de modelagem do sistema reacional. Estas resoluções numéricas foram obtidas 

a partir da aplicação de um Runge-Kutta de 3ª ordem sobre uma malha pré-definida. 
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A função objetiva foi ainda submetida às seguintes restrições: 

( ) )1011(001,027 16xPF −=  3.2 

( ) )1011(01,028 15xPF −=  3.3 
( ) )1000002(29 −= PF  3.4 
( ) )400002(30 −= PF  3.5 

O algorítmo abaixo detalha a resolução do problema de otimização: 

 
FIGURA 25 - Algoritmo de otimização dos parâmetros P1 e P2 

 

 Assim a construção da função objetiva foi realizada da seguinte forma: 

1. Foi fornecido o valor para o valor inicial dos parâmetros P1 e P2; 

2. Calculou-se a expressão teórica de Xa através da solução numérica da 

equação de modelagem estimada pelos valores experimentais de Xa; 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A adoção da metodologia experimental descrita no capitulo anterior, gerou 

resultados segundo as etapas que incluem a preparação do catalisador suportado 

Ni(5%)/γ-Al2O3, sua caracterização, testes de atividade catalítica e estabelecimento de 

uma modelagem cinética para a reação de reforma catalítica do metano por dióxido de 

carbono. 

Foi necessário estabelecer condições experimentais dos processos reacionais, 

mantendo-se uma rotina experimental comparativa entre as reações admitidas neste 

trabalho. 

No contexto desta sequencia são fornecidos a seguir os resultados experimentais 

e as respectivas condições utilizadas para suas obtenções. 

 

4.1. Caracterização do catalisador 
 

4.1.1.  Carga metálica 

A carga total de metal admitido na etapa de preparação do catalisador suportado 

Ni(5%)/γ-Al2O3 foi baseada na literatura referenciada, a qual indica que a faixa de teor 

metálico indicada para trabalho, que pode gerar nas reações de reforma seca a menor 

concentração de carbono depositado, são cargas abaixo de 10% em peso do metal no 

catalisador.  

WANG & LU (1999) e FROMENT et al. (1998) referenciaram a utilização de 

uma carga metálica correspondente a 5% em peso do catalisador. 
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Baseado nesta escolha e seguindo o roteiro experimental descrito no Capítulo 3, 

analisou-se o catalisador após a impregnação usando um espectrofotômetro de chama de 

absorção atômica. 

Os resultados obtidos podem ser observados na tabela abaixo: 

TABELA 12 -  Comparação entre a carga de níquel nominal e a carga de níquel medida (*) 

Amostra 
Carga Metálica Nominal 

(%wt) Ni 
Carga Metálica Medida 

(%wt) Ni 

Ni (5%)/γ-Al2O3 5,00 4,91 

(*) Análise realizada em AA-ICP 
 
 
 

4.2. Análise superficial 

 
4.2.1.  Espectros de infra-vermelho 

Com o objetivo de obter informações sobre a identificação de características 

introduzida sobre o suporte alumina quando da preparação do catalisador suportado Ni 

(5%)/γ-Al2O3, buscou-se tirar conclusões sobre a presença de alguns elementos no 

composto catalítico, através da análise do espectro de infra-vermelho.  

Os resultados comparativos entre os materiais catalíticos utilizados nos 

experimentos e expostos às respectivas condições de reação fornecem subsídios ideais 

para uma análise segura do comportamento dos elementos sobre as superfícies 

catalíticas. 
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Os resultados obtidos podem ser vistos e comparados nas FIGURAS 26 e 27. 

 

FIGURA 26 - Comparação entre espectros de Infra-Vermelho obtidos a partir da 
superfície do suporte limpo (γ-Alumina) e o catalisador Ni(5%)/ γ-Al2O3 reduzido 

As bandas que são identificadas em 2348 cm-1 são devidas ao CO2 adsorvido na 

superfície do material durante a análise. E adição ao dióxido, o monóxido de carbono 

fracamente adsorvido sobre a superfície também aparece 2050-2070 cm-1, devido a 

linearidade do CO com os cristais de níquel formados através da etapa de redução. 

 

 
FIGURA 27 - Comparação entre espectros de Infra-Vermelho obtidos apartir da superfície 

do catalisador Ni(5%)/γ-Al2O3 reduzido e do catalisador exposto à mistura reacional 
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As bandas presentes entre 1379-1597 cm-1 sugerem presença confirmada de 

grupos HCOOH- (Formatos), sempre acompanhados neste tipo de reação pela formação 

de Bicarbonatos à 1639 cm-1 e 1400 cm-1  indicando a presença de material carbonáceo 

sobre o catalisador. 

As bandas entre 3608-3454 cm-1 correspondem aos grupos OH- ligados 

linearmente ou em pontes de hidrogênio, o aumento comparativo dessa banda sobre o 

catalisador em relação ao suporte catalítico sugere que haja uma maior área para 

adsorção preferencial do metano e conseqüente a desidrogenação. Ao mesmo tempo em 

que auxilia na reação de reforma catalítica do metano. 

As bandas identificadas a 1310-1375 cm-1, 730-770 cm-1 e 550-570 cm-1 são 

devidas a formação de espécies Al2O2CO3 proveniente da reação do suporte catalítico 

com o CO2, a elevadas temperaturas.  

Observa-se na FIGURA 27 as bandas referentes a estes comprimentos de onda 

são mais fortes para o material exposto às condições de reação do que o catalisador 

apenas reduzido confirmando o proposto. 

 

4.2.2.  Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

A microscopia eletrônica de varredura permite a verificação do estado físico de 

uma superfície em estudo.  

No caso dos catalisadores de reforma seca do metano a verificação do estado 

físico da superfície do catalisador suportado é fundamental para avaliação da influencia 

e dos efeitos do coqueamento, desativação e decomposição térmica do material 

catalítico. 
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Os resultados obtidos foram postos em contra-prova uns com os outros para a 

melhor visualização dos efeitos esperados. Os resultados são mostrados nas FIGURAS 

28 e 29. 

   
FIGURA 28 - Micrografias dos materiais catalíticos 

(a) Micrografia eletrônica de varredura da γ-alumina tratada termicamente;   

(b) Micrografia eletrônica de varredura do catalisador Ni(5%)/γ-Al2O3 reduzido; 

(c) Micrografia eletrônica de varredura do catalisador exposto às condições de reação(1). 

(1) Condições de reação:  P =1 atm; T = 850 ºC; CO2/CH4 = 1,5; t = 92 h 

(a) (b) (c) 

 
 

 
FIGURA 29 - Micrografia eletrônica de varredura da dispersão metálica superficial. 

 
Como podemos observar pelas micrografias eletrônicas acima a estrutura da 

superfície do material catalítico é bastante afetado com o decorrer da preparação até 

após a reação. 
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A micrografia (a) nos revela a situação da superfície do suporte termicamente 

tratado antes da impregnação com níquel e posterior redução em atmosfera de 

hidrogênio. Ela se mostra bastante irregular, conservando uma aparência coesa e de 

porosidade regular.  

Contudo após a etapa de impregnação e redução, como apresentada na 

micrografia (b), a superfície toma uma forma mais dispersa, mais uniforme, 

conservando a coesão, mostrando ainda uma porosidade aparente bastante regular. 

Na micrografia (c) do catalisador exposto às condições de reação, podemos 

observar a deterioração de sua superfície, exibindo sinais claros de destruição da sua 

rede cristalina e da homogeneidade superficial. Neste material surgiram claramente 

macroporos, causados possivelmente pela ação prolongada a elevadas temperaturas 

(desativação térmica) e ao desgaste promovido pelo coqueamento por whiskers 

(filamentos de carbonos) formados nos interstícios do catalisador. 

 

4.2.3.  Mapeamento químico 

O mapeamento químico é uma técnica analítica, na qual através de contrastes de 

cor, a partir de uma superfície previamente selecionada, ocorre a identificação 

qualitativa da dispersão da espécie química sobre a superfície do material em análise. 

Esta técnica foi aplicada ao nosso trabalho como método de identificação da 

dispersão qualitativa do carbono, níquel e sódio sobre a superfície do catalisador 

suportado Ni(5%)/γ-Al2O3 em duas condições distintas: catalisador reduzido e 

catalisador exposto a mistura reacional. 
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ão representados nas FIGURAS 30 e 31. 

 

Os resultados destas análises est
 

  

FIGURA 30 - Mapeamento químico de espécies químicas d
do catalisador suportado Ni(5%)/γ-Al2O3 r
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FIGURA 31 - Mapeamento químico de espécies químicas d
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4.2.4.  Espectroscopia fotoeletrônica de raios-X (XPS) 

A composição elementar dos materiais catalíticos (suporte e catalisador 

suportado) foi investigada por XPS, e os resultados apresentados abaixo: 

 

TABELA 13 - Composição superficial dos materiais catalíticos usado para a reforma 

Concentração superficial, percentual atômico (%) 
Material Tratamento 

C Ni Na Si Al O 

γ-Al2O3 
C/Tratamento 

(Termico) 
8,44 - - 1,76 35,92 53,88 

Ni(5%)/γ-Al2O3   Redução 17,13 0,88 1,46 3,43 30,67 46,43 

Ni(5%)/γ-Al2O3   Após Reação (*) 24,00 0,82 1,17 1,42 28,74 43,24 

(*) O catalisador suportado Ni (5%)/γ-Al
2

O
3

 foi exposto às condições de reação por  10 h (T=850 ºC; F
tot

=100 mL/min, m
cat

= 50 

mg, CH
4

/CO
2

/Ar  = 10/15/75 vol %, X
CH4

 < 70 – 80% 
 

Desta análise podemos observar que houve realmente deposição de carbono 

sobre o catalisador, porém não foi uma deposição severa aumentando apenas em 70% a 

concentração atômica percentual de carbono em relação ao catalisador reduzido. Em 

condições severas este percentual se elevaria para patamares em torno de 400-500%. 

A análise ainda confirma a perda de material metálico ativo ao mesmo tempo, 

que reduz a concentração atômica percentual de oxigênio, indicando seu consumo 

através de alguma reação entre um dos componentes do gás reagente e o material do 

suporte catalítico. Seguramente pelo CO2 pela formação de compostos do tipo 

Al2O2CO3 indicada pela análise de IR. 
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4.2.5.  Difratometria de raios-X 

A aplicação deste método permite a identificação de fases presentes nos sistemas 

sólidos e estudos de suas estruturas cristalinas, nos casos de compostos simples e de 

simetria elevada. 

O resultado desta análise está demonstrado na FIGURA 32. 

 

FIGURA 32 - Resultados dos Difratogramas de Raios-X 

        (a) Difratograma de Raios-X do suporte (γ-Al2O3) não tratado termicamente; 

        (b) Difratograma de Raios-X do suporte (γ-Al2O3) tratado termicamente;                   

        (c) Difratograma de Raios-X do catalisador Ni(5%)/γ-Al2O3 reduzido; 

        (d) Difratograma de Raios-X do catalisador Ni(5%)/γ-Al2O3 exposto à reação de   
reforma(*). 

(*) Condições de reação: P =1 atm; T = 850 ºC; CO2/CH4 = 1,5;  t = 23 h 

(a) 

(b) 

(c) 

(d)
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A análise foi conduzida de forma comparativa, utilizando-se para isto amostras 

de γ-Al2O3 pura não tratada termicamente e γ-Al2O3 pura tratada termicamente, 

catalisador suportado Ni(5%)/γ-Al2O3 reduzido e por último uma amostra do catalisador 

Ni(5%)/γ-Al2O3 exposto às condições do meio reacional. 

Os difratogramas exibidos acima mostram claramente a presença de níquel 

metálico, espinélio NiAl2O4, óxidos de níquel e sódio, e também a mudança estrutural 

da alumina causada pelo tratamento térmico. 

Realizando uma comparação entre os difratogramas (a) e (b) podemos notar a 

sutil mudança estrutural causada pelo tratamento térmico do suporte. O tratamento 

térmico a 900ºC por 1h, com rampa de aquecimento de 5ºC/min, teve a finalidade de dar 

maior estabilidade ao material, pois com o tratamento compostos sólidos voláteis à 

temperatura de reação suportando a fase metálica, causaria a perda de superfície ativa 

para a reação. 

Quanto aos difratogramas (c) e (d) o que podemos notar de imediato, é que 

mesmo após a exposição do catalisador às condições de reação por 10 horas, existe a 

presença se material metálico ativo. 

Graças à metodologia empregada nas etapas preparação e de reação podemos notar 

que o pouco aluminato de níquel formado na preparação foi totalmente convertido em 

níquel metálico por redução, antes da reação propriamente dita. 
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4.3. Teste de atividade e estabilidade catalítica 

Teste de atividade com base na reforma do metano com dióxido de carbono, 

com produção de H2 e CO permitem afirmar que o catalisador suportado Ni(5%)/γ-

Al2O3 foi  efetivo e estável durante o processo reacional.  

Considerando o mecanismo caracterizado para a reforma seca do metano 

WANG & LU (1999), a atividade catalítica aplicada foi testada para as etapas de reação 

admitidas com base em estudo termodinâmico, ou seja: craqueamento do metano; 

reação reversa de Boudouart; reação reversa de gás-shift e a reação de reforma do 

metano com dióxido de carbono. 

Para cada etapa de reação os materiais catalíticos (suporte e catalisador 

suportado), mostraram comportamentos distintos, em algumas foram efetivos enquanto 

que em outras foram mais moderadas em termos de atividade. 

Os dados de fluxos molares coletados a partir da montagem experimental foram 

fornecidos após tratamento de uma curva de padronização previamente estabelecida.  

Os resultados obtidos foram divididos em dois grupos, segundo o sistema 

catalítico aplicado: 

- reações sobre o suporte catalítico (γ-Al2O3); 

- reações sobre o catalisador suportado de Ni(5%)/γ-Al2O3. 

As reações de craqueamento catalítico do metano e de gaseificação do carbono 

foram realizadas em sequência, ou seja, após a observação do decaimento da conversão 

do metano sobre a superfície do suporte na primeira reação prosseguiu-se 

imediatamente o início da segunda reação.  
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Esta sequência de procedimentos foi utilizada, introduzindo-se CO2, 

possibilitando a eliminação da máxima quantidade de carbono depositado na superfície 

e nos poros do material catalítico, sem alterar em absoluto as condições reacionais. 

 
 
4.3.1.  Atividades catalíticas do suporte e do catalisador 

Os resultados abaixo foram obtidos a partir das experiências conduzidas com 

reações previamente citadas em superfície do suporte catalítico tratado termicamente e 

do catalisador Ni(5%)/γ-Al2O3. 

 

4.3.1.1. Reação de craqueamento catalítico do metano 

Dentre as reações paralelas identificadas na reforma catalítica do metano com 

dióxido de carbono, em presença do catalisador Ni(5%)/γ-Al2O3 a reação de 

craqueamento do metano constitui-se uma das principais causas de desativação e 

degradação do material catalítico.  

24 2HCCH +→   

Buscando-se confirmar tal possibilidade investigou-se o comportamento tanto do 

suporte catalítico quanto do catalisador suportado Ni(5%)/γ-Al2O3 sob os efeitos da 

reação de craqueamento catalítico do metano.  
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Os resultados destes experimentos são mostrados nas FIGURA 33. 

 
FIGURA 33 -Comportamento temporal do fluxo molar reagente e 

produzido para o experimento de craqueamento catalítico 
Condições operatórias: T=850ºC  ;  P= 1atm  ;   mcat.=0,051g 

Como visto anteriormente nos resultados da análise de infra-vermelho, a 

presença do níquel sobre a alumina na forma impregnada, eleva a quantidade de sítios 

ácidos de Lewis devido a sua capacidade de atração de grupamentos OH-, e desta forma 

promove uma maior deposição comparativa. A presença destes grupamentos também 

auxilia - segundo mecanismo observado no Capítulo 2 – na formação simultânea de 

monóxido de carbono. 

A conversão do material reagente tornou-se mais vigorosa nos primeiros 

instantes de reação sobre a superfície do catalisador suportado. Isto deve ocorrer devido 

as altas atividades iniciais dos sítios metálicos. 

Pode-se observar ainda, a partir da região ampliada na FIGURA 34, expresso em 

termos da conversão do metano sobre Ni (5%)/γ-Al2O3, um comportamento sui-generis 

da reação de craqueamento. Ocorre um pico inicial de conversão, seguido de uma 
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diminuição com posterior estabilização ao longo do tempo de operação. 

Simultaneamente nesta fase observa-se uma produção constante de hidrogênio. Uma 

maior estabilidade de conversão é observada na mesma faixa temporal para reação em 

presença do suporte catalítico.  

Na realidade este comportamento pode ser explicado como devido à desativação 

dos sítios metálicos ativos em razão de ocorrência de outros sítios preferenciais para 

este tipo de reação. 

 

 

FIGURA 34 -Variação temporal da conversão do metano na reação de 
craqueamento do metano avaliado para o suporte e o catalisador suportado  

Ni (5%)/γ-Al2O3. 

Condições operatórias: T=850ºC  ;  P= 1atm  ;   mcat.=0,051g 

Nesta linha de raciocínio há possibilidade que com o transcorrer do tempo do 

experimento o material metálico suportado na gamma-alumina, exposto a elevadas 

temperaturas, pode sofrer transformação do tipo sólido-sólido com o suporte (vide 

Capítulo 2). Daí pode ocorrer transformação do níquel metálico em outra espécie 
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química diferente, porém ainda com certa atividade catalítica para a reação de 

craqueamento. 

Para elucidar tal questionamento foi realizado um exame de XRD sobre o 

material catalítico exposto às condições reacionais, as quais estão exibidas abaixo: 

TABELA 14 - Condições reacionais de craqueamento catalítico do metano sobre 
o suporte catalítico (γ-Al2O3) e o catalisador suportado Ni(5%)/γ-Al2O3 

Condições de Reação 

Composição (%) P 
(atm) 

T 

 (ºC) CH4 Ar 

Qo 

(mL/min) 

Mcat 

 (g) 

Tempo 

(min) 

1 850 10 90 100 0,051 600 

Os resultados das análises de XRD do catalisador utilizado durante a reforma 

seca do metano com dióxido de carbono estão mostrados na FIGURA 35. 

 

 

 

 

 

 

 

d

m

d

 

FIGURA 35 – Resultado da análise de XRD sobre o catalisador suportado nas 
condições reacionais de craqueamento do metano. 
Como é possível visualizar, há realmente a presença do espinélio de aluminato 

e níquel e a presença marcante de carbeto de Ni (Ni3C) em substituição ao níquel 

etálico inicialmente incorporado ao suporte catalítico. O consumo do carbono 

epositado sobre o catalisador suportado através da reação que levou à formação do 
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carbeto de níquel foi responsável pela inoperância da reação de gaseificação do 

carbono, posterior à reação de craqueamento do metano.  

A continua estabilidade da reação de craqueamento mesmo após a desativação 

dos sítios metálicos ativos do catalisador suportado, é explicada pela atividade catalítica 

para desidrogenação do metano promovida pelo aluminato de níquel, carbeto de níquel 

e a gamma-alumina restante.  

A redução da produção de hidrogênio, associada ao fator temperatura, conduz à 

formação do aluminato de níquel e do carbeto de níquel, espécies desativantes para o 

catalisador suportado de Ni(5%)/γ-Al2O3 .Justifica-se assim a suposição a respeito do 

decréscimo da conversão na reação de craqueamento catalítico do metano sobre 

Ni(5%)/γ-Al2O3. 

Por outro lado, a redução da conversão para este sistema pode advir de outras 

fontes, como degradação física do catalisador por meio da formação dos carbonos do 

tipo Whisker, que difundem no interior dos sítios metálicos ativos e se expandem ao se 

polimerizarem, desativando e degradando o material catalítico. 

Segundo FERREIRA-APARÍCIO et al. (1997) em seus estudos de quimissorção 

do metano sobre materiais catalíticos, é possível demonstrar que quantidades de metano 

retidas no catalisador excederam a quantidade de átomos metálicos expostos na 

superfície. Disto, tem-se que espécies de carbonos difundem para as proximidades dos 

sítios metálicos ativos, onde o metano é desidrogenado, desativando-os e até 

degradando estes sítios catalíticos. No presente trabalho isto pode ser bem visualizado 

na FIGURA 28,, onde o efeito da carbonização e da desativação térmica por exposição 

excessiva a elevadas temperaturas são observados. 
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4.3.1.2. Reação reversa de Boudouart. 

Esta reação ocorre dependendo das condições térmicas aplicadas ao sistema, 

como visto no Capítulo 2 – ver Reações e Condições Termodinâmicas.  

Comumente a reação de Boudouart ocorre como uma reação que auxilia a 

desativação catalítica, por carbonização do material catalítico através do 

desproporcionamento do monóxido de carbono presente. 

22 COCCO +→←   
Contudo, esta reação torna-se desfavorecida com o avanço da temperatura, 

resultando assim em sua inversão, possibilitando a descarbonização do material 

catalítico por reação em presença de dióxido de carbono. 

A faixa de temperatura na qual ocorre a reação inversa de Boudouart é bastante 

elevada – a partir de 700ºC – entretanto, sob o ponto de vista industrial, a reação inversa 

é muito bem conceituada para processos onde a descarbonização faz-se necessária. 

A presença da reação inversa no sistema reacional da reforma catalítica do 

metano por dióxido de carbono é de fundamental importância, essencialmente para 

minimização da desativação do catalisador suportado de Ni(5%)/γ-Al2O3 por 

carbonização. As condições reacionais utilizadas no experimento da reação de 

gaseificação do carbono depositado sobre os materiais catalíticos de níquel estão 

relacionadas na TABELA 15. 

TABELA 15 -  Condições reacionais de gaseificação do carbono sobre os materiais 
catalíticos γ-Al2O3  e Ni(5%)/γ-Al2O3. 

Condições de Reação 

Composição (%) P 
(atm) 

T 
 (ºC) CO2 Ar 

Qo 
(mL/min) 

Mcat 
 (g) 

Tempo 
(min) 

1 850 15 85 100 0,051 600 
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Por observação experimental do experimento utilizando-se o catalisador 

suportado Ni(5%)/γ-Al2O3  para a reação de gaseificação do carbono, notou-se após o 

transcorrer do tempo padrão de reação de 600 minutos não haver quaisquer alterações 

reacionais pertinentes, no que se refere à concentração do dióxido de carbono efluente. 

Além do mais, a alteração da cor do material catalítico chamou-nos a atenção para a 

possível conversão do Níquel metálico para outra espécie química, como confirmado 

através da análise de XRD. 

Os resultados expostos a seguir referem-se apenas aos resultados obtidos do 

experimento de gaseificação do carbono sobre o suporte catalítico. 

 
FIGURA 36 - Comportamento do fluxo molar efluente da reação inversa de 

Boudouart sobre o suporte catalítico (γ-Alumina) 
      Condições operatórias: T=850ºC  ;  P= 1atm  ;   mcat.=0,051g 

Observou-se que o carbono depositado na superfície do catalisador foi 

consumido na reação química proveniente do efeito colateral da transformação sólido-

sólido entre o níquel metálico, o suporte catalítico e o carbono depositado. A existência 

da reação que conduz à formação do carbeto de níquel é termodinamicamente 

favorecida pelas condições reacionais na etapa de craqueamento, o que de forma clara 
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impediu que houvesse a reação inversa de Boudouart sobre Ni(5%)/γ-Al2O3 devido ao 

consumo do reagente (Carbono depositado). 

Observa-se na FIGURA 36, que o comportamento temporal assume um perfil de 

regime permanente a partir da primeira meia hora de reação, mantendo-se constante até 

aproximadamente 6 horas de reação, e em seguida decaindo até o consumo total do 

carbono depositado. Como pode também ser visto na FIGURA 37. 

 
FIGURA 37 - Comportamento temporal da conversão para a reação 

inversa de Boudouart sobre o suporte catalítico (γ-Alumina) 
Condições operatórias: T=850ºC  ;  P= 1atm  ;   mcat.=0,051g 

A conversão neste sistema atinge um valor máximo próximo a 5%. Do perfil 

observado acima, avalia-se que a pequena inclinação inicial associada à rápida entrada 

no regime permanente revela-nos que componentes com sítios ativos e/ou preferenciais 

não exercem influência significativa sobre o processo de gaseificação do carbono 

depositado, uma vez que a reação se processa não com a superfície do material 

catalítico e sim diretamente com o carbono depositado sobre e entre os poros recobertos. 
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Observa-se ainda que com isso a taxa de consumo do carbono para esta reação é 

relativamente baixa se comparada qualitativamente à taxa de produção de hidrogênio 

(medida indireta da produção de carbono). Levando-nos à dedução que a etapa de 

craqueamento é predominantemente mais influente do que a etapa de desgaseificação do 

carbono depositado, tais propostas estão nas considerações termodinâmicas para o 

sistema reacional de reforma catalítica do metano por dióxido de carbono sobre 

Ni(5%)/γ-Al2O3. Estas considerações não eliminam o alto grau de representatividade e 

importância da reação inversa de Boudouart para o sistema reacional referido.  

 

4.3.1.3. Reação inversa de gás-shift 

A reação inversa de gás-shift figura como a mais prejudicial das reações 

paralelas ao sistema reacional de reforma catalítica do metano por dióxido de carbono, 

pois ao mesmo tempo, que retira hidrogênio do meio reacional (principal produto), 

utiliza também parte do dióxido de carbono reagente para produzir mais monóxido de 

carbono e água. 

COOHHCO +→+ 222   

A natureza hidrogenante do níquel colabora para a existência desta reação, uma 

vez que a maioria dos metais do Grupo VIII são eficientes como materiais catalíticos 

para hidrogenação. 

O experimento com a reação acima, teve como objetivo verificar o 

comportamento desta frente ao sistema catalítico em estudo Ni(5%)/γ-Al2O3, 

observando-se a composição média produzida em um procedimento experimental com a 

reação de reforma sobre o mesmo sistema catalítico. 
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Os resultados obtidos neste experimento são expressos na FIGURA 38. 

 
FIGURA 38 - Comportamento temporal dos fluxos molares efluentes do 

sistema catalítico Ni (5%)/γ-Al2O3 para a reação reversa de gás-shift 
  Condições operatórias: T=850ºC  ;  P= 1atm  ;   mcat.=0,051g 

As condições experimentais de reação podem ser acompanhadas na TABELA 16. 

TABELA 16 - Condições reacionais da reação reversa de gás-shift sobre o 
catalisador suportado Ni(5%)/γ-Al2O3 

Condições de Reação 

Composição (%) P 
(atm) 

T 
 (ºC) CO2 H2 Ar 

Qo 
(mL/min) 

Mcat 
 (g) 

Tempo 
(min) 

1 850 5 5 90 100 0,05 360 

Observa-se na FIGURA 39, uma maior admissão molar de dióxido de carbono 

em comparação à admissão de hidrogênio. Este artifício foi utilizado tendo em vista a 

estequiometria equimolar da reação reversa, de forma a se obter uma melhor 

visualização do comportamento temporal do processo. Porém, o consumo de dióxido de 

carbono foi maior que o esperado para esta reação. 
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FIGURA 39 - Comportamento temporal da conversão do CO2 e H2 no 
sistema catalítico Ni (5%)/γ-Al2O3 durante a reação reversa de gás-shift 

Condições operatórias: T=850ºC  ;  P= 1atm  ;   mcat.=0,051g 

Na FIGURA 39 estão expressas as conversões do CO2 e H2 durante o 

processamento da reação de gás-shfit. Com base no comportamento observado, percebe-

se que no início do experimento a conversão se deu praticamente com equivalência, 

porém com o passar do tempo de reação as conversões foram se distanciando, 

evidenciando que o dióxido de carbono nas condições pré-estabelecidas do processo 

(TABELA 16) pode estar sendo consumido também em reações paralelas à reação 

reversa de gás-shift. Possivelmente há a formação de carbonatos e/ou bicarbonatos 

sobre o sistema catalítico Ni (5%)/γ-Al2O3 , uma vez que a análise de XPS identificou a 

presença de sódio no catalisador anteriormente mencionado. 

Quanto à seletividade da reação em estudo (FIGURA 40), esta também 

demonstrou ser bastante consistente com a realidade estequiométrica da reação reversa. 

Porém, oscilações presentes nas seletividades podem ser indícios de que parte destes 

compostos produzidos na reação principal sejam utilizados nas reações paralelas. 
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FIGURA 40 - Seletividade do CO e H2O no sistema catalítico Ni 

(5%)/γ-Al2O3 durante a reação reversa de gás-shift 
Condições operatórias: T=850ºC  ;  P= 1atm  ;   mcat.=0,051g 

Desta forma, percebe-se por este experimento que a presença da reação reversa 

de gás-shift no sistema reacional da reforma catalítica do CH4 com CO2, pode vir a 

exercer expressiva atividade sobre o catalisador suportado Ni (5%)/γ-Al2O3, reduzindo 

assim a produção de hidrogênio, elevando a relação estequiométrica entre CO:H2 da 

unidade para 1,67:1 e inserindo água ao sistema.  

A presença desta água, ao mesmo tempo em que propicia a desativação mais 

rápida do catalisador por arraste da fase metálica, pode, em situações de temperaturas 

mais elevadas (>900ºC), converter o carbono depositado sobre o material catalítico a 

hidrogênio e monóxido de carbono, fato demonstrado por BITTER (1997) segundo a 

reação abaixo. 

22 HCOCOH +→+   
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4.3.1.4. Reação de reforma sêca do metano com dióxido de carbono 

A atividade catalítica do catalisador suportado Ni (5%)/γ-Al2O3 frente a reação 

de reforma catalítica do metano com dióxido de carbono foi determinada em um reator a 

leito fixo a uma temperatura de 850ºC, sob pressão de 1atm. 

 

TABELA 17 - Condições reacionais da reação de reforma sêca do metano com 
dióxido de carbono sobre γ-Al2O3  e Ni(5%)/γ-Al2O3 

Condições de Reação 

Composição (%) P 
(atm) 

T 
 (ºC) CO2 CH4 Ar 

Qo 
(mL/min) 

Mcat 
 (g) 

Tempo 
(min) 

1 850 15 10 75 100 0,05 360 
 
 
Os resultados para os fluxos molares efluentes dos sistemas catalíticos utilizados 

podem ser observados nas FIGURAS 41 e 42. 

 
FIGURA 41 - Comportamento temporal do fluxo molar efluente dos componentes da 

reação de reforma catalítica do metano por CO2 sobre o suporte 
  Condições operatórias: T=850ºC  ;  P= 1atm  ;   mcat.=0,051g 
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Os fluxos molares efuentes do sistema demonstram o comportamento temporal 

da espécies reagentes e produzidas tanto sobre o suporte catalítico quanto sobre o 

catalisador de Ni(5%)/γ-Al2O3. Este comportamento é bem diferenciado entre as 

espécies, porém evidenciam características entre a reação de reforma sobre o suporte 

catalítico e sobre o catalisador suportado. 

 

 
FIGURA 42 - Comportamento temporal do fluxo molar efluente dos componentes da 

reação de reforma catalítica do metano por CO2 sobre o catalisador suportado 
Condições operatórias: T=850ºC  ;  P= 1atm  ;   mcat.=0,051g 

 

Comparando-se as atividades dos materiais catalíticos utilizados nos 

experimentos, pode-se observar que a produção de água é bem menor no experimento 

executado com o catalisador suportado Ni (5%)/γ-Al2O3 , isto implica em se supor que a 

reação reversa de gás-shift existe como parte integrante do sistema de reações paralelas, 

sendo sua influência sobre tal sistema reduzida. 
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No que se refere aos regimes temporais de permanência e transiência 

encontrados para os casos do suporte γ-Al2O3 e do catalisador Ni(5%)/γ-Al2O3, 

observa-se que para o segundo caso o regime permanente é alcançado rapidamente e as 

elevadas conversões para o CH4 e CO2 induzem ao entendimento que trata-se de um 

processo em operação sob regime integral. 

 
FIGURA 43 - Conversões de CH4 e CO2 para a reação de reforma sobre o suporte         

γ-Al2O3 e o catalisador suportado Ni (5%)/γ-Al2O3 
Condições operatórias: T=850ºC  ;  P= 1atm  ;   mcat.=0,05 g 

Para o caso da influência excessiva da reação reversa de gás-shift sobre o 

material catalítico, poderíamos observar um comportamento de maior consumo do 

dióxido de carbono em relação ao metano. O aumento deste consumo é traduzido como 

uma elevação da taxa de conversão para o reagente em questão. Observações sobre a 

FIGURA 43, nos remete a esta avaliação e através dela podemos constatar que a tal 

reação parasita não surte efeito significativo sobre o sistema catalítico Ni (5%)/γ-Al2O3, 

porém quanto ao seu comportamento sobre o suporte γ-Al2O3 é notado que com o 
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avanço da reação de reforma, torna-se mais significativo o consumo comparativo de 

dióxido de carbono, conduzindo assim à suposição de que o sistema catalítico              

Ni(5%)/γ-Al2O3 favorece à reação de reforma catalítica do metano, dificultando o 

desenvolvimento da reação reversa de gás-shift. 

Ainda sobre a FIGURA 43, em referência ao suporte catalítico, outra abordagem 

possível para este caso é que a reação reversa de gás-shift ocorre em sítios ativos 

diferentes daqueles em que se processa a reação de reforma catalítica do metano. 

Esta conclusão pode ser admitida visto que com o avanço da reação de reforma 

catalítica os sítios preferências para a desidrogenação do metano são desativados por 

carbonização (coqueamento), e independentemente deste fato podemos acompanhar nas 

FIGURAS 41 e 42, o aumento do fluxo molar efluente da água com o transcorrer do 

tempo de reação. 

Entretanto em paralelo ao consumo do CO2 pela reação reversa de gás-shift, 

observa-se também o consumo do dióxido na reação de regeneração catalítica, uma vez 

que carbono é depositado sobre a superfície catalítica do suporte através da reação de 

craqueamento catalítico do metano.  

Sabendo-se que tanto a reação de gaseificação do carbono quanto a reação 

reversa de gás-shift foram detectadas para tal material catalítico nas condições de reação 

idênticas a utilizada para a reforma, temos nítida certeza que a conversão do dióxido de 

carbono sofre influência adicional de mais duas componentes encontradas nas reações 

citadas anteriormente. 

Na FIGURA 44, avalia-se a variação temporal da razão entre o hidrogênio e 

água produzidos na reação de reforma catalítica do metano sobre as superfícies 
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catalíticas do suporte e do catalisador. Esta variação reflete bem a suposição de que não 

há influencia marcante da reação reversa de gás-shift sobre a superfície do Ni(5%)/γ-

Al2O3 durante a reação de reforma catalítica do metano.  

 
FIGURA 44 - Razão entre hidrogênio e água produzidos durante a reação de reforma 

catalítica do metano por CO2 sobre o suporte γ-Al2O3 e o catalisador  suportado 
Ni(5%)/γ-Al2O3 

     Condições operatórias: T=850ºC  ;  P= 1atm  ;   mcat.=0,051g  

A razão de H2/H2O sobre esta superfície catalítica supera inicialmente em três 

ordens de grandeza a mesma razão sobre o suporte catalítico, havendo, contudo um 

decaimento com o tempo de reação justificado pela diminuição dos sítios metálicos 

ativos para produção de hidrogênio. 

O decaimento da razão H2/H2O não atinge o limite estequiométrico para a 

reação de reforma catalítica do CH4 o que reforça a tese de que a produção molar de 

hidrogênio é significativamente  maior que a de água para o sistema catalítico Ni(5%)/γ-

Al2O3. Assim a conversão para esta etapa aumenta com a temperatura, como 

apresentado por WANG & LU (1998b) para catalisadores suportados Ni(5%)/γ-Al2O3 

preparados com o sal precursor baseados em nitratos. 
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4.4  Modelagem transiente do processo de reforma sêca do metano4 

A evolução cinética do processo de reforma seca foi considerada segundo 

avaliação do sistema em regime transiente para reação de reforma do metano com 

dióxido de carbono. 

Um balanço material foi aplicado ao sistema referenciando ao metano segundo 

um regime transiente assim expresso: 

 

Eq.5 
dt

dn
FF

CH
CHCHWCH

o
CH r 4

4444
ν +=+

Aproximando-se o meio contínuo a um reator agitado obtém-se a seguinte 

equação de modelo:   

 

Eq.6 
dt

od
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CHX
CH

N

CHCHWo
CHF r
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Sendo que, 

 
Eq.7 4444

CH
o

CH
o

CHCHF XFF −=

Nas quais w, NCH4 e rCH4 são respectivamente a massa de catalisador, o número 

de moles de alimentação do metano e a taxa de consumo deste reagente.  

Propondo a taxa de consumo do metano expressa por: 

244 COCHCH PkPr =  Eq.8 
Tem-se: 

 

Eq.9 
dt

CH
dX

o
CHNCHXo

CHFCOCHWo
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Considerando que: 

RTCP ii =  Eq.10 

Qo
FiCi =  Eq.11 

τ00
44 CHCH FN =  Eq.12 

Consegue-se a forma operacional da equação de balanço assim expressa: 

( ) 
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0

0 11 CH
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CH
CHCOCH

CH X
F
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XK
Q
RTFGX

W
G

dt
dX  Eq.13 

Na qual Go é a vazão mássica da fase gasosa e FCH4 e FCO2 são os fluxos molares 

de alimentação do metano e do dióxido de carbono. 

Utiliza-se o modelo transiente proposto para representação dos dados cinéticos 

relativos à reação de reforma seca do metano com dióxido de carbono.  A equação 

diferencial formulada foi resolvida numericamente a partir do programa MATLAB 

versão 6. Procede-se de modo que os valores calculados de XCH4 são comparados aos 

valores experimentais. Usou-se o procedimento de otimização (método Levenberg 

Maquardt), procurando minimizar à função objetivo construída entre os valores 

experimentais e calculados das conversões do metano.  

No presente trabalho, constata-se a influência das concentrações do metano e do 

dióxido de carbono sobre a conversão com Ni (5%)/γ-Al2O3 . Assim segundo WANG & 

LU (1999), a taxa de reação para o sistema reacional de reforma do metano pode ser 

expressa como: 

n
CO

m
CHa PkPr

24
=  Eq.14 
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O efeito da temperatura se considera segundo a Lei de Arrhenius, assim 

expressa: 

n
CO

m
CH

TR
E

o
a PPExpkr E

a

24








 −

=  
Eq.15 

Admitindo primeira ordem para o metano e dióxido de carbono reescreve-se a 

equação Eq.13: 

)1)(1(
2
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 −

τ  
Eq.16 

No processo de otimização a variável de manipulacão foi a conversão Xa , 

enquanto que os parâmetros a serem otimizados foram k0 e a energia de ativação do 

sistema Ea . Para a aplicação do procedimento a equação 4.5 pode ser resumida como: 

)(1)(1
a

TR
E

o
a

a XfExpKXf
dt

dX
E

a







 −

+−=
τ

 Eq.17 

A otimização consiste em ajustar as curvas teóricas e experimentais, aplicando-

se a metodologia adotada no Capítulo 3 (Materiais e Metodologia Experimental). Os 

parâmetros adotados na otimização k0 e a energia de ativação Ea,, são denominados P1 e 

P2 respectivamente para efeito de simulação e otimização. Assim a Eq.13 torna-se: 

)(1)(1 2

1 a
TR

P

a
a XfExpPXf

dt
dX

E







 −

+−=
τ

 4.14 

O valor de inicial (chute) para a Energia de ativação foi obtido a partir do 

trabalho de WANG & LU (1999), para o sistema catalítico Ni(5%)/γ-Al2O3, sendo igual 

a 50,9kJ/mol. 
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Assim como resultados da otimização de parâmetros foram obtidos as seguintes 

curvas teóricas simuladas e experimentais obtidas no processo (FIGURA 45). 

 
FIGURA 45 - Comparação entre a curva experimental X modelo para o sistema reacional 

transiente da reforma do metano com CO2 sobre o catalisador de Ni(5%)/γ-Al2O3 
 Condições operatórias: T=850ºC  ;  P= 1atm  ;   mcat.=0,051g 

Curva do Modelo

Curva Experimental 

Observa-se a partir da figura acima que houve um bom ajuste do modelo 

transiente para um reator perfeitamente agitado proposto sobre os dados experimentais. 

Os erros absolutos entre as conversões obtidas pelo modelo e as obtidas 

experimentalmente não alcançaram 1%. 

Ainda como resultado da otimização dos parâmetros P1 e P2 foram obtidos os 

respectivos valores do fator de frequência (k0) e Energia de ativação (Ea) para o sistema 

reacional (TABELA 18). 

TABELA 18 - Valores otimizados para fator de frequência (k0) e energia de ativação (Ea)  

k0 (mol gcat
-1 min-1 atm-2) Ea(J mol-1) 

1,50x1015 7,11x104 
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Sistema de Amostragem On-Line de Gases Efluentes 
do Processo de Reforma Sêca do Metano 

 

O funcionamento da válvula de amostragem/injeção é muito simples (FIGURAS 

46 e 47), existindo algumas observações a serem feitas. 

 

FIGURA 46: Válvula de injeção 

  

FIGURA 47: Esquema de funcionamento da válvula de injeção 

Esquema para Carregar Esquema para Injeção 

 

Na primeira posição - êmbolo não injetado - a amostra entra pela via superior 

(via 2) varre todo o loop (≈ 0,20 cm3) por 15 segundos saindo pelo esgotamento 

superior (via 7). 
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Na segunda posição - êmbolo injetado - a amostra entra pela via superior (via 2) 

e não percorre o loop, sendo esgotada para o ambiente por uma outra via localizada 

lateralmente (via 1). A amostra acumulada no loop é então arrastada para a coluna pela 

fase móvel que entra pela via 4 e deixa a válvula pela via 5. 

Desta forma para se realizar uma análise, colocou-se a válvula na segunda 

posição para coleta do material reacional, e após 15 segundos, conduziu-se o êmbolo 

para a primeira posição (posição de injeção), fazendo com que o gas de arraste do 

equipamento encaminhasse a amostra gasosa para dentro da coluna no cromatógrafo e 

desta para o detetor de condutividade térmica, informando assim ao software PEAK 

SIMPLE os valores das áreas cromatográficas detetadas. 

Basicamente, o mecanismo de funcionamento do sistema de análise foi resumido 

ao seguinte: a coluna cromatográfica (Chromosorb 102) funcionou como um separador 

dos componentes da mistura reacional e condutor da mesma para o detetor. Este, por 

sua vez, detecta comparativamente a condutividade térmica dos gases presentes com a 

condutividade do gás de arraste (Argônio), interpretando esta diferença de 

condutividade térmica como variação de corrente elétrica, quantificando-a e remetendo-

a ao software PEAK SIMPLE, que realiza a conversão em termos de áreas 

cromatográficas e as comparou com os padrões previamente cadastrados, informando 

por fim, o resultado da análise em função do fluxo molar dos componentes detetados. 

Os componentes detetados foram: Metano e dióxido de carbono (reagentes); e 

hidrogênio, monóxido de carbono e água (produtos). A água não é detectada nas 

condições de análise, sendo seu valor estimado por balanço de massa dos produtos 

reacionais computados. 
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Resultados das Operações de Reforma Sêca do Metano 

sobre γ-Al2O3 e Ni(5%)/γ-Al2O3 

1. Resultados sobre o suporte catalítico  (γ-Al2O3): 

1.1. Reação: CH  24 2HC +→

TABELA 19: Dados experimentais obtidos apartir da reação de 
craqueamento catalítico do metano sobre o suporte catalítico. 

Tempo Áreas Fluxos (µMol/min) Conversão (%) Qo 

(min) H2 CH4 H2 CH4 CH4 (mL/min) 

2 20,23 805,00 0,007 2,611 1,32 100 
15 30,62 803,00 0,010 2,605 1,38 100 
35 37,58 801,00 0,012 2,598 1,44 100 
45 38,09 799,00 0,013 2,592 1,50 100 
60 43,06 797,00 0,014 2,585 1,56 100 
70 44,06 796,00 0,014 2,582 1,59 100 
75 46,58 794,00 0,015 2,576 1,65 100 
80 60,24 793,00 0,020 2,572 1,68 100 

100 60,84 791,00 0,020 2,566 1,74 100 
110 63,09 790,00 0,021 2,563 1,76 100 
145 71,43 789,00 0,023 2,559 1,79 100 
150 73,85 787,00 0,024 2,553 1,85 100 
160 75,87 786,00 0,025 2,550 1,88 100 
165 76,49 784,00 0,025 2,543 1,94 100 
170 81,01 782,10 0,027 2,537 2,00 100 
180 84,38 781,24 0,028 2,534 2,02 100 
185 90,83 780,00 0,030 2,530 2,06 100 
200 101,08 779,00 0,033 2,527 2,09 100 
215 173,36 777,39 0,057 2,522 2,14 100 
235 186,59 775,73 0,061 2,516 2,18 100 
270 196,96 775,10 0,065 2,514 2,20 100 
300 240,82 770,52 0,079 2,499 2,34 100 
330 247,30 768,45 0,081 2,493 2,40 100 
360 254,38 765,36 0,084 2,483 2,49 100 
370 273,91 759,94 0,090 2,465 2,65 100 
380 253,81 766,00 0,083 2,485 2,47 100 
395 226,83 770,55 0,075 2,499 2,34 100 
425 223,63 772,44 0,074 2,506 2,28 100 
455 212,00 773,10 0,070 2,508 2,26 100 
485 165,26 777,44 0,054 2,522 2,13 100 
545 164,26 782,14 0,054 2,537 2,00 100 
600 152,41 794,71 0,050 2,578 1,63 100 
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1.2. Reação: CO  COC 22 →+

 

TABELA 20: Dados experimentais obtidos apartir da reação reversa 
de Boudouart (Gaseificação do carbono) sobre o suporte catalítico. 

Tempo Áreas Fluxos(µMol/min) Conversão
(%) Qo 

(min) CO CO2 CO CO2 CO2  (mL/Min) 
3 7,95 399,81 0,061 4,250 1,24 100 

15 11,65 390,91 0,089 4,155 2,33 100 
25 13,00 389,55 0,100 4,141 2,49 100 
35 13,40 388,81 0,103 4,133 2,58 100 
45 13,70 388,21 0,105 4,127 2,66 100 
55 13,80 386,11 0,106 4,104 2,91 100 
70 14,10 385,82 0,108 4,101 2,95 100 
90 14,30 384,48 0,110 4,087 3,11 100 

110 14,41 384,43 0,110 4,086 3,12 100 
135 14,41 384,21 0,110 4,084 3,15 100 
155 14,60 384,20 0,112 4,084 3,15 100 
175 14,65 384,20 0,112 4,084 3,15 100 
205 14,70 383,94 0,113 4,081 3,18 100 
250 15,00 381,83 0,115 4,059 3,44 100 
295 14,46 383,01 0,111 4,071 3,29 100 
355 14,42 383,62 0,111 4,078 3,22 100 
415 13,54 388,30 0,104 4,127 2,65 100 
475 10,82 391,89 0,083 4,166 2,21 100 
520 8,56 398,64 0,066 4,237 1,39 100 
565 5,91 406,36 0,045 4,319 0,44 100 
600 1,84 408,50 0,014 4,342 0,18 100 
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1.3. Reação: CH  224 22 HCOCO +→+

 

TABELA 21: Dados experimentais obtidos apartir da reação principal da reforma 
catalítica do metano com dióxido de carbono sobre o suporte catalítico. 

Tempo Áreas Fluxos (µMol/min)  Razões Conversão 

(min) H2 CO CH4 CO2 H2 CO CH4 CO2 H2O CO2/ 
CH4 

H2/ 
CO 

H2/ 
H2O 

CH4 
(%) 

CO2 
(%) 

1 10,13 6,79 915,00 417,00 0,003 0,052 2,968 4,433 0,059 0,511 0,064 0,057 0,70 0,24 
20 16,39 9,84 906,63 416,94 0,005 0,075 2,941 4,432 0,083 0,320 0,071 0,065 1,15 0,25 
35 18,54 14,83 895,02 416,65 0,006 0,114 2,903 4,429 0,118 0,236 0,054 0,052 1,77 0,28 
45 19,36 14,85 894,63 415,57 0,006 0,114 2,902 4,417 0,140 0,340 0,056 0,045 1,79 0,41 
60 22,55 15,20 893,38 414,39 0,007 0,117 2,898 4,405 0,166 0,439 0,064 0,045 1,86 0,55 
75 25,55 15,88 892,37 413,28 0,008 0,122 2,895 4,393 0,187 0,529 0,069 0,045 1,92 0,68 
90 28,82 16,34 890,87 412,80 0,009 0,125 2,890 4,388 0,201 0,550 0,076 0,047 2,00 0,74 

100 29,90 18,36 889,96 411,24 0,010 0,141 2,887 4,371 0,220 0,671 0,070 0,045 2,05 0,93 
115 35,33 18,52 889,02 410,10 0,012 0,142 2,884 4,359 0,244 0,751 0,082 0,048 2,10 1,06 
125 38,87 18,60 888,01 408,71 0,013 0,143 2,881 4,344 0,275 0,846 0,090 0,046 2,15 1,23 
140 39,76 19,61 887,37 408,00 0,013 0,150 2,878 4,337 0,284 0,890 0,087 0,046 2,19 1,31 
150 40,99 19,92 885,43 405,83 0,013 0,153 2,872 4,314 0,334 1,017 0,088 0,040 2,29 1,57 
165 46,35 20,18 882,52 404,19 0,015 0,155 2,863 4,296 0,379 1,070 0,098 0,040 2,45 1,77 
180 48,38 20,82 881,21 403,23 0,016 0,160 2,858 4,286 0,399 1,107 0,100 0,040 2,52 1,88 
210 51,78 21,00 880,50 402,57 0,017 0,161 2,856 4,279 0,414 1,137 0,106 0,041 2,56 1,96 
230 60,26 23,56 880,01 399,51 0,020 0,181 2,855 4,247 0,453 1,334 0,110 0,044 2,58 2,33 
240 62,80 23,87 879,96 394,66 0,021 0,183 2,854 4,195 0,543 1,664 0,113 0,038 2,58 2,90 
280 63,53 25,06 868,48 393,78 0,021 0,192 2,817 4,186 0,617 1,391 0,109 0,034 3,20 3,01 
310 74,78 29,48 854,57 392,52 0,025 0,226 2,772 4,172 0,685 1,184 0,109 0,036 3,95 3,16 
340 79,50 32,63 841,38 384,82 0,026 0,250 2,729 4,090 0,883 1,295 0,104 0,030 4,66 4,08 
400 73,90 27,13 872,05 390,00 0,024 0,208 2,829 4,146 0,649 1,702 0,117 0,037 3,01 3,46 
520 70,43 22,08 875,00 393,89 0,023 0,169 2,838 4,187 0,597 1,556 0,137 0,039 2,85 3,00 
600 63,40 20,87 897,60 396,91 0,021 0,160 2,912 4,219 0,419 2,388 0,130 0,050 1,63 2,64 
650 62,11 17,25 900,63 399,10 0,020 0,132 2,921 4,242 0,388 2,391 0,154 0,053 1,47 2,37 
770 57,60 13,78 902,47 407,50 0,019 0,106 2,927 4,332 0,244 1,482 0,179 0,077 1,37 1,37 
850 55,86 11,78 908,09 407,50 0,018 0,090 2,946 4,332 0,228 1,902 0,203 0,081 1,07 1,37 
900 45,85 5,95 912,55 416,78 0,015 0,046 2,960 4,430 0,072 0,477 0,330 0,209 0,83 0,26 
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2. Resultados sobre o catalisador suportado Ni(5%)/γ-Al2O3: 

2.1. Reação:  CH  24 2HC +→

TABELA 22: Dados experimentais obtidos apartir da 
reação de craqueamento catalítico do metano sobre o 

catalisador Ni(5%)/γ-Al2O3. 

Tempo Áreas Fluxos  
(µMol/min) 

Conversão 
(%) Qo 

(min) H2 CH4 H2 CH4 CH4 (mL/min) 
5 364,65 1038,45 0,120 2,705 4,73 100,0 

10 413,17 999,30 0,136 2,603 8,32 100,0 
20 392,54 1040,89 0,129 2,711 4,51 100,0 
25 302,62 1043,31 0,099 2,718 4,28 100,0 
30 224,42 1054,96 0,074 2,748 3,22 100,0 
40 158,74 1069,71 0,052 2,786 1,86 100,0 
45 127,26 1079,00 0,042 2,811 1,01 100,0 
55 118,19 1083,00 0,039 2,821 0,64 100,0 
60 109,67 1084,00 0,036 2,824 0,55 100,0 
70 101,61 1085,00 0,033 2,826 0,46 100,0 
75 99,00 1086,00 0,033 2,829 0,37 100,0 
85 89,00 1085,00 0,029 2,826 0,46 100,0 
90 82,01 1083,00 0,027 2,821 0,64 100,0 

105 78,00 1079,00 0,026 2,811 1,01 100,0 
120 75,93 1077,28 0,025 2,806 1,17 100,0 
140 71,46 1071,84 0,023 2,792 1,67 100,0 
150 69,73 1071,22 0,023 2,790 1,72 100,0 
165 69,35 1069,91 0,023 2,787 1,84 100,0 
235 69,05 1069,12 0,023 2,785 1,92 100,0 
255 68,70 1068,57 0,023 2,783 1,97 100,0 
270 68,34 1068,50 0,022 2,783 1,97 100,0 
285 68,25 1068,35 0,022 2,783 1,99 100,0 
300 68,10 1068,25 0,022 2,783 2,00 100,0 
315 68,00 1067,11 0,022 2,780 2,10 100,0 
330 68,00 1066,99 0,022 2,779 2,11 100,0 
345 67,55 1066,37 0,022 2,778 2,17 100,0 
360 66,65 1066,17 0,022 2,777 2,19 100,0 
375 66,45 1065,60 0,022 2,776 2,24 100,0 
390 64,89 1065,28 0,021 2,775 2,27 100,0 
405 64,79 1065,24 0,021 2,775 2,27 100,0 
420 64,79 1065,12 0,021 2,774 2,28 100,0 
435 63,99 1064,93 0,021 2,774 2,30 100,0 
450 63,40 1064,86 0,021 2,774 2,31 100,0 
600 63,03 1064,01 0,021 2,772 2,39 100,0 
665 59,56 1062,68 0,020 2,768 2,51 100,0 
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Anexo B 
 

2.2. Reação:  H 2  OHCOCO 22 +→+

 

TABELA 23: Dados experimentais obtidos apartir da reação reversa de Gás-Shift sobre o 

catalisador Ni(5%)/γ-Al2O3. 

Tempo Áreas Fluxos (µMol/min) Conversão (%) Qo 
(min) H2 CO CO2 H2 CO CO2 H2O CO2 H2 (mL/Min) 

5 1518,0 90,8 156,0 0,499 0,662 1,658 0,665 37,84 38,92 100 
10 1510,3 100,1 145,2 0,497 0,730 1,543 0,715 42,15 39,22 100 
20 1457,5 105,0 139,0 0,479 0,766 1,477 0,763 44,63 41,35 100 
25 1455,1 109,9 136,7 0,478 0,802 1,453 0,752 45,56 41,45 100 
40 1437,8 110,7 135,2 0,473 0,807 1,437 0,767 46,12 42,14 100 
55 1437,5 111,4 132,4 0,473 0,813 1,407 0,792 47,25 42,16 100 
70 1435,4 115,1 129,3 0,472 0,839 1,374 0,800 48,50 42,24 100 
85 1430,5 118,0 127,2 0,470 0,861 1,353 0,802 49,31 42,44 100 

110 1428,6 120,9 124,0 0,470 0,882 1,318 0,816 50,62 42,51 100 
125 1424,1 121,5 122,9 0,468 0,886 1,306 0,824 51,04 42,70 100 
150 1422,6 122,9 121,2 0,468 0,897 1,288 0,832 51,71 42,76 100 
170 1422,0 123,2 120,3 0,467 0,899 1,279 0,840 52,08 42,78 100 
230 1421,8 124,3 116,3 0,467 0,907 1,236 0,875 53,66 42,79 100 
245 1418,1 125,0 115,0 0,466 0,912 1,222 0,885 54,19 42,94 100 
260 1418,1 127,1 113,4 0,466 0,927 1,205 0,887 54,83 42,94 100 
275 1416,0 128,2 107,3 0,466 0,935 1,140 0,944 57,26 43,02 100 
290 1405,0 130,4 105,5 0,462 0,951 1,122 0,950 57,95 43,46 100 
305 1390,6 130,6 104,2 0,457 0,952 1,108 0,968 58,48 44,04 100 
350 1382,8 131,8 101,6 0,455 0,961 1,080 0,989 59,51 44,36 100 
360 1377,6 133,4 97,6 0,453 0,973 1,037 1,022 61,12 44,57 100 
370 1375,8 134,3 89,7 0,452 0,979 0,953 1,100 64,27 44,64 100 
400 1368,8 135,9 80,3 0,450 0,991 0,853 1,191 68,02 44,92 100 
415 1364,8 137,4 75,7 0,449 1,002 0,805 1,229 69,83 45,08 100 
430 1414,7 134,8 87,9 0,465 0,983 0,934 1,103 64,98 43,07 100 
445 1416,4 132,3 107,5 0,466 0,965 1,143 0,911 57,16 43,00 100 
460 1432,4 130,1 112,2 0,471 0,948 1,192 0,873 55,31 42,36 100 
475 1440,2 124,0 116,7 0,473 0,905 1,241 0,866 53,50 42,05 100 
490 1550,8 120,2 120,8 0,510 0,876 1,284 0,814 51,86 37,60 100 
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Anexo B 
 

2.3. Reação: CH  224 22 HCOCO +→+

 

TABELA 24: Dados experimentais obtidos apartir da reação principal de reforma do 
metano com dióxido de carbono sobre o catalisador Ni(5%)/γ-Al2O3. 

Tempo Áreas Fluxos 
(µMol/min) Razões Conversão 

(%) Qo 

(min) H2 CO CH4 CO2 H2 CO CH4 CO2 H2O CO2/ 
CH4 

H2/ 
CO 

H2/ 
H2O CH4 CO2 

(mL 
/min) 

5 3136,1 568,1 497,9 184,4 1,031 4,143 1,297 1,960 2,436 1,379 0,249 0,423 57,8 55,6 100 
10 4815,6 775,7 293,3 145,9 1,583 5,657 0,764 1,550 2,067 1,239 0,280 0,766 75,1 64,9 100 
20 5250,8 789,1 269,3 142,5 1,726 5,755 0,701 1,515 2,003 1,221 0,300 0,862 77,2 65,7 100 
35 5388,2 804,3 245,5 139,7 1,771 5,865 0,640 1,484 2,013 1,202 0,302 0,880 79,2 66,3 100 
45 5395,0 813,4 238,6 135,4 1,774 5,932 0,621 1,439 2,058 1,212 0,299 0,862 79,8 67,4 100 
60 5404,4 814,6 237,6 132,6 1,777 5,940 0,619 1,409 2,105 1,223 0,299 0,844 79,9 68,1 100 
70 5422,2 818,8 236,8 130,1 1,783 5,971 0,617 1,383 2,119 1,232 0,299 0,841 79,9 68,6 100 
80 5436,4 823,9 233,6 128,2 1,787 6,009 0,608 1,362 2,129 1,237 0,297 0,839 80,2 69,1 100 
95 5440,4 824,3 231,4 127,1 1,789 6,012 0,603 1,351 2,156 1,239 0,298 0,829 80,4 69,4 100 

115 5445,7 833,5 229,3 123,9 1,790 6,078 0,597 1,317 2,159 1,249 0,295 0,829 80,6 70,1 100 
125 5451,9 842,7 227,1 120,6 1,792 6,146 0,592 1,282 2,163 1,261 0,292 0,829 80,8 70,9 100 
145 5455,3 844,6 226,7 118,9 1,793 6,160 0,591 1,264 2,182 1,267 0,291 0,822 80,8 71,3 100 
165 5466,3 848,9 225,0 117,1 1,797 6,191 0,586 1,244 2,191 1,273 0,290 0,820 80,9 71,8 100 
185 5474,5 855,3 224,9 112,0 1,800 6,237 0,586 1,190 2,239 1,295 0,289 0,804 80,9 73,0 100 
205 5487,2 863,5 208,6 105,8 1,804 6,297 0,543 1,124 2,370 1,299 0,286 0,761 82,3 74,5 100 
230 5454,0 858,5 209,5 107,7 1,793 6,261 0,546 1,144 2,378 1,292 0,286 0,754 82,3 74,1 100 
290 5437,8 849,8 216,9 109,1 1,788 6,198 0,565 1,160 2,383 1,296 0,288 0,750 81,6 73,7 100 
320 5424,7 841,7 218,3 110,7 1,783 6,138 0,569 1,177 2,409 1,291 0,291 0,740 81,5 73,3 100 
335 5388,2 819,3 222,5 112,2 1,771 5,975 0,580 1,193 2,536 1,290 0,296 0,698 81,1 73,0 100 
350 5352,0 815,6 223,7 114,8 1,760 5,948 0,583 1,220 2,521 1,281 0,296 0,698 81,0 72,3 100 
365 5350,6 813,7 224,1 115,7 1,759 5,934 0,584 1,229 2,516 1,278 0,296 0,699 81,0 72,1 100 
380 5347,9 809,2 225,4 116,6 1,758 5,901 0,587 1,239 2,526 1,276 0,298 0,696 80,9 71,9 100 
395 5345,1 800,8 234,6 118,1 1,757 5,840 0,611 1,255 2,517 1,282 0,301 0,698 80,1 71,6 100 
410 5341,4 796,1 239,8 119,9 1,756 5,806 0,625 1,274 2,493 1,281 0,302 0,704 79,7 71,1 100 
420 5339,9 790,5 244,0 121,1 1,756 5,765 0,636 1,287 2,492 1,281 0,305 0,705 79,3 70,8 100 
600 5309,4 784,6 245,1 123,8 1,746 5,721 0,639 1,315 2,49 1,271 0,305 0,7015 79,2 70,2 100 
950 5278,9 778,6 246,1 126,4 1,735 5,678 0,641 1,343 2,488 1,261 0,306 0,698 79,1 69,6 100 
965 5141,6 777,0 247,0 128,2 1,690 5,666 0,643 1,362 2,506 1,255 0,298 0,675 79,1 69,1 100 
980 4939,4 775,3 252,1 142,8 1,624 5,654 0,657 1,517 2,282 1,197 0,287 0,712 78,6 65,6 100 

1505 4771,4 748,1 270,3 143,7 1,569 5,456 0,704 1,528 2,432 1,217 0,288 0,645 77,1 65,4 100 
2415 4268,4 720,4 321,5 144,8 1,403 5,254 0,837 1,539 2,538 1,284 0,267 0,553 72,8 65,1 100 
2935 4062,4 668,7 339,0 153,2 1,336 4,877 0,883 1,629 2,739 1,270 0,274 0,488 71,3 63,1 100 
3735 3721,5 613,5 370,7 197,9 1,223 4,474 0,965 2,103 2,252 1,095 0,273 0,543 68,6 52,3 100 
4550 3351,5 595,6 440,4 209,9 1,102 4,343 1,147 2,232 1,946 1,131 0,254 0,566 62,7 49,4 100 
5500 2796,8 517,2 443,1 228,8 0,919 3,772 1,154 2,432 2,326 1,031 0,244 0,395 62,4 44,9 100 
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