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RESUMO 

Atualmente, a produção de H2 é feita tradicionalmente a partir de combustíveis fósseis, 
principalmente a partir do gás natural (gás rico em metano). Entretanto, por ser tratar de uma 
matéria-prima não renovável que pode causar danos tanto para o ambiente quanto para a saúde 
humana vem sendo recorrentemente proposto à busca por alternativas ambientalmente aceitáveis. 
Nesse sentido, o biogás surge como uma matéria-prima promissora para geração de H2, uma vez 
que é produzido naturalmente a partir da decomposição da matéria orgânica e possui, 
majoritariamente, metano e dióxido de carbono em sua composição. A produção de hidrogênio a 
partir do biogás pode ser realizada através da reação de reforma do metano com CO2 (reforma 
seca ou DRM). Os catalisadores mais usuais na reação de reforma seca do metano são a base de 
Ni e Pt. Pesquisas realizadas no Laboratório de Energia, Materiais e Meio Ambiente 
(LEMMA/UFF) mostraram que catalisadores a bases desses metais apresentaram alta atividade e 
bom desempenho durante reação de reforma seca do biogás. Nesse contexto, o objetivo deste 
trabalho foi comparar, através da avaliação da atividade e estabilidade durante a reação de 
reforma seca do biogás feita a 800ºC com razão molar CH4/CO2=1, o desempenho dos 
catalisadores a base de Ni e de Pt suportados em (a) em óxido de cério dopado suportados em 
alumina (b) em óxido de cério dopados com Gd, Pr, Zr, Nb, Y, Sm (c) em hidrotalcitas (d) em 
zeólita (e) em peroviskita, preparados pelo grupo de pesquisa do LEMMA.  Através da conversão 
inicial do metano, da razão dos gases H2/CO e da dispersão metálica foi observado que, dentre os 
catalisadores a base de níquel, o catalisador níquel suportado em céria não dopada depositado em 
alumina apresentou melhor atividade e estabilidade. Em relação aos catalisadores de Pt, o melhor 
foi o suportado em CeO2 dopado com gadolínio depositado em Al2O3.  
 

 

Palavras chaves: produção de H2, reforma seca do biogás, Ni, Pt 
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ABSTRACT  

Nowadays, H2 production is traditionally made from fossil fuels, mainly from natural gas 
(methane rich gas). However, since it is a nonrenewable raw material that can cause damages to 
both the environment and the human health, the search for environmentally acceptable 
alternatives has been recurrently proposed. In this way, biogas arises as a promising raw material 
for H2 generation, since it is produced naturally from the decomposition of organic matter and 
has, mainly, methane and carbon dioxide in its composition. The production of hydrogen from 
the biogas can be realized through the reforming reaction of methane with CO2 (dry reforming or 
DRM). The most common catalysts in the dry reforming reaction of methane are the Ni and Pt 
based catalysts. Research conducted at the Energy, Materials and Environment Laboratory 
(LEMMA / UFF) showed that Ni and Pt based catalysts presented high activity and good 
performance during reaction of dry biogas reform. In this context, the objective of this work was 
to compare, by the activity and stability evaluation during the dry reforming reaction of the 
biogas at 800ºC with CH4/CO2 = 1 molar ratio, the performance of Ni-based and Pt-based 
catalysts supported (a) on ceria doped deposited on alumina (b) on ceria doped with Gd, Pr, Zr, 
Nb, Y, Sm (c) on hydrotalcites (d) on zeolites (e) on perovskite prepared by the LEMMA 
research group. By the initial conversion of methane, H2/CO gas ratio and metallic dispersion, it 
was observed that, among the nickel based catalysts, the nickel catalyst supported in non-doped 
ceria deposited on alumina showed better activity and stability. In relation to the Pt catalysts, the 
best supported was the one in CeO2 doped with gadolinium deposited in Al2O3. 

Keywords: H2 production, dry reforming of biogas, Ni, Pt 
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1. Introdução 
 

Atualmente, a população global é fortemente dependente da energia e, essa dependência 

só tende a aumentar. De acordo com Dados da ONU, em 2017 a população mundial era de cerca 

de 7,6 bilhões de habitantes (GUEVANE, 2017) e aproximadamente 13% dessa população não 

possuía acesso à energia, que é fundamental para o contínuo desenvolvimento das sociedades.  

A obtenção de energia é feita a partir da transformação de variados recursos que pode 

ser de origem renovável ou não renovável. As fontes não renováveis a base de combustíveis 

fósseis são as mais utilizadas apesar de serem classificadas como fonte esgotável de energia, e 

contribuírem para o aumento da poluição atmosférica e do efeito estufa quando queimadas para 

gerar energia (EPE, 2019).   

Os impactos ambientais negativos causados pelo uso de combustíveis fósseis levaram a 

uma crescente conscientização ambiental nos últimos anos que motivou uma busca por fontes de 

energia limpas e renováveis. Em 2015, durante a 21ª Conferência das Partes (COP-21) promovida 

pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), muitos países, 

dentre eles o Brasil, se comprometeram em desenvolver e aplicar fontes de energia renovável em 

sua matriz energética. Esse acordo teve como objetivo central “fortalecer a resposta global à 

ameaça da mudança do clima e de reforçar a capacidade desses países para lidar com os impactos 

decorrentes dessas mudanças” (MMA; NAÇÕES UNIDAS, 2019).  

Grande parte dos países está nesse acordo, e dentre os países que assinaram o acordo, 

146 países já ratificaram, reconfirmaram o acordo, dentre eles, o Brasil. Este apresentou através 

do documento Pretendida Contribuição Nacionalmente Determinada (NCD) o compromisso de 

diminuir 37% das emissões de carbono até 2025 e 43% até 2030 em comparação com as 

emissões verificadas em 2005 que será feito através da substituição de fontes de combustíveis 

fósseis por bioenergia sustentável em sua matriz energética (MMA; NAÇÕES UNIDAS, 2019).  

Essa medida impulsionou a busca por formas renováveis de energia, que se caracterizam 

por ser inesgotáveis já que se renovam constantemente e provocam um impacto ambiental menor 

se comparado às fontes de energia não renováveis, além de reduzir a dependência em relação aos 

combustíveis fósseis. (EPE, 2019).  

Nesse contexto a utilização do resíduo da biomassa se mostra como uma alternativa 

bastante promissora para a geração de energia uma vez que, além de gerar energia a sua 
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utilização atribui valor agregado a um material que outrora era considera rejeito. O resíduo da 

biomassa, por ser constituído por matéria orgânica, tem como produto de sua decomposição o 

biogás, que apresenta em sua composição o metano e por isso é considerado uma ótima fonte de 

energia (ALBARRACIN, 2016). 

A biomassa é a terceira fonte mais empregada no Brasil e ela já é utilizada na fabricação 

de combustíveis como bio-óleo, biodiesel, biogás (BORGES, 2017). Com o potencial que o país 

apresenta, existe a viabilidade da expansão da utilização do biogás como fonte energética. Este 

pode ser utilizado como fonte energética para geração de eletricidade em motores à combustão 

interna ou ainda como fonte de geração de H2 a partir da reforma do metano, que é um produto de 

maior valor agregado (GASPAROVIC et al., 2018). 

A reforma do metano é um dos processos mais utilizados industrialmente para obter o 

gás H2 que é considerado como boa alternativa aos combustíveis fósseis para assegurar a 

sustentabilidade energética, já que o esse gás possui um alto poder calorífico se comparado às 

outras fontes de combustível (MOURA, 2016). O produto da reforma é o gás de síntese, 

composto pelo gás hidrogênio (H2) e CO. A reforma a seco do biogás torna-se interessante por 

causa da disponibilidade do CH4 e do CO2 na composição do biogás (MARINHO e BROUCK, 

2014). 

Os catalisadores ativos para a reação de reforma do metano são a bases de metais 

nobres, ou a base de Fe, Co e Ni. Os catalisadores com metais nobres apresentam alta atividade 

catalítica, seletividade, estabilidade e ótima resistência ao depósito de carbono (DU et al., 2012). 

Embora os catalisadores a base de platina, um metal nobre, apresentem custos operacionais mais 

elevados, a utilização deles pode ser uma solução quanto à formação de carbono já que eles 

apresentam resistência a esse processo (AZEVEDO, 2017). 

Os catalisadores mais utilizados comercialmente na indústria são a base de níquel por 

apresentar alta atividade catalítica, baixo custo e bastante disponibilidade (DU et al., 2012). 

Entretanto, pode ocorrer rapidamente a desativação do Ni por causa da formação de coque e da 

sinterização durante a reação de reforma seca. Algumas estratégias para minimizar a formação de 

carbono vêm sendo estudadas, como uso de suportes com propriedades redox (como por 

exemplo, CeO2), ou que possam favorecer alta dispersão do metal, como por exemplo a alumina, 

as zeólitas e perovskitas. 
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Estudos mostram que o suporte a base de óxido de cério pode proporcionar uma melhora 

na estabilidade e no desempenho catalítico do catalisador de Ni (YAO e YAO, 1984). Esse fato 

pode ser explicado através da grande interação do metal com o suporte (MAX, 2018). As 

características redox e a capacidade do material em armazenar oxigênio podem ser favoráveis à 

oxidação dos depósitos de carbono formados na superfície dos catalisadores durante a reação 

(ZHOU et al., 2010). A utilização de dopantes com o objetivo de promover a propriedade redox 

da céria também vem sendo amplamente estudada. Metais como Gadolínio (Gd) e Samário (Sm), 

por exemplo, potencializam uma limpeza na reforma seca e contribuem para a diminuição da 

formação de carbono (MARINHO 2016).  

No caso das zeólitas, as propriedades que são atrativas para sua utilização em catálise 

são a presença de fortes centros ácidos, elevada área específica, alta capacidade de troca iônica, 

alta estabilidade térmica, um sistema definido de microporos e canais que permitem a condução 

de reações catalíticas de forma seletiva, podendo distinguir produtos e reagentes em escala 

molecular (FELICZAK-GUZIK, 2018). Os óxidos de níquel do tipo perovskitas, após a redução 

do catalisador, possuem como vantagem a obtenção de cristalitos de metal altamente dispersos 

(SALES, 2015). Uma maior dispersão do metal contribui na prevenção da formação de carbono 

sobre a superfície do catalisador (MARINHO, 2016). 

Nos últimos 10 anos, pesquisas vem sendo realizadas no Laboratório de Energia, 

Materiais e Meio Ambiente (LEMMA/UFF) a fim de se obter catalisadores ativos e com alto 

desempenho durante a reação de reforma seca do biogás. Com isso, o presente trabalho tem como 

objetivo elencar todos os catalisadores até agora desenvolvidos no LEMMA, avaliar o 

desempenho de cada um durante a reação de reforma seca do biogás e definir qual catalisador 

apresentou melhores resultados de atividade e estabilidade durante a reação. 
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2. Revisão Bibliográfica 
 

2.1 Células a combustível 
 

Apesar de as pesquisas sobre células a combustível iniciaram-se há mais de 150 anos, o 

emprego efetivo das mesmas começou a partir do desenvolvimento dos programas espaciais. Seu 

avanço tecnológico alavancou na década de 80 e com isso foi possível à utilização das células a 

combustível em veículos e na geração de energia em grande escala. Em comparação com as 

máquinas térmicas, as CaC, como também podem ser conhecidas as células a combustível, 

apresentam vantagens nos aspectos ambientais e em termos de rendimento e facilidade de 

operação. Como pode ser alimentada por H2 diretamente, não são produzidos produtos 

prejudiciais ao meio ambiente e aos seres vivos. (SILVA, 2016) 

Célula a combustível é um dispositivo eletroquímico constituído por dois eletrodos 

(catodo e anodo) separados por um eletrólito. Neste dispositivo um combustível e um agente 

oxidante reagem, intermediados pelo processo de condução iônica no eletrólito, convertendo 

diretamente a energia química da reação em energia elétrica e energia térmica (FURTADO, 

2016a).  

O combustível alimentado ao anodo é oxidado, e o agente oxidante alimentado ao 

catodo, normalmente ar ou oxigênio puro, é reduzido. Os elétrons liberados na reação anódica 

passam por um circuito externo, constituindo uma corrente elétrica. Os íons produzidos no anodo 

são conduzidos, através do eletrólito, para o catodo, onde ocorre a redução catódica com a 

consequente formação de água (ou no sentido oposto, dependendo do tipo da CaC (FURTADO, 

2016b). 

As reações que ocorrem em uma CaC operando com hidrogênio e oxigênio são: 

(VILLULLAS, TICIANELLI, GONZÁLES. 2002) 

�� → 2�
� + 2��		
����                                               (1) 

1 2⁄ �� + 2�
� + 2�� → ���	
�����                                     (2) 

Assim, a reação global é: 

�� + 1 2⁄ �� → ���                                                    (3) 

A CaC funciona como uma bateria continuamente alimentada onde o transporte iônico 

ocorre através do eletrólito e o transporte eletrônico a partir dos eletrodos pelo circuito externo e 
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permanece operando enquanto houver alimentação de combustível e do agente oxidante (ar/O2) e 

há conversão de hidrogênio e ar em água e energia. 

Os principais tipos de CaC são classificadas segundo a temperatura de funcionamento e 

de acordo com o eletrólito. As tabelas 1, 2 e 3 apresentam alguns tipos de células de acordo com 

a temperatura de operação e o tipo de eletrólito.  

Tabela 1: Grupos de células a combustível segundo a temperatura de funcionamento (Adaptado de SANTOS, 
Fernando António; SANTOS, Fernando Miguel) 

 
 

Células a combustível de baixa e 
média temperatura (<250°C) 

Células a combustível de baixa e 
média temperatura (>600°C) 

Tecnologias 
Aplicáveis 

-Alcalinas (AFC); -Carbonatos Fundidos (MCFC); 
-Membrana Polimérica de troca de 
Prótons 

-Óxidos Sólidos (SOFC) 

(PEMFC) 
-Metanol (DMFC) e Etanol 
(DEFC) 
-Ácido Fosfórico (PAFC) 

  

 
  

Dimensões 
típicas 

-Há produtos disponíveis e em 
desenvolvimento no mercado por 
ate 250kW 

-A maioria dos produtos com potências 
de ate 2MW mas também são 
encontrados outro com potência menor 
que 1MW 

Vantagens 

-Alto rendimento; -Rendimento muito elevado; 
-Emissões reduzidas; -Emissões reduzidas; 
-Arranque rápido (especialmente a 
PEMFC); 

-Processamento de combustível mais 
acessível; 

-Redução de custo para casos de 
produção em larga escala 

-Catalisadores de metais que são mais 
comumente utilizados da indústria; 
- Não são danificadas por CO; 
-Potência mais alta 

Desvantagens 

-Potencial de cogeração tem limite; 
-Mercado encontra-se limitado a 
produção de eletricidade 

-Sensível ao CO; (o que eleva os custos); 
-Processamento mais complexo; -Sistemas híbridos complexos 
-Custo elevado;   
-Catalisadores de metais preciosos   
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Tabela 2: Classificação das Células a Combustível segundo o tipo de eletrólito (WENDT; GOTZ; LINARDI, 
2000) 

Tipo Eletrólito Espécie Trasportada 
Alcalina (AFC) KOH OH- 

Membrana (PEMFC) Polímero:Nafion H3O
+ 

Ácido Fosfórico (PAFC) H3PO4 H3O
+ 

Carbonatos Fundidos (MCFC) Carbonatos Fundidos (CO3)
2- 

Cerâmicas (SOFC) ZrO2 O2- 
 

Tabela 3: Características das Células a combustível (HOTZA; COSTA, 2008) 

Tipo de CaC 
Temperatura de 
operação (°C) 

Combustível  
Eficiência 

(%) 
Potência (kW) 

Alcalina (AFC) 70-100 H2 60-70 10-100 
Membrana 

polimérica (PEMFC) 
50-100 H2 30-50 0,1-500 

Metanol (DMFC) 90-120 Metanol 20-30 100-1000 
Etanol (EMFC) 90-120 Etanol 20-30 100-1000 
Ácido Fosfórico 

(PAFC) 
150-220 H2 40-55 5-10000 

Carbonatos 
Fundidos (MCFC) 

650-700 CO/H2 50-60 100-300 

Óxidos Sólidos 
(SOFC) 

800-1000 
CO/H2 ou 

CH4 
50-60 0,5-100 

 

A partir da Tabela 3, observa-se que a SOFC pode operar com uma grande variabilidade 

de combustíveis o que é considerado uma vantagem frente as outras CaC. A corrente de H2 que 

alimenta a CaC não precisa estar completamente pura, podendo vir com teores de CO, CO2 e até 

alguns hidrocarbonetos como CH4. Para as CaC do tipo AFC, PEMF, e PAFC esses gases, 

mesmo que em pequenas quantidades podem ser venenosos, o que leva a necessidade de uma 

etapa de pré-tratamento do H2 (FURTADO, 2016b).  

A Figura 1 apresenta o esquema de uma CaC do tipo SOFC.  
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Figura 1: Empilhamento de uma SOFC 

 

2.2 Produção de H2 para CaC 
 

Acredita-se que a produção de hidrogênio obtido a partir de fontes energéticas 

renováveis se torne técnica, econômica e ecologicamente mais viável nos próximos 20 anos, 

consolidando o gás como vetor energético ideal (FURTADO, 2016b). O uso do gás H2 apresenta 

grande potencial de fornecer soluções economicamente viáveis, financeiramente promissoras, 

socialmente vantajosas e energeticamente eficientes no que diz respeito a questões relacionadas a 

uma crescente demanda global de energia atrelada aos problemas relacionados ao aquecimento 

global (ACAR; DINCER, 2019). 

O gás hidrogênio, constituído por um elemento abundante no universo, apresenta 

características tais como elevada energia por unidade de massa, baixa densidade, e quando 

utilizado em CaC, o seu produto gerado é água. Todavia, ele apresenta uma dificuldade quanto a 

questão de armazenamento, uma vez que na temperatura ambiente e pressão atmosférica ele se 

encontre no estado gasoso e para liquefazer é preciso temperaturas muito baixas (OLIVEIRA, 

2014). Há também um problema quanto à necessidade de pressões elevadas além da dificuldade 

quanto ao armazenamento uma vez que na forma gasosa ele ocupa um grande volume (NETO, 

2019). 

O processo de produção de hidrogênio pode ser classificado em três segmentos distintos: 

processos térmicos (a partir de hidrocarbonetos), eletrolíticos e fotolíticos (CRUZ, 2010). 

Atualmente sua obtenção a nível mundial é principalmente a partir de combustíveis fósseis. A 
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conversão de combustíveis de hidrocarbonetos para produtos ricos em gás hidrogênio é feita a 

partir dos seguintes processos: reforma a vapor, reforma seca, oxidação parcial, ou uma 

combinação de alguns desses. (SENGODAN et al., 2018). A reforma a vapor é o método mais 

utilizado em escala industrial. Entre 80 e 85% do H2 produzido mundialmente provém da reforma 

a vapor (GAO et al., 2018). Esse processo é atrativo devido à alta eficiência, simplicidade e baixo 

custo de implementação (TUNA et al., 2018). 

O processo de produção de hidrogênio eletrolítico envolve a utilização de energia 

elétrica ou térmica para realizar a reação de “quebra” da molécula de água, liberando gases H2 e 

O2. Os principais processos eletrolíticos são a eletrólise da água e termólise (eletrolise a vapor). 

Já o processo fotolítico envolve tecnologias que utilizam a energia da luz, e os principais 

exemplos são os sistemas fotobiológicos e fotoeletroquímicos. (LARMINIE e DICKS, 2003) 

Entretanto, os processos eletrolíticos apresentam como desvantagens a baixa eficiência e o custo 

elevado enquanto o processo fotolítico possui atualmente uma aplicação inviável em escala 

industrial (OLIVEIRA, 2015). 

Embora a produção de hidrogênio a partir da reforma do gás natural seja bastante 

empregada, existem desafios enfrentados como a dependência da qualidade da matéria-prima, da 

eficiência da conversão, entre outros, onde principal é o fato de que a principal fonte é um 

combustível fóssil, fonte não renovável de energia que contribui significativamente para o 

aumento da poluição ambiental. Nesse sentindo, o biogás, por ser uma fonte renovável de 

metano, surge como uma matéria-prima promissora e com alto potencial para ser aplicado nas 

reações de reforma em substituição ao gás natural (ALVES et al., 2013; GAO et al., 2018). 

 

2.3 Produção de H2 a partir do biogás 
 

O biogás provém da decomposição anaeróbica da biomassa que pode ser de origem 

florestal (lenha) agrícola (produções de soja, arroz, milho) e de resíduos urbanos e industriais que 

são encaminhados a aterros sanitários (BORGES, 2017). Estes últimos são os que mais se 

esperam ser utilizados, justamente para aproveitar aquilo que já não teria valor agregado. 

A composição média do biogás bruto é de 55-70% (em volume) de metano (CH4) e de 

30-45% (em volume) de dióxido de carbono (CO2), no geral. O biogás pode ser empregado de 

várias formas: na conversão da energia química em mecânica acionando geradores e promovendo 
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energia elétrica direta, co-geração de energia térmica gerando água quente e ou vapor, geração de 

calor em caldeiras, combustível para motores automotivos e estacionários e para a obtenção de 

hidrogênio através da reação de reforma (ALVES et al., 2013). 

A reforma do biogás pode ser feita através da reação de reforma a vapor ou da reforma 

seca do metano na presença de catalisador, (DRM) de acordo com as reações (4) e (5) a seguir 

(TUNA et al., 2018): 

��� +���
������ ↔ �� + 3��	
���� �	�	!�"�	�	 �����                     (4) 

∆�$
� = 206()/ + 

 

��� + ��� ↔ 2�� + 2��	
���� �	,���	�	 �����                            (5) 

∆�$
� = 247()/ +	 

A reação (4) é a principal e ocorre a temperatura de operação entre 650 e 850°C. Obtem-

se um rendimento de 60-70% de H2 e a razão H2/CO é geralmente 3. A reação (5) é a reforma 

seca do metano, ocorre a temperatura entre 700 e 900°C com uma razão de CH4/CO2 igual a 1 e o 

rendimento de H2 é igual a 50% (TUNA et al., 2018). Apesar de a reação de reforma a vapor em 

comparação com a reação de reforma a seco produzir maiores rendimentos de H2 (VITA et al., 

2018) a disponibilidade de CO2 já presente na composição do biogás torna essa rota de produção 

de hidrogênio bastante atrativa. 

O mecanismo da reforma seca do metano pode ser descrito simplificadamente nas 

equações a seguir (MOURÃO, 2017), onde * é a representação do sítio ativo: 

��� +	∗	→ ��0
∗ + �∗                                                         (6) 

��0
∗ +	∗	→ ���

∗ + �∗                                                         (7) 

���
∗ +	∗	→ ��∗ + �∗                                                         (8) 

��∗ +	∗	→ �∗ +�∗                                                           (9) 

��� +	∗	↔ �
∗ + ��                                                         (10) 

��1
∗ +	�∗ 	→ �� +

1

�
�� + 2

∗                                                 (11) 

Durante a reforma podem ocorrer outras reações paralelas, tais como as apresentadas a 

seguir (TUNA et al., 2018): 

�� + ��� ↔ ��� +��												∆�$
� = −41,2	()/ +                              (12) 

2�� ↔ ��� + �
4ó567��												∆�
� = −172,46	()/ +                            (13) 
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��� ↔ �
4ó567�� + 2��												∆�
� = −35,6	()/ +                              (14) 

A alta temperatura favorece a reação inversa de deslocamento da água, representado pela 

reação (12), e dessa forma ocorre o consumo de hidrogênio. Esse fato é responsável pela razão 

H2/CO ao final da reforma frequentemente não ser igual a um, já que há o consumo de H2 

(FONSECA, 2015). 

A reação (13) é conhecida como reação de Bouduard, a qual apresenta a formação de 

carbono a partir da decomposição do monóxido de carbono. Ela é importante para o processo, 

uma vez que um dos seus produtos é carbono sólido, o qual se deposita no catalisador 

prejudicando sua atividade. A reação (14) é a desidrogenação do metano liberando mais gás 

hidrogênio durante a reforma, entretanto formando mais carbono sólido (TUNA et al., 2018).  

O mecanismo da coqueificação que se dá a partir das reações (13) e (14), leva a 

formação de carbono é depositado sobre o catalisador. Esse carbono que provém da 

decomposição do CH4 é denominado Cα. O carbono Cα pode ser gaseificado e ser liberado sob a 

forma de CO ou pode-se transformar em um carbono menos reativo conhecido como Cβ por meio 

da polimerização das espécies Cα. 

O acúmulo de Cβ na superfície do catalisador pode levar a desativação total do sítio ativo 

caso Cβ envolva completamente o catalisador ou ele pode migrar atravessando a partícula de 

níquel formando filamentos que removem o metal do suporte como pode ser visto na Figura 2 

(MARINHO, 2016). A Figura 3 ilustra as duas espécies de carbono formado Cα, (a), e Cβ, (b) 

(ABDULLAH; ABD GHANI; VO, 2017): 

 

Figura 2: Migração do carbono através da partícula do metal (MARINHO, 2016) 
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Figura 3: Imagens de Microscopia Eletrônica para o carbono formado na DRM sobre o catalisador 
Ni/MgAl 2O4. (a) Carbono Encapsulado (b) Carbono Filamentar (Adaptado de ABDULLAH; ABD GHANI; 

VO, 2017)  

A corrente de biogás nunca é obtida 100% livre de contaminantes. A presença do H2S, 

por exemplo, desativa quase que completamente o catalisador que é normalmente empregado 

nessas reações, e por isso deve ser retirado da corrente de biogás. Ele envenena o catalisador, 

bloqueando ou alterando a adsorção de outras espécies (PAPURELLO, 2018). Por isso, deve-se 

passar a corrente de biogás por um processo de purificação antes que ela passe ao reator.  

 

2.4 Catalisadores usados na reforma 
 

2.4.1 Tipos de Catalisadores 
 

Os catalisadores mais utilizados na reação de reforma para obtenção de H2 são a base de 

metais nobres (Pt, Rh, Ru) ou de transição (Ni, Co) como componentes ativos. O baixo custo, 

ampla disponibilidade, e alta atividade dos catalisadores de metais de transição tornam esses mais 

utilizados em aplicações de larga escala (ISMAGILOV et al., 2019). 

Entretanto, os metais como o Ni, que é mais utilizado, apresentam como desvantagem a 

rápida desativação devido a formação de carbono quando comparado a metais nobres como a Pt, 

por exemplo. Este último, bastante empregado também, apresenta um problema que é o seu 

elevado preço (AZEVEDO, 2017). 

A desativação está relacionada ao envenenamento, a sinterização e principalmente à 

coqueificação,. A coqueificação é a formação de carbono sobre o catalisador devido a reações 

paralelas tendo como consequência o recobrimento dos sítios ativos.  
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Rostrup-Nielsen e Trimm (1997) quantificaram o carbono formado durante reação de 

reforma seca do metano a 500°C e 650°C na superfície de catalisadores a base de níquel e de 

metais nobres. Os autores observaram que o níquel apresentou a maior taxa de formação de 

carbono em ambas as temperaturas de reação (Figura 4). 

 
Figura 4: Estudo da formação de coque sobre catalisadores de diversos metais em diferentes temperaturas, na 

reforma seca do metano (Adaptado de ROSTRUP-NIELSEN e HANSEN, 1993).  

A atividade dos catalisadores durante a reforma seca do metano depende de fatores 

como o metal utilizado, tamanho da partícula metálica, natureza do suporte, área específica do 

suporte e a interação entre o metal e o suporte. A seguir serão apresentados os resultados 

referentes a catalisadores, a base de Ni e Pt, e os efeitos relacionados ao tipo de suporte 

empregado no desempenho do catalisador.  

Deve-se lembrar que, a presença de alguns gases no biogás, como H2S, podem 

envenenar o catalisador levando a sua total desativação, e, portanto devem ser previamente 

retirados através de processos de purificação. No presente trabalho esta sendo considerado que a 

corrente de biogás já passou por processo de purificação.  

2.4.2 Catalisadores de Ni 
 

Estudos encontrados na literatura (BRUS et al., 2012; LAOSIRIPOJANA e 

ASSABUMRUNGRAT, 2005) mostram que os catalisadores a base de níquel apresentam alta 

atividade na reforma do metano com CO2. Porém, o principal problema destes catalisadores é a 

desativação devido à formação de carbono e sinterização do cristalito metálico. Nesse contexto, 
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várias estratégias vêm sendo propostas para evitar a formação de coque em catalisadores de 

níquel.  

Uma estratégia para evitar a formação de carbono é feita através do controle do tamanho 

de partícula. Estudos mostram que um maior tamanho de partícula estaria associado ao alto teor 

de metal, o que favorece o depósito de carbono (COELHO, 2018). O agrupamento das partículas 

dos componentes ativos faz com que haja uma diminuição na concentração de sítios ativos de 

superfície ativa e acelera a formação de depósitos carbonosos (ISMAGILOV et al., 2019). A 

sinterização está relacionada à diminuição da área específica das partículas por crescimento dos 

cristais ou por degradação da estrutura do suporte (NOVAES, 2017). Assim, o tamanho do 

cristalito metálico influencia diretamente na formação de carbono, porque quanto menor for o seu 

tamanho, menor a taxa de nucleação. Portanto, a coqueificação em catalisadores com um menor 

tamanho de cristalito é mais difícil de ocorrer (MARINHO, 2016).  

Coelho (2018) estudou o comportamento de catalisadores com 1, 3, 5% em peso de Ni , 

suportados em zeólitas HZSM-5 com alto teor de silício e dessilicadas na reforma seca do biogás. 

Os catalisadores dessilicados apresentaram o melhor desempenho por ser mais ativos e mais 

resistentes ao depósito de carbono, principalmente o catalisador que tem um teor de níquel de 

1%. Esse fato pode ser atribuído aos menores tamanhos de cristalito de Ni nas amostras 

dessilicadas. 

O controle da formação de carbono na superfície do níquel também pode ser feito 

através de suporte a base de alumina, perovskita e céria entre outros (COSTA et al., 2017) que 

serão descritos no item 2.4.4. 

2.4.3 Catalisadores de Pt 
 

Os metais como Ru, Ph, Pt e Pd são consideravelmente ativos na reação de reforma seca 

do metano, embora ocorra a formação de coque sobre a superfície do catalisador a qual está 

relacionada a dissociação do CO2. Dentre esses, Ru e Rh são os que promovem uma alta 

dissociação desse gás sem formação significativa de carbono. Todavia, o custo desses metais é 

demasiado elevado. (FONSECA et al. 2019b) e por isso eles vêm sendo pouco estudos. Dentre os 

metais nobres a platina apresenta melhor custo benefício e por isso ela vem sendo bastante 

estudada para ser usada como catalisador durante a reação de reforma. 
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Estudos feitos por Bradford e Vannice (1998) mostraram que houve uma baixa formação 

de carbono sobre a superfície do catalisador no caso do Pt/TiO2 e Pt/ZrO2 e consequentemente, 

uma grande estabilidade mesmo após horas de reação. Ballarini et al. (2005) estudaram os 

catalisadores Pt/ZrO2, Pt/Al2O3 e este último dopado com K e com Na e observaram que a 

dopagem favoreceu a não formação de coque. Mirodatos et al. (2018) mostraram que  os 

catalisadores de Pt na reforma seca do metano apresentaram  uma alta eficiência na dissociação 

do CH4.  

Tankov et al. (2014) estudaram catalisadores de Pt suportados em PrO2-Al2O3 e 

concluíram que a presença de Pr no suporte influenciou nos tamanhos dos cristalitos de Pt, 

formando partículas pequenas (menores que 6 nm) e que o aumento da dispersão ocorreu devido 

ao aumento da interação da platina com a alumina modificada com Pr. De acordo com Niu et al. 

(2016), os metais nobres, como Pt, podem ser utilizados para promover os catalisadores de Ni no 

sentido de aumentar a resistência a desativação nos processos reais industriais.  

Fonseca et al. (2019b) analisaram a reforma seca do metano com os catalisadores 

Pt/Al2O3, Pt/Ce0,8Gd0,2/Al2O3, Pt/Ce0,5Gd0,5/Al 2O3 e Pt/36Ce0,8Gd0,2/Al2O3,. Eles mostraram em 

seu trabalho que o catalisador Pt/Al2O3 na DRM foi fortemente desativado no início da reação, 

enquanto outros catalisadores com suportes dopados Pt/Ce0,8Gd0,2/Al 2O3 e Pt/Ce0,5Gd0,5/Al2O3 

mostraram uma perda de atividade menos intensa durante 24 horas de reação. 

Pt/36Ce0,8Gd0,2/Al2O3 permaneceu bem estável durante toda a reação. 

Azevedo (2017) estudou a reforma seca do CH4 com catalisadores de Pt suportados em 

óxido de cério dopados com Gd, Pr, Nb, Zr e sem dopante depositado em alumina. Dentre todos, 

o que se mostrou mais ativo e estável na reação foi o catalisador sem dopante. Entre os 

catalisadores dopados, aquele com Nb mostrou uma maior estabilidade. Segundo Azevedo, “o 

melhor desempenho deste material poderia ser atribuído à formação de espécies NbOx durante a 

redução do catalisador” e essas espécies podem migrar para a superfície da platina recobrindo 

parcialmente as partículas metálicas impedindo a formação de carbono.  

Como já mencionado anteriormente, os suportes utilizados influenciam 

consideravelmente no desempenho do metal utilizado e, por isso esses devem ser analisados 

sempre em conjunto para uma melhor avaliação do catalisador. Portanto, no item a seguir serão 

apresentados alguns estudos que avaliaram o desempenho de catalisadores a base de platina com 

diferentes suportes.  
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2.4.4 Suportes, Promotores e Tamanho dos cristais 
 

O suporte também pode contribuir com o aumento da atividade, seletividade e 

estabilidade (PINTO, 2015). A interação entre o suporte e o metal é fundamental e influencia 

diretamente na reação, tanto na atividade como na estabilidade ao longo da reação (AZEVEDO, 

2017). 

Um dos suportes mais estudados na literatura é a alumina (MARINHO, 2016). Ela 

possui uma alta área específica, o que garante uma boa dispersão da partícula metálica, em 

especial quando esta partícula é o níquel (MAX, 2018). Isso porque o controle do tamanho dos 

cristais de Ni pode contribuir dificultando a formação de coque. Durante a nucleação do carbono 

as camadas de grafeno precisam de um número mínimo de átomos de carbono para sua formação, 

o que implica em um tamanho mínimo crítico dessas camadas. Ou seja, se os cristalitos de níquel 

apresentar tamanhos menores que esse tamanho crítico, será preciso de uma energia maior para a 

formação do depósito de carbono, diminuindo o depósito do mesmo (PINTO, 2015).  

O aumento da dispersão metálica promove uma melhora da atividade catalítica. Além da 

alta área específica, a alumina possui alta estabilidade térmica (PINTO, 2015). Para o caso desse 

suporte com Ni, tanto a dissociação do metano quanto do dióxido de carbono são realizadas sobre 

o níquel e o transporte de íons de oxigênio se da através da sua superfície. (HUANG; LIN; YU, 

2005). 

Segundo Marinho (2016), um dos suportes mais utilizados na indústria é γ-alumina 

devido ao seu baixo custo e elevadas área específica e porosidade. Durante a reação da reforma 

esse suporte é inerte, atuando apenas na dispersão da fase ativa. Entretanto, se houver maiores 

temperaturas de calcinação, há maiores partículas de Ni por causa da formação de cristais de 

NiAl 2O4, que requer uma maior temperatura de redução (ABDULRASHEED  et al., 2019). 

O aluminato de níquel, NiAl2O4, é inerte para a reação de reforma do metano e sua 

formação esta descrita na equação a seguir (MARINHO, 2016). 

9:� + ;+��0 → 9:;+���                                                         (15) 

Os suportes com propriedade redox contribuem para a remoção de carbono na DRM 

participando na adsorção dissociativa do CO2 transferindo oxigênio para a superfície metálica, 

onde estão os depósitos de carbono. Assim, esses suportes participam do mecanismo de remoção 

do coque da superfície metálica (MOURÃO, 2017). 
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Um exemplo desse suporte é o óxido de cério por permitir a alta mobilidade do oxigênio 

por causa do estado reversível de oxidação entre Ce+4 e Ce+3, originando vacâncias de oxigênio. 

Sua oxidação/redução promove um ciclo onde sua composição se altera de CeO2 para CeO2-x, a 

fase cúbica expandida, e quando é totalmente reduzida passa para a fase hexagonal Ce2O3. Esse é 

o procedimento que ocasiona a liberação e o armazenamento de oxigênio. 

Estudos feitos por Galetti et al. (2008) mostraram uma mudança na quantidade de 

estruturas de carbono quando o suporte do catalisador é o óxido de cério, pois ele não permite o 

crescimento dos filamentos de carbono minimizando a quantidade de depósitos de carbono. Além 

disso, é formado um carbono amorfo o qual é mais reativo e mais fácil de ser retirado através de 

reações de gaseificação e de Boudouard. 

O mecanismo da reação do óxido de cério promovendo as vacâncias pode ser 

representado pela Figura 5: 

 
Figura 5: Mecanismo da reação no suporte CeO2 (Adaptado de HUANG; LIN; YU, 2005)  

As reações que ocorrem e que representam o mecanismo são: 

��� +	∗	→ �� +	�
∗	                                                   (16) 

����0 +	��� 	→ 	2���� + ��                                            (17) 

A partir das reações 10 (HUANG; LIN; YU, 2005) e 11 (SHARMA et al., 2000) e da 

figura acima observa-se que o CO2 dissocia-se em CO e em oxigênio atômico no suporte e este é 

transportado ao seio através da vacância presente no Ce2O dopado. Essas vacâncias presentes são 

originadas pela reação do suporte e nelas o oxigênio acaba sendo adsorvido e se deslocando 

através da rede móvel (HUANG; LIN; YU, 2005). 

Conforme há o aumento de temperatura, a condutividade do íon oxigênio aumenta o 

suficiente para que a rede de íons oxigênio se mova e assim possa ser mais absorvido oxigênio 

proveniente da dissociação do CO2.  
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A estrutura do óxido de cério é um arranjo cúbico de corpo centrado do íon O2- em torno 

de cada íon de Ce4+. Ela é similar a estrutura do fluoreto de cálcio e pode ser vista na Figura 6 

(MOURÃO, 2017) : 

                          
Figura 6: Estrutura cristalina do CeO2 (MOURÃO, 2017) 

Os catalisadores que contém céria são os que apresentam maior atividade e estabilidade. 

Entretanto, a baixa estabilidade do óxido quando submetido a elevadas temperaturas e sob 

atmosferas redutoras, reduzindo a capacidade de acumular oxigênio e aumentando o tamanho dos 

cristalitos metálicos, propõe a utilização de dopantes para amenizar essas desvantagens 

(MOURÃO, 2017). 

Uma forma de melhorar ainda mais esses catalisadores seria adicionando dopantes ao 

óxido de cério, uma vez que eles promovem um aumento da resistência à deposição de carbono 

devido a um aumento de vacâncias de oxigênio. Esse aumento da capacidade de armazenamento 

de oxigênio é por causa das mudanças que ocorrem na estrutura do óxido quando há dopagem na 

rede cristalina (AZEVEDO, 2017).Dopantes como Sm, Y, Pr, e Gd podem contribuir na melhora 

da condutividade iônica. Esta é importante porque aumenta a formação das vacâncias de oxigênio 

o que é desejável para que ocorra a remoção de coque depositado sobre a superfície do 

catalisador (MOURÃO, 2017). 

Experimentos feitos por Huang e Yu (2005) mostraram que a temperatura também 

influencia na condutividade do oxigênio. Com o aumento da temperatura a condutividade torna-

se alta o suficiente para fazer com que a rede de oxigênio se torne móvel afetando assim a 

cinética da reação devido a mobilidade do oxigênio para a superfície. Como o oxigênio é 

transportado da rede para a superfície há um aumento da taxa de dissociação do CH4. 

A utilização de dopantes contribui para o aumento da estabilidade. Os metais mais 

utilizados como dopantes são os de terras raras Sm, Gd, Y, Pr, Zr e Nb. A dopagem também 

contribui para o aumento da condutividade iônica, principalmente com dopantes que possuem 
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raio iônico maior que o Ce+4. A dopagem com Zr, por exemplo, promove um aumento da 

resistência térmica, pois em reduções a temperaturas altas não é observada a sinterização do 

CeO2, a qual ocorre quando este está puro (AZEVEDO, 2017).   

Huang, Lin e Yu (2005) observaram que a condutividade com dopagem de Samário é 

maior do que com a dopagem de Gadolínio, entretanto a densidade de vacâncias de oxigênio na 

superfície do catalisador com Samário é menor do que a com Gadolínio. 

Estudos foram feitos por Wang et al. 2017 com catalisadores  de Ir/CeO2  e 

Ir/Ce0,9M0,1O2  onde M era Pr ou Zr na reforma seca do metano e dopados com Pr6O11 ou ZrO2 na 

matriz da céria. Verificou-se o aumento da estabilidade térmica do suporte e da interação do 

suporte metal. Com essas duas vantagens, observou-se uma menor deposição de carbono sobre a 

superfície do catalisador (MOURÃO, 2017). 

Fonseca et al. (2019c) estudaram as reações de DRM com catalisadores de Pt suportados 

em oxido de cério dopados e alumina, onde os dopantes foram Gd, Nb e Zr. Eles observaram que 

no caso da Pt/Al2O3 houve uma grande formação de carbono e a desativação desse catalisador 

pode ser atribuída a esse fato e a sinterização da Pt. Para as amostras com ceria, a perda de 

atividade foi ocasionada, provavelmente, pela sinterização da Pt. As melhores taxas de conversão 

foram obtidas na utilização do catalisador Pt/CeGd/Al2O3, como visto na Figura 7: 

 

Figura 7: Conversão de CH4 para ( ) Pt/Al2O3, ( ) Pt/CeGd/Al2O3, ( )Pt/CeNb/Al2O3, 

( )Pt/CeZr/Al 2O3 durante a DRM (Adaptado) 

Fonseca et al. (2019b) também estudaram a reação de reforma seca do metano com os 

catalisadores Pt/Al2O3 e Pt/CexGd1-xO2/Al2O3. Da mesma forma, o catalisador suportado em 

alumina apresentou uma grande desativação no início da reação enquanto Pt/Ce0,8Gd0,2/Al2O3 e 
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Pt/Ce0,5Gd0,5/Al2O3 sofreram uma perda menos severa da atividade durante 24 horas. Como já 

mencionado antes, a pouca formação de carbono sobre o catalisador no caso do suporte com céria 

deve-se as vacâncias de oxigênio e as espécies de Ce+3 criadas, e com isso há inibição de carbono 

acumulado. 

Paz et al. (2017) realizaram reações de oxidação do CO em catalisadores de Pt (0,3 – 2% 

em peso) suportado em céria e alumina. Eles observaram que o efeito promotor do CeO2 foi 

significativo nos catalisadores devido a maior atividade e seletividade de oxidação do CO. 

As zeólitas são uma boa alternativa de suporte por apresentar uma boa interação com a 

fase metálica controlando o tamanho do cristalito (COELHO, 2018). Segundo Feliczak-Guzik 

(2018), as zeólitas, classificadas como materiais microporosos, são aluminossilicatos cristalinos 

que possuem elementos alcalinos, terras raras e metais monovalentes ou multivalentes. Devido a 

grande quantidade de propriedades elas são aplicadas na área de catálise.  

Elas apresentam uma estrutura baseada em tetraedros do tipo TO4 onde T é a 

representação de átomos de Si e de Al. Eles possuem uma carga negativa que são compensados 

por cátions, como pode ser visto na Figura 8.  

 
Figura 8: Zeólitas TO4 e cátions Na+ (Adaptado de COELHO, 2018) 

Entretanto, embora as zeólitas tenham grande aplicação, sua estrutura microporosa 

representa uma limitação na difusão em reações de hidrocarbonetos grandes e isso influencia na 

seletividade e no tempo de vida. Além disso, há a possibilidade de problema da formação de 

carbono sobre o metal usado por causa da sinterização das partículas metálicas. Para contornar 

esses problemas uma alternativa é submeter a zeólita a um processo de dessilicação, que é um 

método eficiente na criação de mesoporosidade intracristalina por meio da retirada de silício 

estrutural, o que ajudarei na difusão dos reagentes além de  contribuir para uma maior dispersão 

dos cristalitos,  evitando a sinterização e aglomeração do metal, o que promove uma estabilidade 

ao catalisador (COELHO, 2018). 
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O procedimento da dessilicação é feito a partir do tratamento desses aluminossilicatos 

com soluções alcalinas, como Na2CO3, CaCO3 e NaOH. Os fatores que influenciam no volume 

de microporos ou mesoporos e na cristalinidade relativa são a concentração da base e razão Si/Al. 

Grandes razões de Si/Al  podem resultar em uma grande retirada de Si formando grandes poros e 

pequenas razões podem não formar mesoporos suficientes.(COELHO, 2018). 

A zeólita ZSM-5 dessilicada é um bom candidato para ser um suporte por causa da sua 

grande área específica e da sua estrutura bem definida, e ela permite uma elevada dispersão do 

metal ativo na superfície (PAWELEC,2007).  

Os óxidos tipo perovskitas também são muito estudados para serem utilizados como 

catalisadores porque, após a redução pode-se obter cristais altamente dispersos devido a estrutura 

bem definida (SALES, 2015). Eles têm a fórmula geral ABO3, onde A pode ser um metal 

alcalino, alcalino terroso ou de terras raras e B pode ser um metal de transição. Esse óxido 

apresenta uma estrutura cúbica representada na Figura 9.  

 
Figura 9: Estrutura cúbica ideal da perovskita (Adaptado de Tanaka e Misono, 2001) 

Sales (2015) estudou a produção de H2 a partir de gás natural utilizando catalisadores do 

tipo perovskitas LaNiO3 não suportada, e suportada em Al2O3 e CeSiO2. A partir dos resultados 

obtidos, ele concluiu que o catalisador a base de  LaNiO3 não suportada apresentou grande 

deposito de carbono, o catalisador a base de  LaNiO3 suportada em alumina apresentou alta  

atividade, estabilidade e um longo período de ativação e o catalisador a base de  LaNiO3 

suportada em CeSiO2 apresentou alta estabilidade e atividade durante toda a reação. 

Santos et al. 2005 estudaram a oxidação parcial do metano com catalisadores de platina 

e suporte de ceria e alumina. Foram observadas uma maior atividade catalítica e uma maior 
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estabilidade na reação quando os catalisadores possuíam uma alta composição de CeO2. Observa-

se assim, que a atividade catalítica e a estabilidade dos catalisadores de Pt/CeO2-Al2O3 possuem 

uma grande dependência do teor de CeO2. Eles concluíram que a presença do CeO2 e a alta 

dispersão da Pt, contribuem para obter-se uma alta atividade catalítica e estabilidade do 

catalisador. Assim, a escolha do suporte certo é decisiva para o emprego de catalisadores 

resistentes a formação de coque. 

Nesse sentido, será feito uma análise comparativa dos resultados obtidos durante a 

reação de reforma do biogás utilizando diferentes catalisadores preparados no LEMMA e no INT. 
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3. Metodologia 
Para a realização do trabalho foi feito o levantamento de dados dos trabalhos 

(dissertações e artigos) publicados pelo grupo de catálise que atua no Laboratório de Energia, 

Materiais e Meio Ambiente (LEMMA) e no Instituto Nacional de Catálise (INT). Abaixo, na 

Tabela 4, estão listados os trabalhos utilizados: 

Tabela 4: Títulos dos trabalhos utilizados com seus respectivos autores e ano 

TÍTULO DO TRABALHO 
AUTOR, 

ANO 
Desenvolvimento de anodos de níquel suportado em óxidos mistos a base de 
cério para células a combustível do tipo SOFC alimentadas com gás natural 
não convencional 

FONSECA, 
2015 

Estudo da reforma seca de gás natural com altos teores de CO2, utilizando-se 
catalisadores de Ni suportados em óxidos a base de cério depositados em 
alumina 

PINTO, 2015 

Produção de hidrogênio a partir de gás natural não convencional, usando 
perovskitas suportadas 

SALES, 2015 

Produção de gás de síntese a partir da reforma seca do biogás, usando 
catalisadores de Ni suportados em óxidos mistos 

MARINHO, 
2016 

Avaliação do desempenho de catalisadores de Pt suportados em óxido de 
cério dopado depositado em alumina na reforma seca do metano 

FONSECA, 
2017 

Desenvolvimento de catalisadores a base de Pt para a produção de hidrogênio 
a partir de misturas gasosas contendo altos teores de CO2 

AZEVEDO, 
2017 

Estudo do efeito dos dopantes no desempenho de catalisadores de níquel 
suportados em óxido de cério para a produção de hidrogênio a partir da 
reforma do biogás 

MOURÃO, 
2017 

Biogas reforming for hydrogen production over  Ni-Co/O2/Al 2O3 catalyst: 
effect of reaction temperature 

CHAGAS, 
2018 

Estudo da reforma do biogás, utilizando catalisadores de níquel suportados 
em zeólitas HZSM-5 dessilicadas 

COELHO, 
2018 

Estudo do comportamento de catalisadores de Ni/CeO2 calcinados a 
diferentes temperaturas na reforma do biogás 

FONSECA et 
al., 2019a 

Study of the effect of Gd-doping ceria on the performance of 
Pt/GdCeO2/Al2O3 catalysts for the dry reforming of methane 

FONSECA et 
al., 2019b 

Biogas reforming over Pt/doped-CeO2/Al2O3 catalysts 
FONSECA, 

2019c 
 

Para fazer o levantamento de dados e a avaliação dos resultados, os catalisadores 

estudados foram divididos em dois grupos maiores: catalisadores de Ni e de Pt. Dentro de cada 

grupo, avaliou-se o efeito do tipo de suporte e do tamanho de partícula (dispersão) nos seguintes 

parâmetros:  

(1) atividade (conversão inicial e CH4 e CO2 e valor de frequência de turnover - TOF); 
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(2) razão CH4/CO2 na alimentação 

(3) seletividade (razão molar inicial H2/CO) 

(4) estabilidade 

(4) formação de carbono 

  

O cálculo da estabilidade foi feito a partir dos valores de conversão inicial e final de 

metano, conforme a equação abaixo: 

<,��=:+:���� = 	
>?	
@�A�B�C�4ã�	$6B�5	EFG�

>?	
@�A�B�C�4ã�	6B6A6�5	EFG�
                                       (18) 

 

Os valores de dispersão para o Ni foram obtidos a partir da equação abaixo: 

H:,"��,ã	
%� =
@

7
                                                     (19) 

Onde d = diâmetro médio do cristalito de Ni 

Para os catalisadores de Pt, a porcentagem deste metal foi de 1%. A quantidade de 

catalisador utilizada, porcentagem de Ni, razão Ce/dopante e os dopantes variavam de acordo 

com os trabalhos. As Tabelas 5 e 6 a seguir mostram esses valores de acordo com cada trabalho.  

Tabela 5: Quantidade de catalisador, porcentagem de metal, tipos de suportes, dopantes e razão Ce/dop de 
acordo com cada trabalho 

  Catalisadores de Ni 
Autor % do metal Suportes Dopantes Ce/dop 

Pinto (2015) 10% 
Al 2O3 e CeO2 suportado em 

Al2O3 
Gd, Pr, Y 4 

Fonseca (2015) 18% CeO2 Zr, Pr, Nb 9 
Sales (2015) 

 
LaNiO3 - Al2O3 – CeSiO2 - - 

Marinho (2016) 5,10,15 % 
Hidrotalcitas e CeO2 

suportado em Al2O3 
Gd, Nb, Sm 4 

Mourão (2017) 10% CeO2 
Gd,Y, Sm, Pr, Nb, 

Zr 
9 

Coelho (2018) 1,3,5% HZSM - 5 e HZSM_des - - 
Chagas et al. 

(2018) 
9% Ni e 
1% Co 

CeO2 suportado em Al2O3 - - 

Fonseca et al. 
(2019a) 

10% CeO2 - - 
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Tabela 6: Quantidade de catalisador, tipos de suportes, dopantes e razão Ce/dop de acordo com cada trabalho 

Catalisadores de Pt 
Autor Suportes Dopantes Ce/dop 

Fonseca (2017) CeO2 suportado em Al2O3 Gd, Pr, Zr, Nb 4 -7 

Azevedo (2017) CeO2 suportado em Al2O3 
Gd, Nb, Pr, 

Zr,Pr 
4 

Fonseca et al. 
(2019b) 

Al2O3 e CeO2 suportado em 
Al 2O3 

Gd 1 e 4 

Fonseca (2019c) CeO2 suportado em Al2O3 Gd, Nb, Zr - 
 

Para uma melhor análise, no caso dos catalisadores de níquel, foi feita uma divisão em 5 

grupos de acordo com o tipo de suportes: 

(i) Grupo 1: suportes a base de céria dopada; 

(ii) Grupo 2: suportes a base de céria dopada depositada sobre alumina; 

(iii) Grupo 3: Suportes a base de zeólitas; 

(iv) Grupo 4: Suportes a base de hidrotalcitas; 

(v) Grupo 5: Suportes a base de perovskitas. 

  

As reações de reforma seca ocorreram no reator de leito fixo de quartzo a temperatura de 

800°C e pressão atmosférica. A razão dos gases CH4 e CO2 se manteve igual a 1. As vazões dos 

gases reagentes foram mantidas constantes durante toda a reação. 
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4. Resultados e Discussão 
Primeiramente, serão realizadas as análises de parâmetros que influenciam na atividade 

do catalisador e depois, os que influenciam na estabilidade.  

 

4.1 Atividade 
 

4.1.1. Catalisadores de níquel 
 

A Tabela 7 mostra o grupo 1 e os respectivos valores de conversão inicial do metano e 

do CO2, % do metal, razão H2/CO, a temperatura de calcinação, dispersão e o TOF de cada 

catalisador. A razão Ce/dop para os catalisadores da Mourão (2017) e Fonseca (2015) foram de 9.  

Tabela 7: Valores de conversões, razão Ce/dop, %Ni, razão H2/CO, T de calcinação, dispersão e TOF de 
catalisadores de Ni suportados em CeO2 dopado  

GRUPO 1 - Catalisadores de Ni suportados em CeO2 dopado 

Catalisador 
Conversão 
inicial de 

CH4 

Conversão 
inicial de 

CO2 

% Ni 
(% em 
peso) 

H2/CO Tcalc(K) 
Dispersão 

(%) 
TOF 
(s-1) 

M
o

u
rã

o 
(2

0
1

7)
 Ni/CeGd 46% 56% 10 0,5303 1073 4,10 - 

Ni/CePr 46% 58% 10 0,4925 1073 5,52 12,7 
Ni/CeY  60% 66% 10 0,6667 1073 6,94 11,4 
Ni/CeNb 65% 70% 10 0,7544 1073 5,50 11,7 
Ni/CeZr  66% 76% 10 0,7241 1073 5,50 10,4 
Ni/Ce 68% 74% 10 0,7857 1073 4,50 - 

Ni/CeSm 69% 76% 10 0,6667 1073 6,40 - 

  
  

   
F

o
ns

ec
a 

(2
0

15
) 

Ni/CeNb-a 48% 58% 18 0,4706 1473 2,04 - 
Ni/CePr-a 51% 63% 18 0,5075 1473 2,04 - 
Ni/CeZr-a 61% 71% 18 0,5714 1473 2,33 - 
Ni/Ce-a 63% 73% 18 0,5714 1473 2,08 - 
Ni/Ce-b 61% 66% 18 0,5385 1073 2,13 - 

Ni/CePr-b 65% 75% 18 0,5968 1073 2,33 - 
Ni/CeNb-b 68% 76% 18 0,5806 1073 3,57 - 
Ni/CeZr-b 74% 80% 18 0,6667 1073 2,94 - 

F
on

se
ca

 
e
t 

al
. 

(2
01

9
a) Ni/CeO2-a 57% 68% - 0,7600 1473 1,67 - 

Ni/CeO2-m 61% 70% - 0,8400 1073 3,33 - 
Ni/CeO2-b 62% 71% - 0,8800 673 5,26 - 
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Analisando os dados apresentados, nota-se que foram estudados suportes a base de cério 

dopados com Gd, Sm, Y, Nb, Pr e Zr, usando-se uma razão Ce/dopante igual a 9,0. O efeito da 

temperatura de calcinação do suporte também foi estudado, usando-se uma faixa de temperatura 

de 673 a 1473 K. Foram avaliados os teores de 10 e 18 % de Ni em peso. Com esses dados, são 

obtidos dois gráficos, mostrados nas Figuras 10 e 11, onde se pode comparar os catalisadores em 

função das conversões e da razão H2/CO. 

 

 

Figura 10: Conversão de metano e de CO2 na DRM de acordo com cada catalisador de Ni 

 

Figura 11: Razão H2/CO na DRM de acordo com cada catalisador de Ni suportado em CeO2 
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Para os catalisadores com 10 % de Ni, observou-se valores de conversão inicial de 

metano e de CO2 iguais a 46-69 % e 56-76%, respectivamente. Os valores de conversão de 

metano são menores do que os de CO2, devido a ocorrência da reação reversa de deslocamento de 

água. Os maiores valores de conversão de metano foram obtidos para os catalisadores Ni/Ce e 

Ni/CeSm, o que pode estar associado aos maiores valores de dispersão metálica. Além disso, o 

catalisador Ni/Ce apresentou a maior razão H2/CO. Não foram observadas diferenças 

significativas nos valores de TOF calculados para os catalisadores Ni/CeY, Ni/CeNb, Ni/CePr e 

Ni/CeZr  indicando que o tipo de dopante não afetou a atividade intrínseca das amostras. 

No caso dos catalisadores contendo 18 % de Ni, observaram-se valores de conversão 

inicial de metano e de CO2 iguais a 48-74 % e 58-80%, respectivamente. Os valores de conversão 

de metano permaneceram menores do que os de CO2, como no caso dos catalisadores de 10% de 

Ni. Ni/CeZr-b e Ni/CeNb-b apresentaram os maiores valores de conversão de metano, o que 

também, pode estar associado aos maiores valores de dispersão metálica. O catalisador Ni/CeZr-b 

apresentou a maior razão H2/CO.  

Para os catalisadores Ni/CeO2-b, Ni/CeO2-m e Ni/CeO2-a os maiores valores de 

conversão de metano e de CO2 foram obtidos com o catalisador calcinado a menor temperatura,  

Ni/CeO2-b, 62% e 71%, respectivamente. Esse mesmo catalisador apresentou a maior razão 

H2/CO e o maior valor de dispersão.  

No geral, observa-se que foram obtidos menores valores de conversão para os 

catalisadores dopados calcinados a maiores temperaturas (1473 K) e os mesmos apresentaram 

menores valores de dispersão. Esse fato pode ser explicado por causa do aumento do cristalito 

metálico obtido em maiores temperaturas de calcinação, uma vez que a temperatura de calcinação 

passou de 1073 para 1473K (FONSECA, 2015). Em relação aos 3 últimos catalisadores, 

Ni/CeO2-b, Ni/CeO2-m e Ni/CeO2-a, conclui-se que quanto maior a temperatura de calcinação, 

menores os valores de conversão.  

Considerando todos os catalisadores do grupo 1, pode-se concluir que o catalisador 

Ni/CeZr-b foi o mais ativo. Entretanto, a maior razão H2/CO foi obtida para o catalisador 

Ni/CeO2-b. Os valores de H2/CO são menores que 1 por causa da reação reversa de deslocamento 

da água (PINTO, 2015). Uma maior razão H2/CO pode ser explicada pelo desfavorecimento da 

ocorrência da reação reversa de deslocamento de água no catalisador Ni/CeO2-b. 

A Tabela 8 apresenta os resultados obtidos para o grupo 2.   
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Tabela 8: Valores de conversões, Ce/dop, %Ni, H2/CO, T de calcinação, dispersão e TOF de catalisadores  de 
Ni suportados em CeO2 dopados 

 GRUPO 2 - Suportes CeO2 depositados em alumina 

Catalisador 
Conversão 
inicial de 

CH4 

Conversão 
inicial de 

CO2 

% 
metal 

H2/CO 
Tcalc 

(K) 
Dispersão TOF (s-1) 

P
in

to
 (

2
0

15
) 

Ni/CePr/Al2O3 73% 80% 

10 % 
Ni 

0,6949 

1073 
K 

16,7% 4,5 
Ni/CeO2/Al2O3 80% 85% 0,7544 16,7% 3,9 
Ni/CeY/Al2O3 82% 88% 0,7544 20,0% 4,1 
Ni/CeGd/Al2O3 92% 95% 0,7857 16,7% 4,9 

M
ar

in
ho

 
(2

0
16

) Ni/CeSm/Al 73% 80% 0,8200 17,5% 6,5 
Ni/CeGd/Al 75% 82% 0,8400 17,9% 9,7 
Ni/CeNb/Al 81% 87% 0,8700 17,5% 6,6 

Ni/Ce/Al 82% 88% 0,8700 17,2% 6,9 

C
h

ag
as

 et
 

a
l. 

(2
01

8
) 

Ni-
Co/CeO2/Al2O3 

65% 75% 
9 % Ni 
e 1% 
Co 

0,76 873 K - - 

 

Os catalisadores de Ni com suportes a base de cério depositados em alumina dopados 

com Gd, Sm, Y, Nb e Pr  tiveram uma razão Ce/dopante igual a 4,0. O efeito da temperatura de 

calcinação do suporte também foi estudado, usando-se uma faixa de temperatura de 873 a 1073 

K. Foram avaliados os teores de 10 % de Ni e de 9%Ni e 1% Co em peso. Com esses dados são 

construídos dois gráficos mostrados nas Figuras 12 e 13 que apresentam os valores de conversão 

inicial do metano e do CO2 e a razão H2/CO para cada catalisador do grupo 2.  

 

Figura 12: Conversão dos reagentes dos catalisadores de Ni suportados em CeO2 depositados em alumina 
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Figura 13: Razão H2/CO catalisadores de Ni suportados em CeO2 depositados em alumina 

Observou-se que, o catalisador Ni/CeGd/Al2O3 apresentou os maiores valores de 

conversão inicial de metano (92%) e de CO2 (95 %). No entanto, a maior razão H2/CO foi obtida 

para os catalisadores Ni/Ce/Al e Ni/CeNb/Al, de 0,87. Com relação aos valores de TOF, a 

amostra Ni/CeGd/Al apresentou o maior valor. Além disso, não foram observadas diferenças 

significativas nos valores de dispersão metálica.  

Comparando-se as Figuras 10 e 12, observa-se que maiores valores de conversão de 

reagentes são obtidos nos catalisadores depositados em alumina, o que poderia ser atribuído aos 

maiores valores de dispersão de Ni.  

A Tabela 9 e as Figuras 14 e 15 mostram os resultados obtidos para o grupo 3 onde o 

suporte é a zeólita HZSM-5. Os suportes denominados HZSM_des se referem aos materiais que 

foram submetidos a um processo de dessilicação. Foram estudados catalisadores com 

porcentagens de 1, 3 e 5% de Ni. 
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Tabela 9: Valores de conversões, % de Ni e razão H2/CO dos catalisadores suportados em zeólitas 

 

GRUPO 3 - Suportes zeolitas 

 

Catalisador % 
Ni 

Conversão 
inicial de CH4 

Conversão 
inicial de CO2 

H2/CO 

C
oe

lh
o

 (
2

01
8

) 

 
1Ni/HZSM-5 

 
3Ni/HZSM-5 

 
5Ni/HZSM-5 

 

1 10% 17% 0.6949 
3 34% 33% 0.8333 

5 15% 15% 0.8182 

1Ni/HZSM_des 
 

3Ni/HZSM_des 
 

5Ni/HZSM_des 
 

1 69% 80% 0.7544 
3 86% 90% 0.9231 

5 75% 82% 0.8182 

 

 

 

Figura 14: Conversão dos reagentes dos catalisadores de Ni suportados em zeólitas 
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Figura 15: Razão H2/CO na DRM com catalisadores de Ni suportados em zeólitas  

Os valores da Tabela 9 mostram que na DRM com as zeólitas dessilicadas são obtidos 

consideravelmente maiores conversões de metano e CO2, onde esses valores podem chegar a um 

pouco mais de 80 % nesses casos, mas com as zeólitas silicadas não chegam nem a 40%. Pela 

Figura 16 pode ser visto essa diferença nitidamente. Em relação a porcentagem de níquel, tanto 

para HZSM-5 como para HZSM_des, os melhores valores de conversão são para uma 

porcentagem de Ni de 3%. 

A Figura 15 mostra que as maiores razões H2/CO são obtidas, também, para as zeólitas 

dessilicadas, embora todos apresentem valores maiores que 0,75. Esses valores são menores, pelo 

mesmo motivo discutido nos grupos 1 e 2, pela reação reversa de deslocamento da água, 

contribuindo também para maiores conversões de CO2. O maior valor obtido de H2/CO foi com o 

catalisador de 3% de Ni suportado em zeólita dessilicada.  

A Tabela 10 mostra os dados obtidos para o grupo 4 onde o suporte é a hidrotalcita. Os 

valores mostrados são das conversões de metano e CO2, razão H2/CO, temperatura de calcinação 

e dispersão. Em seguida, as Figuras 16 e 17 mostram as conversões dos reagentes e a razão 

H2/CO. A nomenclatura dos catalisadores apresenta os valores de temperatura de calcinação, 823 

e 1023K. 
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Tabela 10: Valores de conversões, % de Ni, razão H2/CO, temperatura de calcinação e dispersão dos 
catalisadores de Ni suportados em hidrotalcita 

 GRUPO 4 - Suportes hidrotalcita 

M
ar

in
h

o 
(2

01
6

) Catalisador % Ni 
Conversão 

de CH4 

Conversão 
de CO2 

H2/CO Tcalcinação Dispersão 

5Ni/hidrotalcita-b 
10Ni/hidrotalcita-b 
15 Ni/hidrotalcita-b 

5 67% 76% 0,6667 
823 K 

20,0% 
10 67% 76% 0,6667 20,0% 
15 82% 89% 0,7679 19,6% 

5Ni/hidrotalcita-a 
10Ni/hidrotalcita-a 
15 Ni/hidrotalcita-a 

5 47% 56% 0,6949 
1023 K 

17,5% 
10 69% 76% 0,8519 15,9% 
15 74% 81% 0,7857 14,9% 

 

 

Figura 16: Conversão dos reagentes dos catalisadores de Ni suportados em hidrotalcitas  

 

Figura 17: Razão H2/CO para catalisadores de Ni suportados em hidrotalcitas 
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A Tabela 10 e a Figura 16 mostram que os maiores valores de conversão dos reagentes e 

de dispersão são para os suportes calcinados a temperaturas mais baixas, de 823K. Para o 

catalisador com 5% de Ni os valores de conversão diminuíram com o aumento da temperatura de 

calcinação, provavelmente devido a diminuição dos sítios ativos (MARINHO, 2016). Os maiores 

valores de conversão do metano e CO2 são, respectivamente de 82 e 89%, para o suporte com 

15% de níquel e calcinado a 823K. Esse catalisador também apresentou alta dispersão de 19,6% 

(bem próximo de 20%, maior valor de dispersão nesse grupo).  

A Figura 17 mostra que os maiores valores da razão H2/CO foram obtidos para os 

suportes calcinados a temperaturas maiores. O maior valor obtido foi de 0,85 para o catalisador 

com 10% Ni calcinado a 1023K. Entretanto, dentre os materiais calcinados a 823K, o melhor foi 

o catalisador com 15% Ni, que apresentou uma razão de 0,77. Esses valores são menores pela 

reação reversa de deslocamento da água. 

Os dados obtidos para o grupo 5 estão apresentados na Tabela 11 e os suportes a base de 

perovskita podem ou não ser suportados em alumina e CeSiO2. Os valores mostrados são das 

conversões de metano e CO2, razão H2/CO, dispersão e o TOF. Em seguida, as Figuras 18 e 19 

mostram as conversões dos reagentes e a razão H2/CO.  

Tabela 11: Valores de conversões, razão H2/CO, dispersão e TOF das perovskitas 

  GRUPO 5 – Perovskitas 

 

Catalisador 
Conversão 

de CH4 

Conversão 
de CO2 

H2/CO Dispersão TOF (s-1) 

S
al

es
 

(2
0

1
5)

 

C-LaNiO3 25% 35% 0,247 5,90% 0,3 
C-LaNiO3/Al2O3 47% 59% 0,471 6,20% 0,5 

C-LaNiO3/CeSiO2 55% 65% 0,515 7,70% 0,3 
 

 

Figura 18: Conversão dos reagentes das perovskitas 
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Figura 19: Razão H2/CO das perovskitas 

De acordo com a Tabela 11 e a Figura 18, o catalisador que não possui suporte 

apresentou as menores conversões de reagentes e o C-LaNiO3/CeSiO2 mostrou as melhores 

conversões de metano, 55% e de CO2, 65%. Esse último também foi o que apresentou a melhor 

dispersão de 7,7%. Através da Figura 19 observa-se que C-LaNiO3/CeSiO2 foi o catalisador que 

obteve uma maior razão H2/CO de 0,515.  

Dessa forma, compararam-se os catalisadores dos grupos 1 a 5 como mostram as 

Tabelas 12 e 11, com o objetivo de avaliar qual deles apresentou melhor desempenho em termos 

de conversão inicial (Tabela 12) e seletividade (Tabela 13).  

Tabela 12: Valores de conversões de metano e CO2 para os catalisadores mais ativos de cada grupo 

Catalisador 
Conversão 

de CH4 

Conversão 
de CO2 

Grupo 
1 

Ni/CeZr –b 74% 80% 

Grupo 
2 

Ni/CeGd/Al2O3 92% 95% 

Grupo 
3 

3%Ni/HZSM_des 86% 90% 

Grupo 
4 

15%Ni/hidrotalcita calcinada a 
823K 

82% 89% 

Grupo 
5 

C-LaNiO3/CeSiO2 55% 65% 
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Tabela 13: Razão H2/CO para os catalisadores mais seletivos de cada grupo 

Catalisador H2/CO 
Grupo 

1 
Ni/CeO2-b 0.88 

Grupo 
2 

Ni/Ce/Al e Ni/CeNb/Al 0.87 

Grupo 
3 

3%Ni/HZSM_des 0.92 

Grupo 
4 

10%Ni/hidrotalcita 
calcinada a 1023K 

0.77 

Grupo 
5 

C-LaNiO3/CeSiO2 0.52 
 

Pela Tabela 12 com Ni/CeGd/Al2O3 obteve-se a maior taxa de conversão de CH4, 92%, 

indicando que este é catalisador de Ni mais ativo. respectivamente. Já 3%Ni/HZSM_des mostrou 

ser o mais seletivo por apresentar o maior valor da razão H2/CO de 0,92, de acordo com a Tabela 

13. 

4.1.2. Catalisadores de platina 
A Tabela 14 mostra os resultados obtidos para mostra os catalisadores de platina 

suportados em alumina ou CeO2 dopados com Gd. 

A partir dos dados apresentados, nota-se que foram estudados suportes a base de cério 

dopados com razão Ce/dop igual a 1 e 4 e com porcentagens de cério de 24 e 36%. Com esses 

dados, são obtidos dois gráficos, mostrados nas Figuras 20 e 21, onde se pode comparar os 

catalisadores em função das conversões e da razão H2/CO. 

Tabela 14: Catalisadores de Pt suportados em CeO2 dopados com Gd e valores de conversão de CH4 e CO2, 
H2/CO, Ce/dop, %Ce e dispersão 

GRUPO 1 - Catalisadores suportados em CeO2 dopados com Gd 

Catalisador 
Nomencla

tura 
Conversão 

inicial de CH4 

Conversão 
inicial de CO2 

H2/CO 
Ce/
dop 

% Ce 
(p/p) 

Dispersão 
inicial (%) 

Pt/Al2O3 Pt/Al 65% 73% 0,97 - 0 42 
Pt/Ce0,8Gd0,2/

Al2O3 

Pt/Ce8Gd
2/Al 62% 71% 0,92 

4 
24 

16 

Pt/36Ce0,8Gd0

,2/Al2O3 
Pt/36Ce8
Gd2/Al 

66% 73% 0,95 4 
36 

11 

Pt/Ce0,5Gd0,5/
Al2O3 

Pt/Ce5Gd
5/Al 

66% 75% 0,90 1 
24 

17 
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Figura 20: Conversões dos reagentes na DRM com catalisadores de Pt suportados em CeO2 dopado com Gd 

 

Figura 21: Razão H2/CO para catalisadores de Pt suportados em alumina ou CeO2 dopado com Gd 

A partir da Tabela 14 e da Figura 20, observam-se que os valores de conversão de 

metano e CO2 são praticamente constantes variando, respectivamente, entre 62-66% e 71-75%. 

Os maiores valores são para os catalisadores de Pt/Al2O3 e Pt/Ce0,5Gd0,5/Al2O3. 

Pela Figura 22 observa-se que a maior razão H2/CO foi obtida para o catalisador sem 

dopante, Pt/Al2O3. Pt/36Ce0,8Gd0,2/Al2O3 possui um ótimo valor de 0,95 e este é o que possui 

uma maior porcentagem de cério no catalisador, 36%. Comparando esse catalisador com 

Pt/Ce0,8Gd0,2/Al2O3, onde ambos tem razão Ce/dop igual a 4, Pt/36Ce0,8Gd0,2/Al2O3 também é o 

que apresenta maior razão H2/CO. Esses valores são mais próximos de 1 do que no caso do metal 

sendo o Ni, mas continua havendo a reação reversa de deslocamento da água. 

A Tabela 15 mostra os catalisadores de platina suportados em alumina ou CeO2 

dopados. Os valores mostrados são das conversões dos reagentes, razão H2/CO, e dispersão. A 
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razão Ce/dop para os catalisadores da Fonseca (2017) e Azevedo (2017) foi de 4. Em seguida, a 

Figura 22 mostra os valores de conversão do metano e CO2. 

Tabela 15: Catalisadores de Pt suportados em Al2O3 e CeO2 dopados com Gd, Nb, Zr e Pr e valores de 
conversão de CH4 e CO2, H2/CO, Ce/dop e dispersão  

GRUPO 2 - Catalisadores suportados em CeO2 dopados  

Catalisador Nomenclatura 
Conversão 
inicial de 

CH4 

Conversão 
inicial de 

CO2 

H2/CO 
Dispersão 

(%) 

Fonseca 
(2019c) 

Pt/CeZr/Al2O3 Pt/CeZr/Al 58% - 0,63 14 
Pt/CeGd/Al2O3 Pt/CeGd/Al 62% - 0,69 16 
Pt/CeNb/Al2O3 Pt/CeNb/Al 63% - 0,60 24 

Pt/Al2O3 Pt/Al 65% - 0,52 42 

Fonseca 
(2017) 

Pt/CeZr/Al2O3 Pt/CeZr/Al’ 78% 85% - - 
Pt/CeNb/Al2O3 Pt/CeNb/Al’ 79% 85% - - 
Pt/CeGd/Al2O3 Pt/CeGd/Al’ 81% 87% - - 
Pt/CePr/Al2O3 Pt/CePr/Al’ 87% 92% - - 

Azevedo 
(2017) 

Pt/Ce0,75Nb0,25/Al2O3 PtCeNbAl 62% 74% 0,67 - 
Pt/Ce0,75Gd0,25/Al2O3 PtCeGdAl 63% 76% 0,67 - 
Pt/Ce0,75Pr0,25/Al2O3 PtCePrAl 63% 75% 0,67 - 

Pt/CeO2/Al2O3 PtCeAl 65% 77% 0,69 - 
Pt/Ce0,75Zr0,25/Al2O3 PtCeZrAl 66% 77% 0,72 - 

 

 

Figura 22: Conversões dos reagentes na DRM com catalisadores de Pt suportados em CeO2 dopado 
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De acordo com a Tabela 15 e a Figura 22, os maiores valores de conversão de CH4 e de 

CO2 são obtidos com os catalisadores Pt/CePr/Al-1, Pt/CeGd/Al-1, Pt/CeNb/Al-1 e Pt/CeZr/Al-1, 

onde os valores são maiores que 78%. Em todos os casos conhecidos, a razão Ce/dop foi igual a 

4. O suporte dopado com Pr mostrou os maiores valores de conversão de CH4, 87% e de CO2, 

92%. Em relação a seletividade, o suporte dopado com Zr mostrou uma maior razão H2/CO, de 

0,72. 

4.2 Estabilidade 

4.2.1 Catalisadores de Ni 

A Tabela 16 apresenta os valores de quantidade de carbono e estabilidade obtidos para 

os catalisadores do grupo 1 em diferentes temperaturas de calcinação. Com esses dados, são 

obtidos três gráficos, mostrados nas Figuras 26, 27 e 28, onde se pode comparar os catalisadores 

em função da quantidade de carbono formada, da quantidade de carbono formada por metano 

formado e da estabilidade. 

Tabela 16: Quantidade de carbono formado, estabilidade e temperatura de calcinação dos catalisadores de 
níquel suportados em CeO2 dopados 

GRUPO 1 - Catalisadores suportados em CeO2 dopados 

  Catalisador 
JK	E

KLMN.�
  

JK	E

KLMN.�.J�5	EFGLPQRSTNUVP
  Estabilidade Tcalcinação 

Mourão 
(2017) 

Ni/CeNb 12,48 0,017 0,650 1073 
Ni/CeZr 8,42 0,012 0,620 1073 
Ni/CeY 8,11 0,011 0,590 1073 
Ni/Ce 7,12 0,009 0,570 1073 

Ni/CeSm 7,08 0,009 0,760 1073 
Ni/CePr 3,97 0,009 0,480 1073 
Ni/CeGd 0,89 0,002 0,520 1073 

Fonseca 
(2015) 

Ni/CeZr-b 31,50 - 0,738 1073 
Ni/CeNb-b 20,30 - 0,897 1073 

Ni/Ce-b 2,03 - 0,694 1073 
Ni/CePr-b 1,14 - 0,922 1073 
Ni/Ce-a 0,00 - 0,601 1473 

Ni/CeZr-a 0,00 - 0,715 1473 
Ni/CePr-a 0,00 - 0,838 1473 
Ni/CeNb-a 0,00 - 0,756 1473 

Fonseca et 
al. (2019) 

Ni/CeO2-b 20,90 - 0,666 673 
Ni/CeO2-m 5,90 - 0,779 1073 
Ni/CeO2-a 0,30 - 0,802 1473 



 

As Figuras 23, 24 

 

Figura 23: Quantidade de 

 

Figura 24: Quantidade de carbono formado
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 e 25 mostram os valores da tabela anterior em gráficos.
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anterior em gráficos. 
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Figura 25: Estabilidade dos catalisadores de Ni suportados em CeO2 dopados 

 

A partir da Tabela 16 e da Figura 23, observa-se que os catalisadores calcinados a 

temperatura mais alta apresentam pouca ou nenhuma formação de carbono, embora, como visto 

no item 4.1.1 – GRUPO 1, os mesmos apresentam baixas conversões de CH4 e CO2. Dentre os 

catalisadores com suportes dopados, os que apresentaram menores quantidades de formação de 

carbono foram os dopados com Gd e Pr. Os que foram dopados com Nb mostraram uma maior 

quantidade de carbono, podendo chegar a mais de 20mgC/gcat.h. Pela Figura 24, depois do 

catalisador cujo suporte foi dopado com Gd, os que foram dopados com Pr e Sm mostraram as 

menores formações de carbono por mol de metano. 

Em relação aos catalisadores da Mourão (2017), o suporte dopado com Nb obteve uma 

maior formação de carbono pela não formação de uma solução sólida do catalisador Ni/CeNb. No 

caso do suporte dopado com Gd há uma maior fração de CeO2 superficial no catalisador sendo 

reduzido nas condições de ativação dos testes, o que contribuiu para a menor formação de 

carbono (MOURÃO, 2017). 

A Figura 25 mostra que a estabilidade, para a maioria dos catalisadores está entre 0,6 e 

1,0. O maior valor de estabilidade obtido foi para o catalisador  Ni/CePr, com um valor acima de 

0,9, o que está de acordo com o fato do mesmo ter obtido uma das menores quantidades de 

formação de carbono. Embora haja formação de carbono, como a superfície do Ni continua 

exposta, o catalisador continua sendo ativo durante a reação (FONSECA, 2015). 
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Os valores da estabilidade e de quantidade de 

por hora do grupo 2 são apresentado

esses mesmos valores, respectivamente, em gráficos. 

Tabela 17: Quantidade de carbono formado

GRUPO 2 

  

Pinto (2015)

Marinho 
(2016)

Figura 26: Quantidade de carbono formado
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carbono formado e estabilidade dos catalisadores de níquel suportados em CeO
depositados em alumina 

GRUPO 2 - Suportes CeO2 depositados em alumina

Catalisador  
JK	E

KLMN.�
 Estabilidade

Pinto (2015) 

Ni/CePr/Al2O3 5,20 0,9720
Ni/CeY/Al2O3 2,60 0,7630
Ni/CeO2/Al2O3 1,90 0,887
Ni/CeGd/Al2O3 0,70 0,874

Marinho 
(2016) 

Ni/CeNb/Al 5,00 1,0670
Ni/CeSm/Al 2,80 0,9720
Ni/CeGd/Al 1,70 0,944

Ni/Ce/Al 0,00 0,939
 

carbono formado em catalisadores de Ni suportados em CeO
alumina 

Formação de carbono - CeO2 depositado em 

alumina
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carbono formado por grama de catalisador 

Figuras 26 e 27 mostram 

bilidade dos catalisadores de níquel suportados em CeO2 

depositados em alumina 

Estabilidade 

0,9720 
0,7630 
0,8870 
0,8740 
1,0670 
0,9720 
0,9440 
0,9390 

 

em catalisadores de Ni suportados em CeO2 depositados em 

depositado em 
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Figura 27: Estabilidade dos catalisadores de Ni suportados em CeO2 depositados em alumina 

No caso dos catalisadores de Ni suportados em CeO2 depositados em alumina, a 

formação de carbono foi menos acentuada do que a observada para os catalisadores sem alumina. 

Os menores valores obtidos foram para os catalisadores não dopados e para os suportes dopados 

com Gd. A partir da Figura 27, observa-se que a estabilidade media ficou próxima de 0,9 e o 

valor mais alto foi para o suporte dopado com Nb, 1,067. A atividade é mantida, mesmo com a 

formação de carbono, devido à localização do Ni na extremidade do filamento de carbono. 

Os dados a seguir mostram os respectivos os valores da quantidade de carbono formado 

por grama de catalisador por hora por metano convertido, % de Ni e a estabilidade calculada a 

partir da equação 12 para o grupo 3. Em seguida, as Figuras 28 e 29 mostram a quantidade de 

carbono formado e a estabilidade, respectivamente, em gráficos. 

Tabela 18: Quantidade de carbono formado por mol de CH4 convertido, porcentagem de Ni e estabilidade dos 
catalisadores de níquel suportados em zeólitas 

 
GRUPO 3 - Suportes zeólitas 

 Catalisador % Ni 
 W	�

WA�X .�.  +	���A�B�C�X67�
 Estabilidade 

C
o

el
h

o
 (

2
01

8
) 

Ni/HZSM-5 
1Ni/HZSM-5 0,004 0,6890 
3Ni/HZSM-5 0,004 0,5370 
5Ni/HZSM-5 0,096 0,3810 

Ni/HZSM_des 
1Ni/HZSM_des 0,000 0,6818 
3Ni/HZSM_des 0,002 0,6296 
5Ni/HZSM_des 0,002 0,8219 

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1 2 3 4 5 6 7 8

Estabilidade - CeO2 depositado em 

alumina



 

Figura 28: Quantidade de 

Figura 29: Estabilidade dos catalisadores de Ni suportados em zeólitas

Em sua maioria, os catalisadores com suportes zeóliticos dessilicados obtiveram 

menores valores de formação de carbono por mol de metano

5%Ni/HZSM-5. Consequentemente, 1%Ni/HZSM_des, 3%Ni/HZSM_des e 

obtiveram os maiores valores de estabilidade, como mostra a 

que no caso das zeólitas são obtidas menores formações de carbono por mol de CH

As zeólitas dessilicadas levam a uma menor formação de carbono por causa dos menores 

tamanhos de cristalito de Ni no caso desse tipo de zeólita (COELHO, 2010).

Os valores da % de Ni, da estabilidade, de quantidade de carbono formado por grama de 

catalisador e da temperatura de calcinação do grupo
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: Estabilidade dos catalisadores de Ni suportados em zeólitas

Em sua maioria, os catalisadores com suportes zeóliticos dessilicados obtiveram 

menores valores de formação de carbono por mol de metano convertido

5. Consequentemente, 1%Ni/HZSM_des, 3%Ni/HZSM_des e 

ram os maiores valores de estabilidade, como mostra a Figura 31

que no caso das zeólitas são obtidas menores formações de carbono por mol de CH

As zeólitas dessilicadas levam a uma menor formação de carbono por causa dos menores 

tamanhos de cristalito de Ni no caso desse tipo de zeólita (COELHO, 2010).

Os valores da % de Ni, da estabilidade, de quantidade de carbono formado por grama de 

or e da temperatura de calcinação do grupo 4 são apresentados na Tabela 19

Formação de carbono - Suporte Zeólitas
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Estabilidade - Suporte Zeólitas
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em catalisadores de Ni suportados em zeólitas 

 

: Estabilidade dos catalisadores de Ni suportados em zeólitas 

Em sua maioria, os catalisadores com suportes zeóliticos dessilicados obtiveram 

convertido. O maior valor foi para o 

5. Consequentemente, 1%Ni/HZSM_des, 3%Ni/HZSM_des e 5%Ni/HZSM_des 

31. Além disso, observa-se 

que no caso das zeólitas são obtidas menores formações de carbono por mol de CH4 convertido. 

As zeólitas dessilicadas levam a uma menor formação de carbono por causa dos menores 

tamanhos de cristalito de Ni no caso desse tipo de zeólita (COELHO, 2010). 

Os valores da % de Ni, da estabilidade, de quantidade de carbono formado por grama de 

4 são apresentados na Tabela 19.  

Suporte Zeólitas
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Tabela 19: Quantidade de carbono formado
catalisadores de níquel suportados em 

Catalisador 

M
ar

in
h

o 
(2

01
6

) 

5Ni/hidrotalcita-b

10Ni/hidrotalcita-

15 Ni/hidrotalcita-

5Ni/hidrotalcita-a

10Ni/hidrotalcita-

15 Ni/hidrotalcita-

 

Em seguida, as Figuras 3
gráficos. 

Figura 30: Quantidade de 
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Formação de carbono 

carbono formado, porcentagem de Ni, estabilidade e temperatura de calcinação dos 
catalisadores de níquel suportados em hidrotalcitas 

GRUPO 4 - Suporte Hidrotalcita 
% de 
Ni 

 W	�

WA�X .�
 

JK	E

KLMN .�.J�5	EFGLPQRSTNUVP
 

b 

-b 

-b 

5 115,20 0,63 

10 51,70 0,30 

15 7,80 0,04 

a 5 6,70 0,05 

-a 10 13,70 0,07 

-a 15 14,50 0,08 

Em seguida, as Figuras 30 e 31 mostram esses mesmos valores, respectivamente, em 

Quantidade de carbono formado em catalisadores de Ni suportados em hidrotalcitas

Formação de carbono - Suporte hidrotalcitas
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, porcentagem de Ni, estabilidade e temperatura de calcinação dos 
 

   Estabilidade 
Tcalcinação 

(K) 

1,056 

823 K 0,947 

0,968 

1,189 

1023 K 1,118 

1,000 

mostram esses mesmos valores, respectivamente, em 

 

em catalisadores de Ni suportados em hidrotalcitas 

Suporte hidrotalcitas



 

Figura 31: Quantidade de 

Figura 32: Estabilidade dos catalisadores 

Analogamente ao 

menores quantidades de formação de carbono, onde o catalisador 1%Ni/hidrotalcita chega a

115,2mgC/gcat.h. Quanto maior 

calcinados a 823K. A presença de uma maior quantidade de sítios ativos fortes favorece a 

remoção de carbono na superfície metálica, 

calcinado a 823K apresenta a menor f

mostra a Figura 32, há uma maior estabilidade para os suportes calcinados a temperaturas 

maiores.  
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Analogamente ao grupo 1, os suportes calcinados a uma maior temperatura apresentam 

quantidades de formação de carbono, onde o catalisador 1%Ni/hidrotalcita chega a

.h. Quanto maior o teor de Ni, menor a formação de carbono para os suportes 

A presença de uma maior quantidade de sítios ativos fortes favorece a 

remoção de carbono na superfície metálica, por isso o catalisador de 15% de Ni

apresenta a menor formação de carbono (MARINHO, 2016)

, há uma maior estabilidade para os suportes calcinados a temperaturas 

Formação de carbono por metano convertido 

Suporte hidrotalcitas
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em catalisadores de Ni suportados em 

 

de Ni suportados em hidrotalcitas 

os suportes calcinados a uma maior temperatura apresentam 

quantidades de formação de carbono, onde o catalisador 1%Ni/hidrotalcita chega a 

a formação de carbono para os suportes 

A presença de uma maior quantidade de sítios ativos fortes favorece a 

por isso o catalisador de 15% de Ni/hidrotalcita 

(MARINHO, 2016). Entretanto, como 

, há uma maior estabilidade para os suportes calcinados a temperaturas 

Formação de carbono por metano convertido -
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A Tabela 20 mostra o grupo 5

formado por grama de catalisador por hora

Tabela 20: Quantidade de carbono formado e estabilidade 

  

Sales 
(2015) 

 

As figuras a seguir mostram esses valores em gráficos.

Figura
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mostra o grupo 5 e os respectivos os valores da quantidade de carbono 

formado por grama de catalisador por hora e a estabilidade.  

: Quantidade de carbono formado e estabilidade das perovskitas

GRUPO 5 - Perovskitas 

  Catalisador 
 W	�

WA�X .�
 Estabilidade

 

1 C-LaNiO3 27,04 4,68
2 C-LaNiO3/Al2O3 7,58 1,70
3 C-LaNiO3/CeSiO2 0,32 1,15

a seguir mostram esses valores em gráficos. 

Figura 33: Quantidade de carbono formado nas perovskitas

Figura 34: Estabilidade das perovskitas 

C-LaNiO3 C-LaNiO3/Al2O3 C-LaNiO3/CeSiO2

Formação de carbono - perovskitas

1 2

Estabilidade - Suporte Perovskitas

56 

e os respectivos os valores da quantidade de carbono 

perovskitas 

Estabilidade 

4,68 
1,70 
1,15 

 

perovskitas 

 

LaNiO3/CeSiO2

3
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A perovskita suportada em CeSiO2 apresentou a menor formação de carbono, o que 

pode ser atribuído a maior capacidade de armazenamento de oxigênio da céria devido a 

habilidade da oxidação entre Ce3+ e Ce4+. Entretanto esse foi o que apresentou uma menor 

estabilidade, de acordo com a Figura 34.  

Dentre todos os catalisadores analisados, o Ni/Ce/Al parece ser o mais promissor, pois 

não apresentou nem formação de carbono e nem desativação.  

 

4.2.2. Catalisadores de Pt 

Os dados a seguir mostram os valores da quantidade de carbono formado e a 

estabilidade calculada para o grupo 1. Em seguida, as Figuras 35 e 36 mostram a quantidade de 

carbono formado e a estabilidade, respectivamente, em gráficos. 

Tabela 21: Quantidade de carbono formado e estabilidade dos catalisadores de Pt suportados em CeO2 
dopado com Gd 

GRUPO 1 - Catalisadores suportados em CeO2 dopados com Gd 

Catalisador Nomenclatura 
JK	E

KLMN.�
  

JK	E

KLMN.�.J�5	EFGLPQRSTNUVP
  Estabilidade 

Pt/Al2O3 Pt/Al 0,45 0,39 0,155 
Pt/Ce0,8Gd0,2/Al2O3 Pt/Ce8Gd2/Al 0,20 0,07 0,825 

Pt/36Ce0,8Gd0,2/Al2O3 Pt/36Ce8Gd2/Al 0,22 0,07 0,826 
Pt/Ce0,5Gd0,5/Al2O3 Pt/Ce5Gd5/Al 0,07 0,03 0,571 

 

 

Figura 35: Quantidade de carbono formado em catalisadores de Pt suportados em CeO2 dopado com Gd 
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Figura 36: Estabilidade dos catalisadores de Pt suportados em CeO2 dopado com Gd 

A partir da Figura 35, observa-se uma grande quantidade de carbono formada no 

catalisador Pt/Al. Embora esse catalisador tenha obtido altas conversões de metano e de CO2 

indicando uma boa atividade (Figura 20), ele apresenta baixa estabilidade.  

O catalisador Pt/Ce0,5Gd0,5/Al2O3 foi o que mostrou baixa formação de carbono. 

Pt/Ce0,8Gd0,2/Al2O3 e Pt/Ce0,8Gd0,2/Al2O3 foram os que mostraram melhor estabilidade, como 

indica a Figura 36. Nesses houve menor formação de carbono por causa do suporte da céria onde 

a maior mobilidade de oxigênio reage com o carbono formado da dissociação do metano.  

A Tabela 22 mostra o grupo 2 e os respectivos os valores da quantidade de carbono 

formado por grama de catalisador por hora e a estabilidade e a Figura 37 mostra esses dados em 

gráfico. 
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Tabela 22: Quantidade de carbono formado e estabilidade dos catalisadores de Pt suportados em CeO2 
dopados 

GRUPO 2 - Catalisadores suportados em CeO2 dopados  

Catalisador Nomenclatura 
JK	E

KLMN .�
  Estabilidade 

Fonseca  
(2019c) 

Pt/Al2O3 Pt/Al 0,45 0,155 
Pt/CeNb/Al2O3 Pt/CeNb/Al 0,07 0,481 
Pt/CeGd/Al2O3 Pt/CeGd/Al 0,20 0,716 
Pt/CeZr/Al2O3 Pt/CeZr/Al 0,12 0,754 

Fonseca 
(2017) 

Pt/CeGd/Al2O3 Pt/CeGd/Al - 0,450 
Pt/CeZr/Al2O3 Pt/CeZr/Al - 0,460 
Pt/CePr/Al2O3 Pt/CePr/Al - 0,470 
Pt/CeNb/Al2O3 Pt/CeNb/Al - 0,630 

Azevedo 
(2017) 

Pt/Ce0,75Zr0,25/Al2O3 PtCeZrAl  - 0,520 
Pt/Ce0,75Pr0,25/Al 2O3 PtCePrAl  - 0,530 
Pt/Ce0,75Gd0,25/Al2O3 PtCeGdAl  - 0,540 
Pt/Ce0,75Nb0,25/Al2O3 PtCePrAl  - 0,620 

Pt/CeO2/Al 2O3 PtCeAl  - 0,690 
 

 

Figura 37: Estabilidade dos catalisadores de Pt suportados em CeO2 dopados 

Em relação aos catalisadores Pt/Al, Pt/CeGd/Al, Pt/CeNb/Al e Pt/CeZr/Al, o primeiro 

foi o que apresentou maior formação de carbono e o suporte de céria dopada com Nb foi o que 

mostrou o menor valor de acordo com a Tabela 22. Os suportes de céria, como explicado 

anteriormente, apresentam uma maior mobilidade de oxigênio desfavorecendo a formação de 

carbono sobre a superfície metálica. 
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Em relação a estabilidade, com exceção do catalisador apenas suportado em alumina, 

que apresentou o menor valor de 0,155, todos os outros apresentaram valores entre 0,4 e 0,8. 

Esses valores não são tão menores se comparados aos da estabilidade dos catalisadores de Ni. Em 

relação aos catalisadores do Azevedo (2017), a dopagem do suporte não favoreceu a estabilidade. 

Dessa forma, observa-se que para os catalisadores de Ni, o catalisador é mais ativo 

quando o suporte de CeO2 é depositado em alumina, visto que são obtidos maiores valores de 

conversão inicial de metano, que não há uma influência significativa  dos dopantes e maiores 

temperaturas de calcinação não favorecem a conversão de CH4 inicial. Em relação aos 

catalisadores de platina, a dopagem do suporte de CeO2 não favoreceu significativamente a 

conversão inicial de CH4. 

Os catalisadores de Ni suportados em CeO2 dopados mostraram uma maior quantidade 

formação de carbono, principalmente quando o dopante era o Nb, e uma menor estabilidade 

quando comparados aos catalisadores onde o CeO2 foi depositado em Al2O3. Em relação aos 

catalisadores de Pt, há uma grande diferença da estabilidade e de formação de carbono quando o 

suporte de óxido de cério é ou não depositado sobre alumina. Logo, para uma melhor atividade e 

estabilidade do catalisador na reação de reforma seca do metano, o suporte deve ser CeO2 

depositado em Al2O3. 
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5. Conclusões 

 

� Catalisadores de Ni 

A partir das análises da conversão inicial do metano observou-se que os catalisadores 

que mostraram os maiores valores foram Ni/CeZr -1073, Ni/CeGd/Al2O3, 3%Ni/HZSM_des e 

15%Ni/hidrotalcita calcinada a 823K, como mostra a Tabela 13, indicando que esse apresentaram 

uma maior atividade. Pela Tabela 14, além do catalisador 3%Ni/HZSM_des, os catalisadores  

Ni/CeO2-673, Ni/Ce/Al, Ni/CeNb/Al e 10%Ni/hidrotalcita calcinada a 1023K foram os mais 

seletivos por apresentar razão H2/CO maior que 0,77. 

Os catalisadores que não apresentaram nenhuma formação de carbono foram Ni/Ce, 

Ni/CeZr, Ni/CePr e Ni/CeNb calcinados a 1473K, Ni/Ce/Al e 1Ni/HZSM_desc. Dentre esses, os 

que apresentaram os valores mais altos de estabilidade foram  Ni/CePr (0,838) e Ni/Ce/Al 

(0,939). O último apresentou o maior valor de conversão inicial de metano (82%) e uma boa 

seletividade (razão H2/CO maior que 0,8).  Portanto, da série dos catalisadores de Ni, Ni/Ce/Al é 

o mais promissor. 

� Catalisadores de Pt 

Os catalisadores Pt/Al2O3, Pt/Ce0,8Gd0,2/Al2O3, Pt/36Ce0,8Gd0,2/Al2O3 e 

Pt/Ce0,5Gd0,5/Al2O3 apresentaram os maiores valores da razão H2/CO indicando que foram os 

mais seletivos, como foi apresentado na Tabela 15. Os catalisadores de Pt mostraram uma menor 

formação de carbono se comparado a grande parte dos catalisadores de Ni.  

Os catalisadores suportados em céria depositados em alumina dopados com Pr e Gd 

foram os que apresentaram as maiores conversões dos reagentes. Com a dopagem de Zr foi 

obtido o maior valor de H2/CO. Em relação a estabilidade, na dopagem com Gd foram obtidos os 

maiores valores de estabilidade. Sendo assim, o catalisador de Pt que apresenta uma maior 

atividade e estabilidade é o suportado em óxido de céria depositado em alumina dopado com 

gadolínio.  
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