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Resumo 
 

O principal combustível para células a combustível é o hidrogênio. A falta de infra-

estrutura de hidrogênio e o problema de armazenamento de hidrogênio incentivaram o 

desenvolvimento de reformadores de combustível compactos, os quais são capazes de produzir 

um gás rico em hidrogênio a partir de combustíveis como os hidrocarbonetos. Metano (CH4), 

devido à sua abundância e alta vazão H:C torna-o uma fonte ideal de hidrogênio. O processo de 

oxidação parcial do metano é um dos métodos mais conhecidos e antigos de produção de 

hidrogênio. Neste processo o combustível reage com uma quantidade limitada de oxigênio para 

produzir o hidrogênio, que depois é purificado. A oxidação parcial do metano pode ser aplicada 

em diferentes tipos de hidrocarbonetos, incluindo combustíveis pesados e hidrocarbonetos 

sólidos.  

No presente trabalho foram investigados catalisadores de ródio suportados em γ-Al2O3, 
CeO2, ZrO2 e Ce-ZrO2, com a finalidade de avaliar a influência do suporte na atividade destes 

catalisadores na reação de oxidação parcial do metano. Foram utilizadas técnicas de 

caracterização físico-químicas como difração de raios X (DRX), espectroscopia no ultra-violeta 

visível com reflectância difusa (DRS), redução à temperatura programada (TPR), quimissorção e 

a reação modelo de desidrogenação do cicloexano. Foram realizados ainda, experimentos de 

reação superficial a temperatura programada (TPSR) que permitiram avaliar o mecanismo de 

conversão do metano. 

 A análise dos perfis de TPR permitiu concluir que a adição do metal aos suportes Ce-

ZrO2 promove a redução da solução sólida em temperaturas inferiores às verificadas na ausência 

do ródio. Os ensaios de quimissorção, em conjunto com os resultados de TPSR, mostraram que a 

atividade catalítica está diretamente relacionada com a quantidade de sítios metálicos presentes na 

superfície.  

Com relação ao teste de atividade, todos os catalisadores apresentaram um tempo de 

indução inicial, exceto o catalisador 1,5% Rh/Al2O3. Após esse tempo de indução foi verificado 

que os catalisadores se mantiveram estáveis durante 24 h de reação. E, de modo geral, verificou-

se que a atividade aumenta com a dispersão para todos os catalisadores. 
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Abstract 
  

 Hydrogen in the main fuel for fuel cells. The lack of hydrogen infrastructure and the 

problem of dissolved hydrogen storage had stimulated the development of compact fuel 

reformers, which are able to produce a rich hydrogen gas mixture from fuels such as the hydro-

carbons. Due to its abundance and high ratio H: C, methane (CH4) in an ideal hydrogen source.  

The process of partial oxidation of the methane is one of the known methods for hydrogen 

production. In this process the fuel reacts with a limited amount of oxygen to produce hydrogen, 

purification is required later. The partial oxidation can be applied in different types of 

hydrocarbons, including heavy fuel and solid hydrocarbons. 

The present work has investigated the catalytic activity of rhodium supported on γ-Al2O3, 

CeO2, ZrO2 and Ce-ZrO2, with the purpose to evaluate the influence of the support in the activity 

of these catalysers in the reaction of partial oxidation of the methane. Al physical-chemistry 

characterization techniques were used as X ray diffraction (XRD), Difuse reflectance 

spectroscopy ultraviolet-visible (DRS-UV-vis), temperature programmed reduction (TPR), 

chemissortion, the model reaction of ciclohexane dehydrogenation and temperature programmed 

surface reaction (TPSR). TPSR allowed to evaluate the mechanism of CH4 conversion. 

 The analysis of the TPR profiles allowed to conclude that the addition of the metal to the 

Ce-ZrO2 supports promotes the reduction of the solid solution at lower temperatures than the ones 

verified in the absence of rhodium.  The chemisorption analysis, and the TPSR results, showed 

that the catalytic activity is related to the amount of metallic sites on the surface. 

Regarding of the activity test, all the catalysts showed an initial induction time, except for 

1.5% Rh/Al2O3. After this induction time, the catalysts kept stable during 24 hours of reaction. In 

general, it was verified that the catalytic activity increases with the dispersion for all the catalysts. 
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Capítulo I 

Introdução 
 

 

O aumento da poluição (legislação cada vez mais exigente), as limitações nas reservas de 

combustíveis fósseis e a ausência de maior estabilidade no setor de distribuição de energia 

(perdas elétricas, acidentes com radiações eletromagnéticas, localização e custos de centrais 

elétricas) são preocupações que a nível global estão a preocupar cada vez mais a humanidade. 

Estas questões representam uma força motriz forte para a investigação e desenvolvimento de 

novas fontes de energia compatíveis com o meio ambiente, altamente eficientes e com ciclos de 

vida renováveis (Wendt, 2000). 

 Células a Combustível são dispositivos de conversão de energia que produzem 

eletricidade diretamente de um combustível gasoso por combinação eletroquímica do 

combustível com um oxidante. Comparado com um motor de combustão interna no qual a 

máxima eficiência é restringida pelo princípio do ciclo de Carnot, os sistemas de células a 

combustível trabalham mais eficientemente e produzem menos danos ao meio ambiente 

(CTEnerg, 2002). Na célula a combustível não há emissão local de poluentes, já que os produtos 

da reação entre o HB2 B e o OB2 B são a água e as energias elétrica e térmica produzidas.  No entanto, 

para a produção de HB2 B via oxidação parcial do metano também são gerados CO e COB2 B, que são 

gases poluentes. Então, para a mesma quantidade de energia produzida quando comparados o 

motor à explosão e a célula a combustível, tem-se que para a última há menor produção de gás do 

efeito estufa, dada a maior influência termodinâmica da célula a combustível.  

Portanto, pelo fato das células a combustível serem benéficas ao meio ambiente e 

altamente eficientes, elas representam uma tecnologia promissora para conversão de energia 

química de um combustível diretamente para eletricidade sem fazer uso de um ciclo térmico [Seo 

et al, 2002; Zhong et al, 2002].P

  

Na figura I.1 mostram-se as emissões relativas de poluentes, onde pode ser verificado que 

as emissões provenientes de uma central elétrica de células de combustível são bem menores do 

que as emissões geradas por combustíveis fósseis. Além disso, as células a combustível 

produzem um nível muito inferior de dióxido de carbono a nível local, pois suas reações são 
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termodinamicamente favoráveis, ou seja, há emissão de COB2 Bporém com um menor gasto de 

energia [Kordesch et al., 1996].  

O principal combustível para células a combustível é o hidrogênio. A falta de infra-

estrutura de hidrogênio e o problema de armazenamento de hidrogênio dissolvido incentivaram o 

desenvolvimento de reformadores de combustível compactos, os quais são capazes de produzir 

um gás rico em hidrogênio a partir de combustíveis como os hidrocarbonetos. Metano (CHB4 B), 

devido à sua abundância e alta taxa H:C torna-o uma fonte ideal de hidrogênio. A conversão para 

hidrogênio tem uma eficiência de 50% para plantas grandes. Para reduzir as emissões de CO B2 B, um 

sistema de captura pode ser instalado, o que aumenta o custo de 25 a 35%. 

 

 

 Fig.I.1: Emissões Relativas de Poluentes (CTEnerg, 2002) 

 

A produção de hidrogênio a partir do metano pode ser obtida através de reforma de vapor 

(SRM), oxidação parcial (POM) catalítica e não catalítica, reforma com dióxido de carbono (ou 

reforma seca) (CDR), e a combinação do SRM e do POM, chamada, reforma autotérmica, sobre 

níquel e/ou catalisadores de metais preciosos. 

 Embora o desenvolvimento dos catalisadores baseados em metais não nobres (por 

exemplo, Fe, Co, Ni) seja interessante do ponto de vista industrial, numerosos estudos 

demonstraram que os catalisadores de metal nobre exibem melhor atividade e sofrem menos 

deposição de carbono. Há a evidência de que o suporte utilizado pode ter um efeito significativo 

no comportamento catalítico total (Souza, 2001).  
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 A oxidação parcial do metano é uma rota promissora também para produção de gás de 

síntese, devido à relação HB2 B/CO mais favorável no gás do produto assim como o fato da reação 

ser exotérmica. Os metais de transição são os catalisadores mais promissores para esse processo 

(Tian et al, 1999). Diversos estudos relataram que catalisadores especialmente baseados em Rh 

são apropriados para esse tipo de reação devido a sua elevada atividade, seletividade ao gás de 

síntese e resistência à deposição de carbono (Eriksson et al, 2005). 

 A maioria dos catalisadores usados hoje em dia, para redução dos poluentes dos 

escapamentos automotivos e industriais, são baseados em metais nobres tais como a platina, 

paládio ou ródio. Além da limpeza dos poluentes, estes catalisadores têm um papel fundamental 

nos processos industriais, que estão relacionados à manufatura de produtos químicos e à 

refinação de óleo cru em produtos de valores elevados tais como a gasolina, o diesel e o 

combustível a jato. O Rh é um catalisador de metal nobre extensamente utilizado, uma de suas 

aplicações mais importantes está na manufatura de conversores catalíticos de automóveis. 

Igualmente, catalisadores de Rh são usados com sucesso para produção de hidrogênio por 

reforma a vapor de álcoois (Díaz et al, 2005).  

 A principal vantagem da utilização de suportes a base de CeOB2 B e CeZrOB2 B na POM é a sua 

capacidade de redução, que proporciona a ocorrência do mecanismo de remoção de carbono. 

Segundo esse mecanismo, o CHB4 B se decompõe na partícula metálica, resultando na formação de 

carbono, que formado reduz o suporte, gerando as vacâncias. O COB2 B se dissocia nessas vacâncias, 

liberando CO e fornecendo oxigênio para reoxidar o suporte. Como o COB2 B está envolvido nesse 

mecanismo, a redutibilidade do suporte só terá efeito na estabilidade se a reação por mecanismo 

indireto.  

 

 

 

 

Capítulo II 
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Objetivo 
 

Nesse trabalho será investigado o uso de catalisadores a base de Rh, suportados em γ-

Al B2 BOB3 B, a CeOB2 B, a ZrOB2 B e óxidos mistos CeZrOB2 Bna oxidação parcial do metano. Catalisadores 

suportados em CeZrOB2 Btêm se mostrado altamente efetivos em processos de oxidação parcial do 

metano, principalmente no que diz respeito à sua capacidade de armazenamento de oxigênio, que 

possibilita a remoção do coque da superfície do catalisador. O Rh é um metal bastante ativo para 

a oxidação parcial P

,
P e combinado com o suporte CeZrOB2 B pode levar a catalisadores com a 

atividade, seletividade e estabilidade necessários para o uso em reformadores com partes 

utilizadas em sistemas de células a combustíveis estacionárias (Ishihara, 1999). 

Foram realizados diversos experimentos de caracterização para que o trabalho fosse 

concretizado, tais como: difração de raios-X, espectroscopia com reflectância difusa no UV-

visível (DRS), redução à temperatura programada (TPR) e quimissorção de HB2 B e de CO. Também 

foram feitos experimentos de reação superficial à temperatura programada (TPSR) cuja 

finalidade foi de avaliar o mecanismo de conversão do metano, a desidrogenação do cicloexano, 

que avaliou a superfície metálica do catalisador, além da reação modelo, teste de atividade na 

unidade de reforma, que verificou a de conversão do metano e a seletividade ao HB2 PB

 
Pe ao CO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

Revisão Bibliográfica 
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III.1 - Funcionamento das Células a Combustível: 
Os cinco tipos de células a combustível que estão em desenvolvimento são: as células 

de alta temperatura de operação (SOFC: Solid Oxide Fuel Cell e MCFC: Molten Carbonate Fuel 

Cell) e as células de baixa temperatura de operação (AFC: Alcaline Fuel Cell; PAFC: Phosphoric 

Acid Fuel Cell e a PEMFC: Proton Exchange Membrane Fuel Cell) (Wendt, 2000). 

Como é mostrado no esquema simplificado da figura III.1, células a combustível são, 

em princípio, baterias de funcionamento contínuo, que produzem corrente contínua pela 

combustão eletroquímica a frio de um combustível gasoso, geralmente hidrogênio. Assim, 

hidrogênio é oxidado a prótons num eletrodo de difusão gasosa liberando elétrons, segundo a 

reação (Wendt e Götz, 2000): 

   HB2 B→ 2 HP

+
P + 2 e P

-
P (1) 

 

Fig.III.1- Esquema simplificado de uma célula a combustível (Santos, F., 2003)  

No eletrodo oposto, também de difusão gasosa, considerando-se as células a 

membrana trocadora de prótons (meio ácido), tem-se a reação:  

 2 HP

+
P + 2 e P

-
P + P

1
P/ B2 B OB2 B → HB2 BO (2) 
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A reação global, que é acompanhada de liberação de calor, pode ser escrita da seguinte 

forma: 

   HB2 B + P

1
P/ B2 B OB2 B → HB2 BO (3)  

 

Eletrodos de difusão gasosa são condutores eletrônicos permeáveis aos gases reagentes 

e são separados um do outro por um eletrólito (condutor iônico), de um modo que os gases não se 

misturem. O eletrólito pode ser um líquido, um polímero condutor de cátions, saturado com um 

líquido, ou um sólido (óxido de zircônio). Obtêm-se potenciais de trabalho de célula para o 

sistema hidrogênio / oxigênio entre 0,5 e 0,7 V. Potenciais de circuito aberto ficam entre 1,1 e 1,2 

V. Devido à sua alta reatividade, hidrogênio é, hoje em dia, a escolha mais apropriada para o 

combustível. Geralmente, classificam-se os vários tipos de células a combustível pelo tipo de 

eletrólito utilizado e pela temperatura de operação (Wendt, 2000). 

     Na tabela 1 estão representados os diferentes tipos de células a combustível, bem como 

suas características principais. Atualmente, as células do tipo alcalina AFC (Alkaline Fuel Cell) 

têm um papel importante somente em viagens espaciais, não apresentando aplicação terrestre, 

devido ao fato de utilizarem somente hidrogênio e oxigênio ultra puros. Além disso, funcionam a 

uma baixa temperatura de operação e necessitam de um processo relativamente complicado para 

a remoção da água do eletrólito. Entretanto, este tipo de célula foi o precursor das células mais 

modernas (Wendt, 2000).  

 

 

 

Tabela III.1 -  Tipos de Células a Combustível (Wendt, 2000) 

Tipo 
Eletrólito 
(espécie 

transportada) 

Faixa de 
Temp. 
(°C)   

Vantagens Desvantagens Aplicações 



 7

Alcalina 
(AFC) KOH (OH-)       60-90  Alta eficiência 

(83% teórica)     

Sensível a COB2 
BGases ultra 
puros, sem 
reforma do 
combustível 

Espaçonaves 
Aplicações 
Militares 

Membrana 
(PEMFC)      

Polímero: Nafion 
(HB3 BOP

+
P)  80-90 Operação flexível

Custo da 
membrana    
potência e 
eficiência 

Contaminação 
do  Catalisador 

com CO         

Veículos 
automotores e 

catalisador 
Espaçonaves 
Mobilidade 

Ácido 
Fosfórico HB3 BPOB4 B(HB3 BOP

+
P) 160-200     

Maior 
desenvolvimento 

Tecnológico  

Controle da 
porosidade do 

eletrodo; 
Sensibilidade a 
CO Eficiência 
limitada pela 

corrosão        

Unidades 
estacionárias; 

Unidades 
estacionárias 

(100KW a alguns 
MW); Cogeração 
eletricidade/calor 

Carbonatos 
Fundidos 
(MCFC)       

Carbonatos 
Fundidos (COB3 PB

2-
P)   650-700     

Tolerância a 
CO/COB2 

BEletrodos à base 
de Ni 

Problemas de 
materiais; 

Necessidade de 
reciclagem de 
CO2; Interface 

trifásica de 
difícil controle 

Unidades 
estacionárias de 

algumas centenas 
de KW; 

Cogeração 
eletricidade/calor

Cerâmicas 
(SOFC) ZrOB2 B(OP

2-
P) 800-900 

Alta eficiência  
(Cinética 

favorável);  A 
reforma do 

combustível pode 
ser feita na 

célula.   

Problemas de 
materiais; 
Expansão 
térmica; 

Necessidade de 
pré-  reforma    

Unidades 
estacionárias de 

10 a algumas 
centenas de KW; 

Cogeração 
eletricidade/calor

 Em algumas tecnologias de células a combustível devido à alta temperatura de operação, 

entre 600 e 1000 °C, a reforma do combustível é feita internamente. Já em outras tecnologias, 

que atuam em temperaturas mais baixas, é necessário um reformador, o que implica em custos 

adicionais. A reforma de um combustível primário (transformação catalítica heterogênea) pode 

ocorrer no próprio corpo das células de alta temperatura de operação, principalmente nas SOFC e 
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MCFC, onde se pode aproveitar o calor produzido na célula para as reações químicas. Nas células 

de baixa temperatura de operação não é possível este aproveitamento, sendo necessário um reator 

químico separado para a reação de reforma (Wendt, 2000).   

 

 

III.2- Processos de Geração de Hidrogênio: 

 
O hidrogênio é uma matéria prima extremamente importante e estratégica devido a sua 

utilização em uma grande variedade de processos de refino do petróleo, tais como 

hidrotratamento e hidrocraqueamento, e petroquímicos como a produção de amônia e metanol. 

Além disso, é um combustível ideal para  as células a combustível. O HB2 B pode ser produzido a 

partir do metano através da SRM, POM e reforma autotérmica. 

Hoje em dia, há uma considerável preocupação em se obter combustíveis menos 

poluentes ao meio ambiente e, sendo o HB2 B um combustível não poluente e altamente energético, 

têm levado a um aumento crescente na demanda de sua produção. Nos Estados Unidos 95 % da 

produção do HB2 Bvem do metano (Armor, 2005).  

No Brasil, a produção de HB2 B a partir do metano é bastante interessante em função das 

reservas de gás natural existentes.  

 

 

III.2.1- Reforma Catalítica a Vapor de Metano: 
 

 O processo de reforma a vapor converte um hidrocarboneto em uma mistura de 

hidrogênio, monóxido de carbono, dióxido de carbono e metano, em três etapas em série como 

mostrado a seguir (Rostrup-Nielsen, 1984): 

 

 

CH B4 B+ H B2 BO ↔CO + 3H B2 B  ΔHºB298 B= 206 (kJ/mol)  (1) 

 

CO + H B2 BO ↔ CO B2 B + H B2 B  ΔHºB298 B = -41 (kJ/mol)   (2) 
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CO + 3H B2 B↔ CH B4 B + H B2 BO  ΔHºB298 B =-206 (kJ/mol) (3) 

 

  

 A reação (1) é chamada reação de reforma com vapor, que ocorre a temperaturas altas, 

envolvendo a quebra de metano diretamente a gás de síntese, que consiste em uma mistura de 

hidrogênio e monóxido de carbono a uma razão molar de 3:1, sem a formação de produtos 

intermediários. 

 As reações (2) e (3) estão presentes no processo industrial para a produção de hidrogênio. 

A reação (2) é a reação de deslocamento da água (reação de shift), favorecida a baixas 

temperaturas e pouco afetada por variações de pressão. A reação (3) é a reação de metanação, que 

é reversível nas temperaturas do processo de reforma e visa eliminar o CO residual. 

 Pelo princípio de Le Chatelier, a altas temperaturas, menos metano e mais monóxido de 

carbono estão presentes no gás de equilíbrio (Hegarty et al.,1998). 

 O processo de reforma a vapor pode ser seguido por reações paralelas e indesejáveis, 

como a reação de Boudouard (4), onde ocorre o desproporcionamento do CO, e a reação de 

decomposição direta do metano (5) entre outras. As reações seguintes representam reações de 

coqueamento, as quais causam a limitação do tempo de vida do catalisador além do bloqueio 

parcial ou total dos tubos do reformador (Rostrup-Nielsen et. al, 2002). 

 

2CO   C + CO B2    BΔHºB298 B=-172,4 (kJ/mol)  (4) 

 

CH B4 B  C + 2H B2                 BΔHºB298 B = 74,9 (kJ/mol)  (5) 

 

CO + H B2 B    C + H B2 BO   ΔHºB298 B =-131 (kJ/mol)  (6) 

 Os diferentes mecanismos pelos quais os depósitos carbonáceos podem ser formados 

resultam de diferentes morfologias, cada qual responsável por um efeito particular sobre a 

atividade e a seletividade do catalisador (Borowiecki & Golebiowski, 1994, Twigg, 1997). 

 

III.2.2- Reforma Autotérmica: 
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 O processo de reforma autotérmica do metano consiste em uma combinação entre os 

processos de reforma a vapor e oxidação parcial, no qual a reforma do metano com vapor é 

realizada em presença de oxigênio (Armor, 1999; Chan & Wang, 2001; Krumpelt et al, 2002; 

Ayabe et al.,2003). 

 O termo autotérmico é utilizado uma vez que neste processo são realizadas reações 

exotérmicas e endotérmicas. Sendo assim, o calor gerado pela oxidação parcial é utilizado pela 

reforma a vapor, otimizando os custos energéticos da unidade industrial (Ayabe et al.,2003). Isto 

constitui uma grande vantagem deste processo em comparação aos outros, uma vez que, nos 

reatores convencionais há a utilização de combustão externa de outros combustíveis para a 

geração de calor (Wilhem et al., 2001) 

 As reações envolvidas no processo são: 

 

CH B4 B + 1 ½ O B2 B  CO + 2H B2 BO ΔHºB298 B = -520 (kJ/mol) (7) 

 

CH B4 B + H B2 BO    CO + 3H B2 B ΔHºB298 B = 206 (kJ/mol) (8) 

 

CO + H B2 BO  CO B2 B + H B2 B  ΔHºB298 B = -41 (kJ/mol) (9) 

 
A principal vantagem da reforma autotérmica consiste em que a razão HB2 B/CO no gás de 

síntese produzido pode ser facilmente ajustada através da reação CHB4 B/OB2 B/HB2 BO na alimentação, 

fazendo com que haja um direcionamento para a síntese do produto desejado.(Pena et al, 1996). 

No entanto, assim como em outros processos de geração de gás de síntese, os 

catalisadores utilizados, geralmente à base de níquel, sofrem desativação pela formação de coque 

em sua superfície (Palm, 2002). 

 

III.3 – Oxidação Parcial do Metano: 

 
Os primeiros estudos sobre a oxidação parcial do metano foram realizados em 1946, 

através do trabalho de Pettre, et. al. (1946) que utilizaram catalisadores a base de Ni. 

Posteriormente, além do Ni, foi verificado que outros metais como Rh, Pt, Pd e Ru também 



 11

apresentam atividade na reação de oxidação parcial. Porém, um dos principais problemas desta 

reação é a forte desativação devido ao depósito de coque no catalisador (Souza, 2003). 

A oxidação parcial pode ser aplicada em diferentes tipos de hidrocarbonetos, incluindo 

combustíveis pesados e hidrocarbonetos sólidos. O problema desse tipo de reação é que na 

maioria das vezes precisa-se de oxigênio puro para as reações, assim como uma altíssima 

temperatura de operação. Além disso, a utilização da reação de oxidação parcial catalítica do 

metano está relacionada à obtenção de catalisadores estáveis, nas condições de reação, devido ao 

depósito de coque no catalisador (Souza, 2003). 

A oxidação parcial catalítica pode ser realizada através de dois mecanismos: indireto, que 

consiste na combustão seguida da reforma do metano com COB2 B e da reforma com vapor, e o 

direto que é aquele no qual o metano reage diretamente com OB2 B, gerando os produtos da oxidação 

parcial. Estudos mostraram que sob certas condições e com a utilização de certos catalisadores, a 

formação direta do gás de síntese a partir do metano e do oxigênio é possível (Faith et al., 2000). 

   

CH B4 B + O B2 B     CO + H B2 B  ΔHºB298 B  = - 38 kJ/mol     (10) 

 

A reação de oxidação parcial é exotérmica o que significa uma economia de energia, ao 

mesmo tempo em que a presença de OB2 B reduz o depósito de carbono a altas temperaturas 

aumentando o tempo de vida do catalisador. Porém é um processo desvantajoso, por necessitar da 

utilização de OB2 B puro. Isto eleva os custos da planta, pois requer uma unidade de separação 

criogênica do ar. A utilização direta de ar acarretaria em equipamentos de maior volume devido a 

presença de NB2 B(Penã et al., 1996). 

O processo de oxidação parcial do metano ainda não foi desenvolvido em escala industrial 

principalmente pela possibilidade de se ter uma corrente de alimentação e um meio reacional com 

CHB4 B e OB2 B em condições inflamáveis ou até explosivas. Há ainda a formação no leito catalítico de 

pontos quentes o que acarreta a perda da atividade catalítica (Wendt, 2000). 

As principais reações que ocorrem durante a oxidação parcial do metano são (Oliveira, 

2002): 

 

1. Oxidação Parcial          CH B4 B + ½ OB2 B ↔ CO + 2HB2 B                 ΔH= -38 (kJ/mol) 

2. Combustão Total          CHB4 B + 2 OB2 B ↔ COB2 B + 2HB2 BO      ΔH= -802 (kJ/mol) 
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3. Combustão               CHB4 B + 1 ½OB2 B ↔ COB2 B + 2HB2 BO      ΔH= -519 (kJ/mol) 

4. Reforma a Vapor           CHB4 B + HB2 BO ↔ CO + 3HB2 B                  ΔH= +206 (kJ/mol) 

5. Reforma com COB2             BCHB4 B + COB2 B↔ 2CO + 2HB2 B      ΔH= +261 (kJ/mol) 

6. Deslocamento da HB2 BO     CO + HB2 BO ↔ COB2 B + HB2 B                  ΔH= -41 (kJ/mol) 

7. Boudouard                           2CO ↔ C + COB2 B                  ΔH= -172 (kJ/mol) 

8. Decomposição do CHB4 B        CHB4 B ↔ C + 2HB2    B                    ΔH= +75 (kJ/mol) 

 

 

III.3.1-Fase Ativa: 

 
 Na década de 40  foram feitos os primeiros estudos sobre a oxidação parcial do CH B4 B a gás 

de síntese utilizando catalisadores de Ni suportados que são os empregados na reforma a vapor do 

metano (Seo et al, 2002). 

 Os catalisadores mais usados em estudos de oxidação parcial do metano são os de metais 

nobres ou metais de transição suportados. E em alguns estudos, foi verificado que catalisadores 

de platina suportados mostraram alta estabilidade e resistência à deposição de carbono (Zhu et al, 

2001). Entretanto, a conversão e a seletividade destes mostraram-se menores que os catalisadores 

de Rh e Ni suportados (Seo et al, 2002). 

O ródio é um metal nobre amplamente utilizado como catalisador. Uma de suas mais 

importantes aplicações é a conversão catalítica na indústria automobilística. Da mesma forma , os 

catalisadores de ródio são utilizados com sucesso para a produção de hidrogênio através de 

reforma a vapor de álcoois (Wang et al, 2005). O ródio é usado como um componente da catálise 

heterogênea para o controle de emissão automotiva, hidrogenação do CO e a oxidação parcial do 

gás natural. Os catalisadores de ródio têm recebido atenção considerável apesar de sua baixa 

disponibilidade e custo elevado (Bulushev, Froment, 1999).  

Hickman, Schmidt (1992, 1993),  investigaram monolitos de Pt e Rh como catalisadores 

para a oxidação parcial do metano. Utilizando condições adiabáticas e tempos de residência 

muito curtos, se comparados aos da reforma a vapor, eles observaram altas seletividades ao gás 

de síntese (> 90%) e quase total conversão do metano. Dessa forma, eles comprovaram que a 
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utilização da oxidação parcial significaria uma redução no tamanho da planta de geração de gás 

de síntese baseada na reforma a vapor.  

Torniainen et al (1994) P

 
Putilizando catalisadores de Ni, Pt e Rh suportados em monolitos 

verificaram que os catalisadores de Ni e Rh foram os que apresentaram maior atividade e 

seletividade a HB2 B na reação de oxidação parcial do metano. 

Monnet et al (2000) estudando a reação de oxidação parcial do metano em altas 

temperaturas (> 1000°C) e tempos de contatos curtos em catalisadores Pt e Rh suportados em 

Si B3 BNB4 B, verificaram que estes catalisadores apresentaram boa estabilidade térmica e apresentaram 

CO e HB2 B como produtos primários. O catalisador de Rh mostrou ser mais ativo e seletivo, 

enquanto o catalisador de Pt mais resistente à desativação por coque. 

Fathi et al (2000) utilizaram catalisadores de Pt e Rh suportados em CeOB2 B-Al B2 BOB3 B para a 

reação também na ausência de OB2 B gasoso. Eles verificaram que a reação é fortemente 

influenciada pela presença do metal e que a formação de coque ocorre em maior extensão na fase 

ativa reduzida. 

 Eriksson et al, (2005) investigaram vários metais, assim como Rh, Pd, Pt, Ru, Ni, Co e Fe, os 

quais têm sido analisados como catalisadores para a reação de oxidação parcial do metano para gás de 

síntese. Diversos estudos relataram que especialmente os catalisadores de Rh são apropriados para 

esta reação devido a sua elevada atividade, seletividade para gás de síntese resistência à 

deposição de carbono.  

 Slaa et al, (1997) estudaram a oxidação parcial do metano sobre um catalisador de 0,3 % 

de peso de Rh/α-Al B2 BOB3 B num reator de fluxo contínuo a 1285 K. Os autores sugerem que o abrupto 

aumento na conversão de oxigênio seja acompanhada pela redução do óxido de Rh. Dessa forma 

COB2 B, HB2 BO e CB2 BHB6 B foram encontrados para ser os produtos primários. A distribuição de produto 

correspondente mudou do COB2 B e HB2 BO em direção ao CO e HB2 B. 

Hoffstad et al (1998) também observaram brusco aumento na conversão e transformação 

da distribuição de produto por aumento do tempo de residência no reator TAP carregado com a 

esponja de Rh usado por Mallens et al, (1997) e o catalisador de Rh/α-Al B2 BOB3 B usado por Slaa et al, 

(1997) sob 1123 K. Os autores concluíram que o suporte deveria prover uma fonte extra de 

oxigênio e desta maneira COB2 B e HB2 BO seriam mais facilmente formados como produtos primários. 

A temperatura de calcinação do catalisador de Rh/γ-Al B2 BOB3 B tem um importante efeito na 

sinterização das partículas do metal, especialmente quando a temperatura de calcinação está em 
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torno de 700°C ou acima desse valor. Quando se tem um faixa de temperatura de 400 a 700°C, a 

quantidade de Rh B2 BOB3 B não reduzido aumenta (Monnet, 2000). 

A temperatura de calcinação do óxido de ródio suportado em alumina influencia 

fortemente sua interação com o suporte e conseqüentemente a reatividade dos catalisadores. 

Catalisadores de ródio podem ser divididos em de dois grupos, dependendo da calcinação. O 

primeiro grupo consiste de catalisadores, que não foram submetidos a severos tratamentos com 

oxigênio. O segundo grupo é formado de catalisadores calcinados em oxigênio a temperaturas 

maiores que 500°C. As altas temperaturas de oxidação favorecem à difusão conduzindo  ao óxido 

de Rh bem disperso e a uma forte interação com o suporte de alumina e as partículas do óxido de 

ródio fixadas em locais dos defeitos na superfície da alumina. Esta é a razão principal da 

dificuldade da redução do óxido de Rh em tais catalisadores (Zhong et al, 2002). 

    

III.3.2– Suporte: 

  
A céria é um importante componente na catálise automotiva para controle de emissões, 

principalmente por causa da sua capacidade de armazenamento e liberação de oxigênio. A 

capacidade de armazenamento de oxigênio (OSC) é crucial para o controle da razão entre 

oxidantes e redutores na exaustão, então CO e hidrocarbonetos podem ser oxidados 

simultaneamente com a redução do NO (Putna et al., 1999).  

Esta propriedade permite ao catalisador operar mais eficientemente, uma vez que ele se 

torna menos sensível à variações de concentração que ocorrem na exaustão durante as condições 

normais de operação do automóvel. Tipicamente, um catalisador em uso tem sua eficiência de 

conversão sob condições transientes reduzida, em parte porque as partículas de CeOB2 B perdem sua 

capacidade de armazenar e liberar reversivelmente o oxigênio. Uma explicação para esta perda na 

atividade é a alta temperatura de sinterização das partículas de CeOB2 B que tornam o CeOB2 B mássico 

inativo para as reações de redução do Ce P

4+
P para Ce P

3+
P. Outra explicação para esta perda na 

atividade é que o contato entre o CeOB2 B e o metal é perdido devido à sinterização metálica. Devido 

a essa tendência à desativação em altas temperaturas, existe a necessidade de utilização de 

materiais que tenham uma maior estabilidade térmica no que diz respeito ao armazenamento de 

oxigênio, ou seja, que sejam resistentes em temperaturas superiores a 900°C por longos períodos 

de tempo (Hori et al., 1998). 
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A zircônia exibe uma interessante ação catalítica específica para isomerização de olefinas 

e epóxidos, desidratação de álcoois, hidrogenação de olefinas e ácidos carboxílicos entre outros. 

Muita atenção também tem sido dada a utilização da ZrOB2 B como suporte para uma variedade de 

catalisadores (Inoue et al., 2000). Um fator de grande relevância para a vida útil dos catalisadores 

é a estabilidade térmica do suporte. Nesse sentido, a ZrOB2 B tem uma alta estabilidade térmica 

como suporte e a sua fase tetragonal tem propriedades ácidas e básicas. Além disso, estudos 

mostraram que a fase tetragonal é a fase mais ativa para algumas reações, sendo assim é 

importante reduzir ao máximo a transição para a fase monoclínica, evitando também a 

possibilidade de sinterização do suporte. No entanto, a fase tetragonal é considerada uma fase 

metaestável e a sua transformação na fase monoclínica é completada em 650-700°C. Essas 

mudanças causam um drástico decréscimo na área superficial do suporte, que é um fator 

importante, no que se refere à dispersão das partículas metálicas no suporte (Montoya et al., 

2000).  

No entanto, catalisadores suportados em ZrOB2 B também sofrem desativação devido à 

deposição de carbono quando são utilizados em altas temperaturas (Stagg-Williams et al., 2000). 

Recentemente, estudos mostraram que a adição de ZrOB2 B ao CeOB2 B acarreta uma melhora na 

capacidade de armazenamento de oxigênio, nas propriedades redox e na resistência mecânica, 

além de melhorar a atividade catalítica em baixas temperaturas. Este fato foi atribuído à 

substituição parcial do Ce P

4+
P pelo Zr P

4+
P na estrutura cristalina do CeOB2 B, que conseqüentemente 

resulta na formação de uma solução sólida (Pengpanich et al., 2002). 

Hori et al.(1998) relataram que o efeito benéfico da ZrOB2 B foi pronunciado nas soluções 

sólidas que tinham valores de capacidade de armazenamento de oxigênio três a cinco vezes 

maiores do que o CeOB2 B puro. Este resultado pode ser atribuído à ocorrência de uma promoção do 

Zr através da alteração das propriedades do CeOB2 B mássico. Além disso, as propriedades redox do 

CeOB2 B foram melhoradas pela formação de uma solução sólida através da adição de ZrP

4+
P na 

estrutura cristalina do CeOB2 B. Adicionalmente, também foi observado que as soluções sólidas Ce-

ZrOB2 B apresentaram alta atividade catalítica, particularmente para oxidação de CO, CHB4 B e CB3 BHB6 B 

(Pengpanich et al., 2002). 

Estudos recentes mostraram que catalisadores a base de níquel, suportados em óxidos 

mistos Ce-ZrOB2 B apresentaram bons resultados para as reações de reforma (Dong et al., 2002, 

Lisboa, 2005). Sendo assim, muitos esforços têm sido direcionados para obtenção de 
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catalisadores mais eficientes e a utilização de suportes com sítios redox, tais como     Ce ByBZr B(1-y)BOB2 B, 

que apresentaram papel fundamental nas reações de reforma do metano com COB2 B e na oxidação 

parcial do metano, pois se mostraram capazes de diminuir a quantidade de carbono depositado na 

superfície do catalisador (Mattos et al., 2003). 

Fathi et al, (2000) revelaram que o grau de redução do CeOB2 B após a reação com CHB4 B é de 

aproximadamente 25% sugerindo dessa forma que praticamente todo o CeOB2 B se reduziu a Ce B2 BOB3 B. 

Para tal, não só o oxigênio superficial mas, principalmente, o oxigênio da rede cristalina seriam 

os responsáveis pela formação de CO. Assim, a seletividade ao hidrogênio dependeria de redução 

do suporte. Contudo, em temperaturas altas, o CeOB2 B perde sua atividade de redução devido à 

sinterização das suas partículas.  
Fornasiero et al, (1995) observaram ser o ZrOB2 B um eficiente dopante para o CeOB2 B. Os 

autores utilizaram os óxidos mistos Ce-ZrOB2 B em várias composições molares calcinados a 

1600°C sob fluxo de ar por 1 h e verificaram que estes não perderam suas atividades redox que 

foram analisadas pelas técnicas de redução a temperatura programada e capacidade de 

armazenamento de OB2 B. 

Vidal et al, (2001) estudaram o comportamento de redox dos óxidos mistos CeOB2 B-ZrOB2 B e 

concluíram que estes são reduzidos em temperaturas mais baixas que o CeOB2 B e que apesar do 

percentual de Ce P

+3
P aumentar com o aumento do teor de ZrOB2 B, a capacidade de armazenamento de 

OB2 B passa por um máximo com os óxidos de composição intermediária como o Ce B0,68 BZr B0,32 BOB2 B 

apresentando maiores valores de OSC. 

Pantu et al, (2000) também chegaram à conclusão de que a adição de ZrOB2 B ao CeOB2 B 

aumenta a redutibilidade do CeOB2 B. Com isso verificaram que a taxa de oxidação do metano 

aumentou significativamente, contudo houve uma diminuição na seletividade ao CO. 

Bozo et al, (2000) também estudaram os óxidos mistos CeOB2 B-ZrOB2 B na reação de 

combustão do metano. A solução sólida Ce B0,67 BZr B033 BOB2 B foi escolhida como o melhor suporte, pois 

após tratamento térmico a 1000°C em atmosfera oxidante, este mesmo apresentou a maior área 

B.E.T, preservou a mobilidade do oxigênio da rede cristalina e possuía atividade catalítica para  a 

oxidação total do metano. 

 Pengpanich et al, (2002) analisaram perfis de TPR de catalisadores de Ce Bx BZr B1-x BOB2 B 

calcinados a 773K por 50h e notaram que os picos de redução foram deslocados para 

temperaturas mais elevadas para conteúdos de zircônio acima de 50%. Este resultado, de acordo 
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com os autores, pode ser atribuído à estrutura irredutível do material causada palo alto conteúdo 

de zircônio. O catalisador Ce B0,25 BZr B0,75 BOB2 B é constituído, principalmente, pela fase tetragonal do 

ZrOB2 B, enquanto que nas amostras Ce B0,50 BZr B0,50 BOB2 B e Ce B0,75 BZr B0,25 BOB2 B predomina a fase cúbica do CeOB2 B. 

Isto sugere que a fase tetragonal é mais difícil de ser reduzida. 

 Boaro et al, (2003) utilizaram a técnica de redução à temperatura programada (TPR) no 

estudo de catalisadores a base de óxido de cério para fins automotivos. O perfil de redução do 

óxido de cério apresenta dois picos: o primeiro a baixa temperatura, aproximadamente 770 K, 

atribuído à redução do oxigênio superficial, o qual é reduzido mais facilmente;  o segundo pico, à 

temperatura mais alta, aproximadamente 1100 K, estaria relacionado à redução do oxigênio do 

interior  da amostra. Segundo os autores, existe correlação entre a área específica BET e o 

consumo de HB2 B a mais baixa temperatura. A presença do metal nobre modifica fortemente os 

perfis de TPR devido à ativação de HB2 B pelo metal e a conseqüente migração para o suporte 

(spillover), promovendo a redução do óxido de cério superficial a baixa temperatura. Portanto, 

esse pico a mais baixa temperatura, corresponderia à redução do óxido de ródio e à redução do 

óxido de cério promovida pelo metal nobre. Os autores também realizaram análises TPR dos 

catalisadores suportados em óxido de cério modificado, ou seja, compostos baseados na formação 

da solução sólida entre os óxidos de cério e zircônio. A partir dessas análises, eles notaram 

claramente que a introdução do ZrOB2 B modifica bastante o comportamento de redução do CeOB2 B, 

pela mudança do pico de consumo de HB2 B para a temperatura mais baixa. A maior redutibilidade é 

atribuída a grande mobilidade do oxigênio nas soluções sólidas, quando comparadas com os 

óxidos puros. 
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Em seu estudo sobre a redução de suportes Ce-ZrOB2 B, Fornasiero et al, (1999) propuseram 

o seguinte mecanismo de redução do CeOB2 B a Ce B2 BOB3 B: 

 

Figura III.2 – Esquema redox do CeOB2 B 

  

Yao e Yao (1984) estudando catalisadores Pt/CeOB2 B, Pd/CeOB2 B e Rh/CeOB2 B mássicos e 

suportados em alumina compararam a capacidade de armazenamento de oxigênio destas 

amostras. Os catalisadores mássicos foram obtidos por calcinação dos precursores a 800°C e os 

catalisadores contendo alumina foram preparados por impregnação seca de diferentes teores de 

óxido de cério. As medidas de OSC mostraram que, em geral, as amostras suportadas 

apresentaram maior capacidade de trocar oxigênio, em μmol de OB2 B/gCeOB2 B, do que os mesmos 

catalisadores não suportados. Os autores atribuíram isto ao aumento da dispersão do óxido de 

cério proporcionado pela presença da alumina. 

Hori et al (1998) também utilizando a técnica de  co-precipitação na preparação dos 

óxidos CeOB2 B e Ce-ZrOB2 B verificaram que a adição do ZrOB2 B aumenta a área específica dos óxidos 

mistos. E Pantu et al (2000) ao investigarem o efeito da área específica do CeOB2 B na oxidação 

parcial do metano através de pulsos de CHB4 B, observaram pouca variação na conversão do CHB4 B e 
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seletividade ao CO para óxidos com áreas de 40, 56 e 112 mP

2
P/g, isso pode explicar um pouco a 

melhor performance do catalisador 1,5% Rh/ CeB0,75 BZr B0,25 BOB2 B. 

 

 

III.3.3- Mecanismos Propostos: 
  

 A oxidação parcial do metano (POM) para a produção de CO e HB2 B tem  recebido uma  

atenção maior nos anos atuais, principalmente por causa da sua potencial aplicação como fonte 

comercial do gás de síntese (Prettre et al, 1946; Hickman, 1992). Com relação ao mecanismo da 

reação são feitas duas perguntas principais, 1º se o CO ou o CO B2 B são produtos primários e 2º 

como ocorre a mudança do estado químico do catalisador durante a reação. Embora tenham sido 

feitas tentativas numerosas para compreender o mecanismo da reação de formação do gás de 

síntese, o mecanismo de reação está sendo debatido ainda. Sabe-se que o mecanismo da reação 

pode depender do estado químico da superfície do catalisador assim como o tipo e a quantidade 

de espécie do oxigênio disponível (Dissanayake et al, 1991; Hofstad et al, 1998). Relatou-se 

também que os suportes do catalisador podem ter um papel significativo em afetar a atividade, o 

seletividade e a estabilidade dos catalisadores assim como o mecanismo da reação em POM para 

o gás de síntese. Certamente, em alguns casos o efeito dos suportes poderia ser relacionado a uma 

interação entre o metal e os suportes que eventualmente afetaria a redutibilidade da espécie do 

metal (Elmasides et al, 1999). Medidas cinéticas são geralmente corrompidas uma vez que 

existem gradientes de temperatura nas altas temperaturas requeridas para as reações 

endotérmicas, que requerem a ativação da forte ligação C – H e pelas significantes, porém muitas 

vezes desprezadas, contribuições de reações reversas quando estão próximas ao equilíbrio (Weng 

et al, 2006). 

Para a oxidação parcial catalítica do metano a gás de síntese são sugeridos dois 

mecanismos: o indireto, no qual produz-se, inicialmente, HB2 BO e COB2 B que em contato com o CHB4 B 

restante reagem na reforma a vapor e reforma com COB2 B respectivamente, produzindo CO e HB2 B; e 

o mecanismo direto, onde o CO e HB2 B são obtidos diretamente da oxidação dos produtos da 

pirólise do CHB4 B. 

Yan et al (2004) estudando a oxidação parcial do metano a gás de síntese em catalisadores 

Rh/SiOB2 B e Ru/SiOB2 B, observaram diferentes mecanismos para oxidação parcial do metano sobre 
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esses catalisadores. Para o catalisador Rh/SiOB2 B foi observado, principalmente, o mecanismo 

direto para a oxidação parcial do metano, enquanto que para o catalisador Ru/SiOB2 B o mecanismo 

preferencial para a oxidação parcial do metano foi o indireto. 

Dessa forma, o mecanismo pelo qual a oxidação parcial do metano se processará será 

definido pelo catalisador utilizado, bem como pelas condições reacionais utilizadas no processo. 

 O mecanismo direto supõe que HB2 B e o CO são produtos primários da reação formados no 

zona de oxidação na entrada do catalisador. Após o dissociação do metano (CHB4 B → C + 4H), o 

carbono superficial reage com oxigênio superficial para formar CO (C + O → CO) e átomos de 

hidrogênio superficiais se combinam para formar HB2 B (H + H → HB2 B) (Horn et al, 2007). 

 Mallens et al (1995) investigaram o mecanismo da oxidação parcial em esponja de Pt 

utilizando-se de pulsos de CHB4 B puro, OB2 B puro e mistura de CHB4 B e OB2 B na faixa de 700 a 800ºC. 

Eles admitiram que ambas as espécies de Pt P

0
P e PtOBx B estão presentes e que o CHB4 B se dissocia a 

átomos de C e H na platina reduzida. Sendo, em seguida o C oxidado pelas espécies PtOBx B que 

também favorecem a recombinação dos átomos de H para formação de HB2 B. Paralela a esta reação, 

o CHB4 B é diretamente convertido a COB2 B e HB2 BO pelo OB2 B dissolvido que difunde da Pt mássica para a 

superficial. Eles supuseram que a reação ocorria na interface da região subsuperficial de O e das 

regiões vizinhas onde o CO e HB2 B estão adsorvidos. A oxidação do CO e H B2 B então ocorre via 

oxigênio presente como PtOBx B ou como espécies adsorvidas. A oxidação do metano é 

acompanhada pela redução do PtOBx B que é reoxidado pela incorporação do OB2 B no catalisador. 

 Hu et al (1998) verificaram os mecanismos direto e indireto utilizando catalisador 

NiO/SiOB2 B. Com a utilização do catalisador não reduzido, verificou-se que a reação ocorria via 

mecanismo de Rideal-Eley, com o CHB4 B na fase gasosa reagindo com o OB2 B adsorvido produzindo 

COB2 B. Porém, ao se utilizar o catalisador reduzido observou-se que a reação ocorria via 

mecanismo de Langmuir-Hinshelwood com o CHB4 B adsorvido reagindo com o OB2 B também 

adsorvido produzindo CO e HB2 B segundo o mecanismo de pirólise. 

 Weng et al (2006) investigaram o mecanismo da oxidação parcial do metano e a interação 

da mistura reacional CHB4 B/OB2 B/He = 2/1/45 com espécies de CO adsorvidas nos catalisadores 

Rh/SiOB2 B, Ru/SiOB2 B e Ru/γ-Al B2 BOB3 B entre 500 e 600° C. Utilizando a espectroscopia no infra-

vermelho com transformada de Fourier para analisar as espécies CO adsorvidas e em fase gasosa, 

eles verificaram que para o catalisador Rh/SiOB2 B, o CO é o produto primário indicando o 

mecanismo direto como sendo o caminho preferencial neste catalisador. 
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 Em contraste ao mecanismo direto, o mecanismo indireto postula um modelo de duas 

regiões com uma região de combustão do CHB4 B na entrada do catalisador (CHB4 B + 2OB2 B → COB2 B + 

2HB2 BO), e a produção de HB2 B e de CO em uma região de reforma (CHB4 B + HB2 BO → CO + 3HB2 B, CHB4 B + 

COB2 B→ 2CO + 2HB2 B, respectivamente). Entre os estudos experimentais, o mecanismo de oxidação 

parcial catalítica do metano no Rh, são baseados pelo mecanismo direto (Au and Wang,1997; 

Basini et al., 2001; Heitnes Hofstad et al., 1998; Mallens et al., 1997; Weng et al., 2000, 2001), 

outros são baseados no mecanismo indireto (Nakagawa et al., 1999; Slaa et al., 1997; Wang et al., 

1996) e outros são baseados na mistura dos dois mecanismos (Buyevskaya et al., 1994; Horn et 

al., 2006a; Lyubovsky et al., 2005). 

 A razão para esta discordância acima  é provavelmente a temperatura real, os perfis da 

fase gasosa e da concentração superficial não podem ser criados sem a presença de limitações de 

transferência de massa e calor. Num trabalho mais recente (Horn et al, 2006a) dados do estado 

estacionário do Rh espacialmente resolvidos foram apresentados. Estes dados, obtidos pelo novo 

método desenvolvido de amostragem capilar combinado com um espectrômetro de massas (Horn 

et al, 2006b), mostrou claramente que a oxidação parcial catalítica do metano no Rh procede via 

mistura dos mecanismos de oxidação e reforma a vapor. 

Steghuis et al (1997) analisaram o mecanismo da reação da oxidação parcial do metano 

com três diferentes grupos de catalisadores. o primeiro grupo era composto por óxidos redutíveis 

de metais de transição, metais nobres suportados em óxidos não redutíveis, ou mistura de óxidos 

metálicos redutíveis ou não. Neste grupo a reação ocorria segundo o mecanismo de combustão 

seguido pela reforma. O segundo grupo era composto pela perovskita com metais de transição 

irredutíveis como o LaCoOB3 B e LaMnOB3 B. Este grupo somente apresentou atividade para a reação 

de combustão. E, como as reações de reforma não ocorreram, concluiu-se que a redução in-situ 

do catalisador LaCoOB3 B não ocorreu após o consumo total de OB2 B e que a presença do metal 

reduzido na superfície catalítica é indispensável para as reações de reforma. O terceiro grupo de 

catalisadores era formado por óxidos de metais irredutíveis como o LaB2 BOB3 B/ZrOB2 B e YB2 BOB3 B/ZrOB2 B. 

Para estes catalisadores verificou-se que, após todo o OB2 Bter reagido, não ocorreu consumo de 

HB2 BO e COB2 B o que mostra a não ocorrência das reações de reforma. E, fazendo a modelagem da 

distribuição dos produtos com a temperatura, concluíram que as reações primárias são a 

combustão e a oxidação parcial via     CHB4 B+ B B OB2  B→B   BCO + HB2 B + HB2 BO.  Assim, a estequiometria da 
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reação de oxidação parcial indica que o formaldeído é uma importante espécie superficial 

intermediária. 

Para os catalisadores Ru/SiOB2 B e Ru/γ-Al B2 BOB3 B, eles observaram que o principal caminho 

para a formação de CO é via reações de reforma do CHB4 B. Sabendo-se que nas condições 

reacionais o Ru/SiOB2 B possui maior tendência a se oxidar que o Rh/SiOB2 B, eles concluíram que a 

diferença entre os mecanismos seguidos por esses catalisadores deve-se a diferença de 

concentração de espécies O superficiais nestes sistemas catalíticos. 

 O mecanismo de combustão e reforma foi primeiramente proposto por Prette et al que 

utilizou catalisador de Ni suportado na faixa de temperatura de 725-900° C, pressão total de 1 

atm e razão CHB4 B/OB2 B=2. Ao analisarem o perfil de temperatura dentro do reator, observaram 

temperaturas maiores que a temperatura do forno no início do leito catalítico, seguida por uma 

diminuição desta temperatura do forno no início do leito catalítico, seguida por uma diminuição 

desta temperatura nas partes mais internas do leito catalítico.  O perfil de temperatura  observado 

sugere a ocorrência da reação exotérmica de combustão no início do leito catalítico seguida pelas 

reações endotérmicas de reforma e de deslocamento da água para a produção do gás de síntese. 

Observou-se também que conversões elevadas do CHB4 B são obtidas com temperaturas maiores que 

850°C. 

 O mecanismo indireto também foi observado para o catalisador Pt/ZrOB2 B por Hegarty et al, 

1998. Eles observaram que para temperaturas <750° a conversão do CHB4 B foi muito maior na 

reação de oxidação parcial do que na reforma com COB2 B do metano e sugeriram a ocorrência da 

reação de combustão, levando a HB2 BO e COB2 B como produtos principais. Para temperaturas >750°, 

os principais produtos foram o HB2 B e CO indicando que este catalisador segue o mecanismo 

indireto para a reação de oxidação parcial do metano. 

  No trabalho de Passos et al (2006) os catalisadores Pt/Al B2 BOB3 B, Pt/ZrOB2 B e Pt/CeOB2 B 

apresentam mecanismo indireto, enquanto que Pt/YB2 BOB3 B apresentou mecanismo direto. No caso 

dos catalisadores Pt/Al B2 BOB3 B, Pt/ZrOB2 B e Pt/CeOB2 B, a Pt é inicialmente oxidada, levando à formação 

de COB2 B e HB2 BO. Para o catalisador Pt/YB2 BOB3 B existe uma forte interação entre Pt e YB2 BOB3 B, que diminui 

a oxidação, levando ao mecanismo direto. 

 

III.3.4- Análise Termodinâmica: 
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A reação do CH B4 Bcom OB2 Bem altas temperaturas tem como produtos principais CO, COB2 B, 

HB2 BO e HB2 B. A composição desses gases produzidos depende da temperatura, pressão, alimentação 

e, também, de fatores cinéticos. 

A temperatura tem um efeito significativo na seletividade do gás de síntese. A baixas 

temperaturas o CH B4 B não é totalmente convertido, mesmo em razões OB2 B/CHB4 B >0,5, resultando com 

isso em baixa produção de HB2 B. Contudo, a temperaturas elevadas, a reação principal é a oxidação 

parcial e a produção de gás de síntese aumenta. Dessa forma por cálculos termodinâmicos, temos 

que a reação de oxidação parcial do metano a HB2 B requer temperaturas de operação maiores que 

800°C. 

A produção de hidrogênio não é favorecida em altas pressões, pois as pressões parciais 

dos produtos são maiores que as dos reagentes (Zhu et al, 2001). 

Ao se trabalhar próximo do equilíbrio termodinâmico, conversões em torno de 90 % 

podem ser atingidas para a reação de oxidação parcial do metano (Zhu et al, 2001). 

Para a obtenção da razão HB2 B/CO = 2, deve-se utilizar uma razão de alimentação CHB4 B/OB2 B = 

2. A utilização de razões menores irá alterar a performance do catalisador, tendo em vista que 

favorecerá a reação de combustão do metano. Assim, a seletividade para a formação dos produtos 

desejados diminuirá, bem como a conversão do metano, e ocorrerá um aumento na formação de 

coque (Zhu et al, 2001).  

A incorporação de vapor na alimentação não só eleva a conversão do metano, abaixando a 

temperatura de operação, como também abaixa a pressão parcial do OB2 B diminuindo os riscos de 

explosão (Zhu et al, 2001). 

 

 

 

III.3.5- Desativação 
 

A desativação ocorre através de vários mecanismos que sozinhos ou associados levam a 

uma limitação na vida útil do catalisador. 

Os processos catalíticos já são projetados levando-se em consideração a desativação 

esperada do catalisador, e incluem geralmente as unidades de regeneração necessárias. No 



 24

entanto, é necessário evitar acidentes de funcionamento ou má operação das instalações que 

conduzem a uma desativação imprevista e freqüentemente irreparável. O conhecimento detalhado 

dos mecanismos de desativação é fundamental para prevenir tais ocorrências. 

As possíveis causas que afetarão em maior ou menor grau uma ou mais propriedades que 

fazem com que um dado catalisador seja utilizado para promover uma determinada reação em um 

processo industrial são a formação de coque, o envenenamento e a sinterização, que consiste na 

aglomeração dos átomos do metal, diminuindo a área metálica disponível para a reação e 

conseqüentemente diminuindo a atividade do catalisador  (Figueiredo, 1987). 

 

III.3.3.5 - Formação de Coque:  

 
 Consiste na deposição de carbono sobre a superfície do catalisador, podendo causar 

bloqueio de seus poros e sítios ativos. A deposição de carbono elementar é um processo 

resultante da reação de desproporcionamento de monóxido de carbono, enquanto o coque é 

resultado da decomposição ou condensação de hidrocarbonetos (Bartholomew, 1984), podendo 

ser sua natureza constituída por hidrocarbonetos de elevado peso molecular até formações 

grafíticas (Fulton, 1988). 

 Muitos catalisadores têm se mostrado capazes de atingir elevadas conversões do metano 

na geração do gás de síntese em altas temperaturas e tempos de residência aplicáveis 

industrialmente. Mas ainda assim, ocorre a formação de espécies carbonáceas que levam à 

desativação do catalisador (Zhu et al, 2001). 
      A formação de coque ocorre segundo às seguintes reações: (Zhu et al, 2001). 

 

• Reação de Boudouard       2 CO ↔ C + COB2      BΔH= -172 (kJ/mol) 

• Decomposição do CHB4 B    CHB4 B ↔ C + 2HB2    B    ΔH= +75 (kJ/mol) 

  

 Claridge et al, (1993) investigaram a deposição de coque sobre vários catalisadores na 

reação de oxidação parcial do metano a gás de síntese. Eles verificaram que a taxa relativa de 

formação de coque segue a seguinte ordem: Ni>Pd>>Rh, Ru, Pt, Ir, sendo os dois últimos os 

mais resistentes. Isso foi comprovado através de uma reação de 200 horas, onde não foi 

observada desativação e a quantidade de coque formada foi negligenciável.TP

 
PT 
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 Estudos realizados verificaram que o metano em alta concentração e a presença da fase 

metálica provocam rápida desativação do catalisador pela formação de coque. Enquanto que a 

presença de OB2 B inibe a formação de coque aumentando assim o tempo de vida do catalisador 

(Steghuis, 1997).TP

 
PT 

Uma maneira para minimizar a formação do coque catalítico consiste em se controlar o 

tamanho do ensemble que é o número de sítios ativos contíguos, de forma a permitir a reação 

desejada e impedir ao mesmo tempo as reações de formação de carbono, uma vez que estas 

reações necessitam de ensembles com maiores dimensões para que possam ser efetivas, ou seja, a 

formação de carbono ocorre através de reações sensíveis à estrutura. Sendo assim, é possível 

minimizar a formação de coque através de uma modificação das partículas da fase ativa, de 

maneira que os ensembles necessários a estas reações sejam desfeitos (Figueiredo, 1987). 

 Para os catalisadores Pt-CeZrOB2 B o carbono é removido da partícula metálica, através do 

mecanismo redox, promovido pelo suporte. A alta capacidade de armazenamento de oxigênio 

encontrada para os catalisadores Pt/CeZrOB2 B

, possibilitou a ocorrência do mecanismo redox, que 

corresponde a  decomposição do CH4 na Pt gerando vacâncias de oxigênio no suporte e a 

adsorção de CO2 que se  dissocia na interface metal-suporte, através da remoção do carbono da 

superfície metálica nos sítios ativos (Passos et al, 2005). 

 A estabilidade de catalisadores Pt-CeZrOB2 B depende de um balanço adequado entre a 

quantidade de vacâncias do suporte e a dispersão metálica (Passos et al, 2005). O mecanismo de 

remoção ocorre na interface metal-suporte. O aumento da partícula metálica diminui a área 

interfacial, reduzindo a eficiência do mecanismo de remoção do carbono (Mattos et al, 2002). 

No trabalho mais recente do grupo, o efeito do suporte na reação de oxidação parcial do 

metano, foi estudado para os catalisadores Pt/YB2 BOB3 B; Pt/Al B2 BOB3 B; Pt/ZrOB2 B e Pt/CeOB2 B, através de 

TPSR. O catalisador Pt/CeOB2 B mostrou maior estabilidade na reação devido a maior redutibilidade 

e a capacidade de armazenamento e remoção do oxigênio permitindo a limpeza continua dos 

sítios ativos. Em relação aos catalisadores Pt/Al B2 BOB3 B e Pt/ZrOB2 B o aumento da deposição de carbono 

ocorreu devido à inibição da dissociação do COB2 B na segunda etapa. Para o catalisador Pt/YB2 BOB3 B a 

estabilidade foi atribuída à formação de um composto entre a platina e a itria (Passos et al, 2006). 
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Capítulo IV 

Material e Métodos 
 

IV.1 - Preparação dos Catalisadores: 

IV.1.1- Suporte: 
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Os materiais de partida utilizados para a obtenção dos suportes γ-Al B2 BOB3 B, ZrOB2 B, CeOB2, Be Ce-

ZrOB2 B foram bohemita (catapal), Zr(OH) B2 B da MEL Chemicals, (NHB4 B) B2 BCe(NOB3 B) B6 B da Aldrich e o 

ZrO(NOB3 B) B2 B da Aldrich, respectivamente. 

  A γ-Al B2 BOB3 B foi obtida a partir da calcinação da bohemita em mufla a 550°C por 2 horas 

com taxa de aquecimento de 5°C/min. Posteriormente, a γ-Al B2 BOB3 Bfoi novamente calcinada a 

800°C por 1 hora em mufla, também com taxa de aquecimento de 5°C/min. 

Os demais materiais precursores dos suportes também foram calcinados a 800 °C por 1 

hora em mufla, com taxa de aquecimento de 5°C/min. 

Para a preparação dos suportes Ce-ZrOB2 B foi utilizada, além do (NHB4 B) B2 BCe(NOB3 B) B6 B da 

Aldrich, a solução de ZrO(NOB3 B) B2 B  também fornecida pela Aldrich. 

Os suportes contendo o Ce e o Zr em diversas composições molares foram preparados 

pelo mesmo método de co-precipitação utilizado por Hori et al. (1998)  na preparação dos 

suportes Ce-ZrOB2 B. O procedimento experimental para a preparação dos suportes Ce-ZrOB2 

Bconsistiu no seguinte: a massa de (NHB4 B) B2 BCe(NOB3 B) B6 B necessária para fornecer o teor desejado para o 

suporte foi pesada em um bécher, adicionando-se em seguida HB2 BO para a solubilização. A 

solução foi então transferida para um balão volumétrico, e a ele, foi adicionado o volume de 

solução de ZrO(NO B3 B) B2 B necessário para a obtenção do teor de zircônio desejado. Em seguida, o 

volume do balão foi completado com HB2 BO.  A etapa seguinte consistiu na transferência da 

solução para um bécher com a posterior adição de HB2 BO até que a concentração do Ce P

+4
P fosse 

igual a 0,2 mol/L. A precipitação do Ce(OH) B4 B e do Zr(OH) B4 B ocorreu após a adição de NHB4 BOH em 

excesso. A solução foi, então, filtrada e o precipitado lavado com água destilada até que a água 

de lavagem estivesse com pH neutro. Em seguida o precipitado foi seco em estufa pelo período 

de uma noite. Após a secagem, seguiu-se a etapa de calcinação onde o suporte foi calcinado em 

mufla a 800 °C (10 °C/min) por 1 hora. As razões dos suportes utilizadas foram: Ce B75 BZr B25 BOB2 B, 

Ce B25 BZr B75 BOB2 B e Ce B50 BZr B50 BOB2 B. 

No apêndice 1 encontra-se, como exemplo, o cálculo das quantidades dos reagentes 

necessários para a preparação do suporte Ce B75 BZr B25 BOB2 B. 

 

IV.1.2- Fase Ativa: 
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 A preparação dos catalisadores foi baseada no método de impregnação seca, utilizando-se 

como precursor da fase ativa o Rh(NOB3 B) B3 B fornecido pela MERCK. Neste método utiliza-se um 

volume de solução impregnante igual ao volume de poros do suporte a ser impregnado. 

 Após a determinação do volume de poros do suporte, colocava-se a quantidade de suporte 

a ser impregnada em um gral e adicionava-se aos poucos, utilizando-se uma pipeta, a solução 

aquosa de Rh(NOB3 B) B3 B de maneira a fornecer um teor de Rh aos catalisadores de 1,5% p/p. Para 

garantir a homogeneidade da distribuição da solução sobre toda a massa de suporte, a mistura era 

mantida sob vigorosa agitação.  

Após a adição da fase ativa, os catalisadores foram secos em estufa a 120 °C por 24 horas 

e seguiram para a calcinação em uma mufla, com uma taxa de aquecimento de 10°C/min até a 

temperatura final de 400°C, mantendo-se esta temperatura por 2h. 

  

 
IV.2 - Análises de Caracterização Físico-Química 

IV.2.1 - Difração de Raios-X 
 

    Após a etapa de calcinação em mufla, os suportes foram analisados pela técnica de difração 

de raios-X (DRX) em um equipamento RIGAKU Miniflex, utilizando radiação CuKα (1,540 Å). 

Os difratogramas foram obtidos entre 2θ = 2° até 2θ = 90°, usando um passo de 0,05° e um 

tempo de contagem de 1 segundo por passo.  

           Esta técnica permitiu identificar a estrutura cristalina dos suportes.  

  

 

IV.2.2 - Espectroscopia no UV-visível com Reflectância Difusa 
 

 A análise de DRS-UVvis foi feita utilizando-se um espectrofotômetro Varian modelo 

Cary 5.0 com acessório de reflectância difusa (Hanick) para as análises realizadas na faixa de 

180 nm – 800 nm. Os espectros de reflectância difusa foram obtidos a temperatura ambiente, e, 

de forma a separar a contribuição do suporte, a reflectância R (λ) da amostra era dividida pela 

reflectância do suporte, antes do cálculo da função “Kubelka-Munk” (F(R)). 
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           O DRS-UVvis dos catalisadores permitiu identificar qualitativamente as espécies químicas 

presentes nos precursores. 

   

 

IV.2.3 - Redução à Temperatura Programada 
 

 O TPR dos catalisadores foi feito em uma unidade multipropósito acoplada a um 

espectrômetro de massas Balzers Omnistar como mostrado na figura IV.1.  

 

 

Figura IV.1 – Esquema da unidade multipropósito acoplada ao espectrômetro de massas 

1- Válvula de seleção de gases 2- Válvula de bloqueio 
3- Válvula para arraste dos pulsos 4- Válvula de seleção 
5- Saturador   6- Válvulas de retenção de fluxo 
7- Válvula de seleção  8- Válvula de injeção de pulsos 
9- Válvula by-pass do reator 10- Forno do reator 
11- Espectrômetro de massas 
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Primeiramente, a amostra (500 mg) foi submetida a um pré-tratamento que consistia em 

se passar uma corrente gasosa de hélio a 150 °C por 30 min, com uma taxa de aquecimento de 

10°C/min e uma vazão de 30 mL/min, de maneira a eliminar qualquer traço de umidade presente 

na amostra. Este procedimento foi realizado com a válvula de seleção pulso/dinâmico 

posicionada em pulso, utilizando-se uma vazão de 30 mL/min de uma mistura gasosa contendo 

5% HB2 B/Ar. A faixa de temperatura do TPR foi de 25ºC até 1000ºC. Utilizou-se taxa de 

aquecimento de 10ºC/min tanto para a secagem quanto para o TPR. 

Na unidade multipropósito, a mistura gasosa passa por um controlador de vazão Brooks 

Instruments e segue em direção ao reator de leito fixo. O reator de quartzo em forma de tubo em 

U é envolvido por um forno cerâmico controlado por um programador linear de temperatura 

Therma TH 2231P. A mistura efluente do reator é analisada pelo espectrômetro de massas. 

 O TPR dos catalisadores permitiu uma medida quantitativa do cálculo de hidrogênio 

consumido para reduzir o catalisador e identificar as espécies precursoras da fase ativa e observar 

a redutibilidade de alguns suportes.  

A metodologia de cálculo do consumo de HB2 B na redução encontra-se no apêndice 2. 
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IV.2.4- Quimissorção de HB2B e CO 
 

           As quimissorções de H B2 B e de CO foram realizadas no equipamento Micromeritcs ASAP 

2010. A massa de cada amostra de catalisador foi cerca de 500 mg. As amostras foram 

previamente secas em corrente de 30 mL/min de He a 150ºC por 30 min. Após a secagem, as 

amostras foram esfriadas até a temperatura de 35ºC, neste ponto iniciou-se a redução em corrente 

de 30 mL/min de HB2 B puro nas temperaturas de 500ºC. A taxa de aquecimento foi de 10ºC/min 

tanto para a secagem quanto para a redução das amostras. Utilizou-se o fator estequiométrico 1,5 

para a quimissorção de HB2 B e 1 para a  quimissorção de CO no ródio. 

         Tanto a quimissorção de H B2 B e de CO pelo método estático consistiram em injetar pressões 

conhecidas de HB2 B e CO, respectivamente na amostra e medir o volume adsorvido.   
         Através da técnica de quimissorção de H B2 Be CO pelo método estático calculou-se a 

quantidade de HB2 B e CO quimissorvidos pelo catalisador B. 

   A utilização de H B2 B  e CO como gases adsorventes é bastante utilizada na quimissorção de 

catalisadores metálicos, no entanto, para catalisadores suportados em compostos contendo CeOB2 B, 

à temperatura ambiente ocorre o spillover de átomos de hidrogênio da superfície do metal para as 

camadas sub-superficiais no suporte, o que pode fornecer resultados pouco confiáveis para a 

quantificação da quimissorção.  

IV.2.5- Reação Superficial à Temperatura Programada 
 

 Experimentos de TPSR foram realizados na mesma unidade multipropósito acoplada a um 

espectrômetro de massas Balzers Omnistar utilizada nos experimetos  de TPR. O pré-tratamento 

das amostras (10mg) consistiu na secagem a 150°C, por 30 min, sob fluxo de He (30mL/min), em 

seguida as amostras foram reduzidas sob fluxo de HB2 B com vazão de 30 mL/min a uma taxa média 

de 10 °C/min até a temperatura de 500 °C, sendo esta temperatura mantida por 1 h, seguida de 

redução sob fluxo de He a 800°C a uma taxa de aquecimento de 10°C/min por 1/2 h e 

resfriamento em He até a temperatura ambiente. Após o resfriamento o catalisador entrava em 

contato com a mistura reacional 5% OB2 B/He, 20% CHB4 B/He, com vazões, respectivas, de 40 mL/min 

e 20 mL/min. A razão final da mistura CHB4 B:OB2 B:He era de 2:1:27. Assim, a análise era realizada 

em condições deficientes em OB2 B e diluída em um gás inerte. O reator era então aquecido a uma 
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taxa de 20 °C /min até a temperatura de 800°C e a corrente efluente do reator monitorada por 

espectroscopia de massas. 

 
 
 
IV.2.6 – Desidrogenação do Cicloexano. 

 

 A mistura gasosa reacional foi obtida pelo arraste a vapor do cicloexano por uma corrente 

de HB2 B utilizando um saturador mantido a temperatura de 12 °C. A composição desta mistura é 

determinada pela pressão parcial de cicloexano na temperatura do saturador, que era mantida 

constante, considerando-se o sistema ideal em equilíbrio.  

A temperatura da água de resfriamento foi controlada pela utilização de um aparelho 

refrigerador QUIMIS dotado de controlador eletrônico de temperatura. A reação foi processada 

em um microrreator tubular de quartzo na forma de U, de diâmetro interno 3,0 mm e operada a 

pressão atmosférica.  

O reator foi aquecido por um pequeno forno de vidro de forma cilíndrica, circundado por 

uma resistência elétrica ligada a um controlador de temperatura. A massa de catalisador utilizada 

foi cerca de 10 mg.  

A reação foi realizada entre 250 e 300°C, cujas temperaturas foram medidas por 

termopares cromel-alumel, conectados a um indicador de temperatura. 

A análise da composição da mistura gasosa de saída foi feita por um cromatógrafo a gás 

5890 Série II, da Hewlett Packard, contendo a coluna capilar HP-INNOWAX, com 60m de 

comprimento, temperatura de 70 °C e temperatura do injetor e do detector de ionização em 

chama de 200 °C. 

A figura IV.2 mostra o esquema da unidade. 
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Figura IV.2 – Esquema da unidade utilizada na reação modelo 
 

 A análise da composição da mistura gasosa de saída foi feita por um cromatógrafo a gás 

5890 Série II, da Hewlett Packard, contendo a coluna capilar HP-INNOWAX, com 60m de 

comprimento, temperatura de 70 °C e temperatura do injetor e do detector de ionização em 

chama de 200 °C. 

            O pré-tratamento das amostras (10mg) consistiu na secagem a 150°C, por 30 min, sob 

fluxo de He (30mL/min). Na etapa de ativação as amostras foram reduzidas sob fluxo de HB2 B a 

uma taxa média de 10 °C/min até a temperatura de 500 °C, sendo esta temperatura mantida por 1 

1 – compressor 
 
2 – filtro 
 
3 – válvula de bloqueio 

4 – válvula controladora de 

pressão 

5 – termopar 

6 – saturador 

7 – válvula de 4 vias 

8 – válvula micrométrica 

9 – banho termostático 

10 – reator 

11 – forno 

12 – cromatógrafo 

13 - fluxímetro 
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h, seguida de redução sob fluxo de He a 800°C a uma taxa de aquecimento de 10°C/min por 1/2 

h. Após a redução, o reator foi resfriado em He até 250 °C. Então o arraste do cicloexano pelo 

hidrogênio no saturador era iniciado com o ajuste da vazão para se obter 100 mL/min e permitia-

se que a mistura reacional escoasse pelo reator. Com isso era medida a vazão volumétrica da 

corrente gasosa efluente em um fluxímetro sendo, em seguida, a corrente analisada pelo 

cromatógrafo a gás. Este procedimento foi repetido para as outras temperaturas, com diferença de 

10 °C até a temperatura máxima de 300 °C. 

 A reação de desidrogenação do cicloexano é classificada como uma reação insensível à 

estrutura (Boudart, 1969), de tal forma que a taxa de reação depende apenas da área superficial 

metálica exposta. Em catálise heterogênea, esta reação pode ser utilizada como uma reação teste 

para a medida da atividade catalítica. 

  

 

IV.3 -Teste de Atividade: 

 
Com o objetivo de se produzir HB2 B através da oxidação parcial do metano para célula a 

combustível foram feitas reações em um reator de quartzo conectado a uma unidade de conversão 

de gás, como mostrada na figura IV.3, onde estão apresentadas as principais linhas e válvulas da 

unidade, e no que diz respeito ao controle da temperatura, a unidade possui um forno cerâmico de 

resistência exposta que aquece o reator de quartzo no qual está contida a amostra. O forno é 

controlado por um programador linear de temperatura Therma TH 2231P. A taxa de aquecimento 

é monitorada por um termopar tipo K situado no reator. Toda linha por onde a corrente gasosa 

passa é mantida aquecida a 110°C de maneira a evitar a formação de condensados. Esse controle 

é realizado por um termo-controlador analógico, modelo FH-1 da Digimec. As temperaturas do 

reator, da linha e do saturador são verificadas em um indicador de temperatura de seis canais 

fornecido por Equipamentos Científicos do Brasil, modelo MD 350. O aquecimento da água no 

saturador é controlado pelo  Banho ultratermostato criostato 521/D (Nova Ética).  

A corrente gasosa passava por um controlador de fluxo mássico Brooks Instruments 

modelo 0124, onde sofria ajustes de fluxo, e entrava no reator. Em seguida, a corrente gasosa 

efluente do reator chegava ao cromatógrafo à gás VARIAN CP3800 com detector de 
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condutividade térmica (TCD) e coluna capilar de sílica fundida, 30m X 0,53 mm Supelco 

Carboxen 1010 tplot, a qual estava submetida as seguintes condições apresentadas na tabela IV.1: 

 

Tabela IV.1 – Variáveis da coluna capilar Supelco Carboxen 1010 tplot. 

Temperatura (ºC) Taxa de aquecimento
(ºC/min) 

Tempo de 
Permanência (mim) Tempo total (min) 

220 0 0,02 0,02 

40 40 8,50 13,02 

100 40 3,00 17,52 

220 40 2,58 23,10 

Pressão Psia Taxa de compressão 
(Psia /mim) 

Tempo de 
Permanência (min) Tempo total (min) 

3,5 0 12,80 12,80 

 razão de split 2 Volume do Loop (μl) 1000 

Tempo de injeção 

(min) 
6,75 

Temperatura de 

injeção (ºC) 
800 

 

 

 Foram pesados a massa adequada de catalisador (10 mg) e a de carbeto de silício (18mg), 

que fora utilizado como diluente para evitar a formação de pontos quentes, haja vista que a reação 

de oxidação parcial do metano é uma reação exotérmica, carregava-se o reator e este era colocado 

na unidade. 

 Na etapa de ativação as amostras foram reduzidas sob fluxo de HB2 B com vazão de 30 

mL/min. O aquecimento foi efetuado a uma taxa média de 10 °C/min até a temperatura de 500 

°C, sendo esta temperatura mantida por 1 h. Seguia-se, então, para a etapa de limpeza da 

superfície catalítica, quando as amostras eram purgadas em atmosfera inerte. Utilizou-se o He 

com vazão de 50 mL/min e taxa de aquecimento de 5 °C/min até a temperatura de reação de 800 

°C.  

  Ao atingir a temperatura de reação, o reator foi isolado e trocou-se o He pelos reagentes. 

A mistura reacional era composta por CH B4 B e OB2 B na razão de 2:1 com vazões de  67 mL/min e 33 

mL/min, respectivamente. Amostras desta mistura eram injetadas no cromatógrafo para efeito de 

calibração e só então iniciava-se a reação abrindo o reator para os reagentes. 
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 O cromatógrafo era então programado para realizar as análises da corrente gasosa efluente 

do reator. Após 24 horas de reação a análise era encerrada. 

 

 
Figura IV.3 – Esquema da unidade de conversão de metano 

 
 
 
 
 
 
 

Capítulo V 

1-Válvula de seleção de gases  6-Válvula de seleção Pulso/Dinâmico     
2-Válvula para arraste dos pulsos  7-Válvula de injeção de pulsos 
3-Válvula Micrométrica   8-Válvula By-pass do reator 
4-Válvula de seleção By-pass/saturador 9-Forno cerâmico do reator 
5-Saturador    10-Cromatógrafo a gás 
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Resultados e Discussão 
 
 
V.1- Redução à Temperatura Programada 
 

V.1.1 – Suportes e Fase Ativa: 
 

 Na figura V.1 são apresentados os perfis de TPR dos suportes utilizados.   

  

 

 
Figura V.1 – Perfis de TPR dos suportes (* Perfil de TPR do Suporte CeO B2 B. (Lisboa,  2005) 

 

 

O suporte CeOB2 B, preparado por Lisboa, (2005) apresentou os seguintes picos de consumo 

de HB2 B em torno de 520 e 870 °C que podem ser atribuídos à redução do Ce superficial e do Ce 

mássico respectivamente.  
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 Os suportes de γ-Al B2 BOB3 B e de ZrOB2 Bse mantiveram estáveis, não apresentando consumo de 

HB2 B nas condições testadas. Esta observação é consistente com o resultado encontrado por Bozo et 

al. (2000), que  também em ensaios de TPR, verificaram que o ZrOB2 Bé praticamente irredutível 

nestas condições, e com aquele obtido por Dong et al., (2002) que mostraram que o ZrOB2 B não 

apresenta nenhum pico de redução em temperaturas inferiores a 900°C.  

Os suportes de óxidos mistos apresentaram picos de consumo de HB2 B bem próximos. Para 

os suportes Ce B75 BZr B25 BOB2 B, Ce B50 BZr B50 BOB2 B e Ce B25 BZr B75 BOB2 B observam-se máximos a 549, 572 e 602°C, 

respectivamente, devido à redução do óxido superficial e parte do óxido mássico que se reduz em 

temperatura mais baixa devido à presença do ZrOB2 B. 

Bozo et al. (2000) e Vidal et al. (2001) observaram que soluções sólidas Ce-ZrOB2 B 

apresentam um máximo de consumo de HB2 B correspondente à redução da camada superficial e de 

camadas sub-superficiais. 

Dong et al., (2002) também verificaram que o pico de redução nos suportes Ce-ZrOB2 B pode 

ser atribuído à redução do CeOB2 B bem disperso na solução sólida Ce-ZrOB2 B. 

Conclui-se através da análise dos óxidos mistos que a adição de ZrOB2 B catalisa a redução 

do CeOB2 B mássico, diminuindo assim a temperatura de redução do mesmo. E assim como nos 

resultados de DRX, que serão vistos posteriormente, os perfis de TPR indicam a formação de 

soluções sólidas Ce-ZrOB2 B com diferentes estruturas cristalinas.  

      Nas figuras V.3  e V.4 são apresentados os perfis de TPR dos catalisadores utilizados. 
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Figura V.3: Perfil de TPR dos catalisadores de óxidos simples 

 
 
 

 

 
Figura V.4: Perfil de TPR dos catalisadores de óxidos mistos 

1000  
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O catalisador 1,5% Rh/γ-Al B2 BOB3 B apresentou um pico de consumo a 156°C correspondendo 

à redução do RhB2 BOB3. 

Analisando os resultados de TPR  obtidos, pode-se observar que o perfil obtido para o 

Rh/Al B2 BOB3 B foi diferente daquele observado para os demais catalisadores. Talvez as espécies de Rh 

formadas na Al B2 BOB3 B sejam diferente das espécies formadas nos outros suportes. 

O catalisador 1,5% Rh/CeOB2 Bapresentou picos de consumo de HB2 B a 96, 224 e 967°C. Os 

dois primeiros picos indicam a existência de íons de Rh em dois estados diferentes, o primeiro 

pico a baixa temperatura pode ser atribuído à distribuição uniforme de partículas de RhB2 BOB3 B no 

suporte, enquanto que o segundo pico pode estar relacionado a cristais grandes  de Rh B2 BOB3 B 

conjuntamente a CeOB2 B superficial, B Bo pico a 975 °C está relacionado claramente à redução dos 

íons Ce mássicos. 

O catalisador 1,5% Rh/ZrOB2 B apresentou um consumo de HB2 B a 98 e 211°C, correspondendo 

à redução do Rh B2 BOB3 B com diferentes interações com o suporte, o primeiro pico com redução 

similar ao Rh B2 BOB3 B mássico e o segundo pico referente a RhB2 BOB3 B com maior interação com a 

superficie do suporte.  

O catalisador 1,5%Rh/Ce B75 BZr B25 BOB2 B apresentou consumo de hidrogênio a 98, 135, 238 e 

1003°C, que podem ser atribuídos, respectivamente, o primeiro pico com redução similar ao 

RhB2 BOB3 B mássico e o segundo pico referente a RhB2 BOB3 B com maior interação com a superficie do 

suporte  o terceiro à redução de Rh B2 BOB3 B em conjunto com  CeOB2 B superficial  seguido da redução  

do óxido de cério mássico. 

O catalisador 1,5%Rh/Ce B25 BZr B75 BOB2 B apresentou consumo de hidrogênio a 144 e 297°C que 

podem ser atribuídos à redução do RhB2 BOB3 B a ródio e do Rh B2 BOB3 B  em conjunto com  o suporte 

Ce B25 BZr B75 BOB2 B, respectivamente. 

O catalisador 1,5%Rh/Ce B50 BZr B50 BOB2 B  apresentou consumo de hidrogênio a 127 e 268°C, que 

podem ser atribuídos à redução do RhB2 BOB3 B a ródio e do Rh B2 BOB3 B  em conjunto com  o suporte 

Ce B25 BZr B75 BOB2 B. 

 Podem ser observados picos de redução intensos para catalisadores suportados em Ce-

ZrOB2 B quando comparados aos suportes de óxidos simples, indicando com isso que a redução do 

suporte ocorre em temperaturas mais baixas em presença de ródio.  

Na tabela 4.1 é apresentado o consumo de hidrogênio dos catalisadores que foram 

calculados pelas técnicas de TPR durante a redução do catalisador até a temperatura de 1000°C.  
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Tabela V.1: Resultados de TPR  

Catalisador Consumo de Hidrogênio (mol/g.cat)( x 10 P

-4
P) 

1,5 % Rh / γ-Al B2 BO B3 B 2,85 

1,5 % Rh / CeOB2 B 8,08 

1,5 % Rh / ZrO B2 B 1,18 

1,5 % Rh / Ce B75 BZr B25 BO B2 B 8,82 

1,5 % Rh / Ce B50 BZr B50 BO B2 B 3,49 

1,5 % Rh / Ce B25 BZr B75 BO B2 B 2,30 

                                                                                                                                                                          

  

 

 

V.2 – Espectroscopia no UV-visível com Reflectância Difusa: 
 

A Figura V.5 apresenta os resultados de espectroscopia no UV-Visível com 

 refletância difusa dos catalisadores, após a etapa de calcinação. 

Para todos os catalisadores foram observadas bandas entre 200 e 400 nm.  
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Figura V.5– Espectros de UV-visível para os catalisadores 
 

  

 Para os catalisadores 1,5%Rh/CeOB2 B e 1,5%Rh/CeB75 BZr B25 BOB2 B foram observadas duas bandas 

em torno de 260 e 350 nm. Também foram observadas para os catalisadores 1,5%Rh/CeB25 BZr B75 BOB2 B 

e 1,5%Rh/CeB50 BZr B50 BOB2 B duas bandas em torno de 260 e 350  porém essa última de menor 

intensidade. A banda a 260 nm corresponde ao RhB2 BOB3 B e a banda a 350 nm indica a ligação entre o 

nitrogênio e o oxigênio. De acordo com os estudos feitos por Mendes e Schmal (1997) em 

catalisadores de óxidos de ródio, cujo precursor foi o RhCl B3 B.3HB2 BO, esses catalisadores 

apresentaram três bandas a 451, 346 e 283 nm, sendo essa última mais intensa. O espectro UV-

DRS exibiu bandas tripletes a 266, 332 e 434 nm para 0,5Rh/Al B2 BOB3 B e 283, 346 e 451 nm para o 

catalisador 1Rh/Al B2 BOB3 B. As bandas 346 e 451 nm indicam ligação entre o cloro e o oxigênio. 

Entretanto as bandas do catalisador 0,5Rh/Al B2 BOB3 B não indicaram apenas menos cloro, mas também 

a presença do complexo [Rh(Ox)B3 B]B3 B. As bandas a 266 e 286 nm corresponderam aos íons da 

transição oxigênio-metal. Essas bandas são atribuídas ao ligante OP

2—
PRhP

3+
P. Bem como a baixa 

rotação de spin em analogia aos complexos d P

6
P.  
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Comparando-se aos resultados de TPR para os catalisadores, confirma-se dessa forma a 

presença de partículas de Rh B2 BOB3 B. 

 

V.3 – Difração de Raios-X: 
  

A figura V.6 apresenta os difratogramas de raios-x realizados após a etapa de calcinação 

dos suportes.  

  

 

 
Figura V.6.: Difratogramas característicos dos suportes de óxidos simples e de óxidos 

mistos 
 

O DRX da alumina mostra a presença de picos em torno de 2θ=45º e a 2θ=70º que são 

característicos da γ-Al B2 BOB3 B proveniente da calcinação a 500ºC da bohemita. (Park et al, 2004). 

A ausência de linhas de difração de ZrOB2 B a baixos teores no CeOB2 B (Ce/Zr=4 e 2) indica a 

presença de uma solução sólida. O deslocamento das linhas de difração para graus mais elevados 

tem sido recentemente relatado e isso é atribuído à substituição de íons Ce (1,09 A) por íons Zr 

(0,86 A). Ao elevar o teor de ZrOB2 B (Ce/Zr=1), uma fase tetragonal é vista como relatado em 

outros trabalhos. Então o DRX mostra três diferentes estruturas: cúbica pura (CeOB2 B), a mistura de 
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cúbica e tetragonal (Ce/Zr=1) e a mistura de monoclínica e tetragonal (ZrOB2 B). O ródio não é visto 

devido a sua baixa porcentagem. Também foi observado que as soluções sólidas ( para Ce/Zr=4 e 

2) têm elevadas áreas específicas do que combinações lineares das superfícies de dois óxidos 

separadamente. 

Os difratogramas dos suportes mostrados na figura V.6 mostraram a presença da fase 

cristalina do CeOB2 B com estrutura cúbica, enquanto que para o ZrOB2 B foi observada a presença da 

fase cristalina monoclínica, assim como o observado por Laniecki et al. (2000), Stagg-Williams 

et al. (2000), Roh et al. (2002), Pengpanich et al. (2002), Irusta et al. (2002) e Oliveira (2002).  

No caso da alumina foi observada a estrutura cristalina correspondentes à γ-Al B2 BOB3 B 

confirmando a presença da mesma no respectivo catalisador. A mesma observação foi feita por 

Wang & Lu (1998) em experimentos de DRX para catalisadores de Ni suportados em α-Al B2 BOB3 B e 

em γ-Al B2 BOB3 B.  

Observando-se os difratogramas dos suportes de óxidos mistos, e comparando-se o 

difratograma do suporte Ce B0,75 BZr B0,25 BOB2 B, com aqueles obtidos para o CeOB2 B e para o ZrOB2 B, não se 

observa o aparecimento de picos característicos de uma fase separada de CeOB2 B ou ZrOB2 B. Além 

disso, foi observado um deslocamento dos picos a 2θ = 28,6°, 33,1°, 47,51° e 56,41°, 

correspondentes ao CeOB2 B, para 2θ = 28,9°, 33,3°, 48,1° e 57,0°, respectivamente. Da mesma 

forma, para os demais suportes mistos, foi observado um deslocamento de todos os picos 

correspondentes ao CeOB2 B para ângulos de Bragg ainda maiores, à medida que o teor de ZrOB2 B 

aumentava no suporte. 

Hori et al. (1998) estudando o efeito da adição do ZrOB2 B nas propriedades físicas do CeOB2 B 

com a utilização da técnica de DRX, observaram os picos a 2θ = 28,6° e 33,1°, característicos da 

fase cúbica do CeOB2 B e 2θ = 30,2°, 34,5° e 35,3°, característicos da fase tetragonal do ZrOB2 B. Após 

a análise, eles concluíram que a adição de 25 % de ZrOB2 B não provocou o aparecimento de uma 

fase separada de ZrOB2 B e que este deslocamento indica uma mudança no parâmetro de rede e 

evidencia que o CeOB2 B e o ZrOB2 B formam uma solução sólida com estrutura cúbica. 

Pantu et al. (2000) estudando catalisadores suportados em Ce B0,8 BZr B0,2 BOB2 B e Ce B0,5 BZr B0,5 BOB2 B,B 

Bverificaram que a adição de ZrOB2 B provoca o deslocamento dos ângulos de incidência para valores 

mais altos. E que para os catalisadores em estudo, não foram observados picos relativos ao CeOB2 B 

e/ou ZrOB2 B puros, indicando que há somente uma pequena quantidade de óxido puro incorporado à 

solução sólida. 
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Figura V.7: Difratogramas característicos dos catalisadores de óxidos simples 
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Figura V.8: Difratogramas característicos dos catalisadores de óxidos mistos 

 

Pode-se observar nas figuras V.7 e V.8 os difratogramas dos catalisadores de óxidos 

simples e mistos, cujos coincidência de picos pode ser claramente percebida com os picos de 

cada suporte correspondente.  

As figuras V.7 e V.8 representam os difratogramas característicos dos catalisadores 

obtidos por impregnação seca. Comparando-se os catalisadores com seus respectivos suportes 

têm-se para todas as amostras a coincidência de picos devido ao baixo teor de ródio logo nos 

respectivos difratogramas foi identificado apenas seus suportes. Por sua vez, a seqüência desses 

valores é sempre mantida, permitindo a identificação das fases presentes, resultantes das 

diferentes interações entre as fases no catalisador. 

Diadne et al (2002) através de estudos de catalisadores de Rh obtidos a partir do 

RhCl B3 B.3HB2 BO com Rh (2 wt%) mostrou que o difratograma do Rh/ZrOB2 B apresentou linhas 

monoclínica mais tetragonal. 
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V.4- Quimissorção 
 
V.4.1-Quimissorção de HB2 
    
 A tabela V.2 apresenta os valores obtidos pela quimissorção de HB2 B nos catalisadores. No 

apêndice II encontram-se as isotermas de quimissorção de HB2 B. 

 
 
 

Tabela V.2: Quimissorção de H B2 

 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Cálculo a partir da quimissorção irreversível. 
 
 
  

 A partir da quantidade de H B2 B irreversivelmente adsorvida, foram calculados razões H/Rh 

para os diversos catalisadores. Como referência é sabido que o CeOB2 B pode adsorver HB2 B, esta razão 

não pode ser associada diretamente à dispersão metálica do ródio. 

 
5,0 

 
3,6 

 
29,6 

 
1,5 % Rh / Ce B25 BZr B75 BO B2 

 
15,2 

 
11,1 

 
 29,5 

 
1,5 % Rh / Ce B50 BZr B50 BO B2 

  

 
19,8 

 
14,5  

 
 27,0 

 
1,5 % Rh / Ce B75 BZr B25 BO B2 

  

 
8,8 

 
6,4 

 
22,0 

 
1,5 % Rh / ZrO B2 

  

16,8 
  

 
12,2 

 
22,8 

 
1,5 % Rh / CeOB2 

  

 
 48,4 

 
35,3    

 
58,1 

 
1,5 % Rh / γ-Al B2 BO B3 

  

Irreversível Total 

 
*H/Rh (%) 

Consumo de CO (μmol/gcat)  
 

CATALISADOR 
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 O catalisador Rh/ γ-Al B2 BOB3 B apresentou a maior capacidade de adsorção de hidrogênio 

provavelmente devido a maior área específica da  γ-Al B2 BOB3 B. 

 Dentre os catalisadores suportados em óxidos mistos, o maior teor de CeOB2 B aumenta a 

capacidade de adsorção de HB2 B como a dispersão metálica do ródio. 

 

 

V.4.2- Quimissorção de CO 
 
 A tabela V.3 apresenta os valores obtidos pela quimissorção de CO nos catalisadores. No 

apêndice III encontram-se as isotermas de quimissorção de CO. 

 
 

Tabela V.3: Quimissorção de CO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

O catalisador 1,5 % Rh / γ-Al B2 BOB3 B se mostrou bem mais disperso, devido a maior área 

específica do suporte γ-Al B2 BOB3 B, em relação aos demais catalisadores também calcinados a mesma 

temperatura de 400 °C com uma razão CO/Rh quase 3 vezes maior. 

  A molécula de CO foi utilizada como adsorbato na quimissorção sendo considerada a 

estequiometria CO/Rh= 1, ou seja, cada molécula de CO adsorve linearmente num átomo de Rh.  

14,1 
  

20,6 34,3  
1,5 % Rh / Ce B25 BZr B75 BO B2 

24,9 
  

36,3 46,0  
1,5 % Rh / Ce B50 BZr B50 BO B2 

19,6 28,5 
  

34,9  
1,5 % Rh / Ce B75 BZr B25 BO B2 

7,5 
  

10,9 30,6  
1,5 % Rh / ZrO B2 

12,1 
  

17,7 
  

 20,6  
1,5 % Rh / CeOB2 

67,1 
  

97,8 120  
1,5 % Rh / γ-Al B2 BO B3 

Irreversível Total 

 
CO/Rh (%) 

Consumo de CO (μmol/gcat)  
 

CATALISADOR 
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V.5 –Reação Superficial à Temperatura Programada: 
 

As figuras V.9 – V.14 apresentam os perfis de TPSR para os catalisadores em estudo. 

Todos os catalisadores apresentaram perfis de TPSR consistentes com o mecanismo 

indireto para a reação de oxidação parcial do metano. 

 

Figura V.9 – Perfil de TPSR do catalisador 1,5% Rh/γ-Al B2 BO B3 B  
 

A figura V.9 refere-se ao catalisador 1,5%Rh/γ-Al B2 BOB3 B que apresenta um perfil de TPSR 

consistente com o mecanismo indireto, pois foi observada formação de COB2 B. No início da reação 

(T= 300-350), o ródio é recoberto pelo OB2 B tornando o catalisador ativo para a reação de oxidação 

total. Weng et al, (2006) através de estudos em catalisadores de 1% Rh//AlB2 BOB3 B calcinados a 600 

°C, observaram que a reação começou aproximadamente em 320 °C e quando a temperatura 

estava abaixo de 516 °C, COB2 B e HB2 BO eram os principais produtos, notou-se também uma pequena 

quantidade de CO foi detectada acima dos 400 °C. Quando a temperatura do forno foi aumentada 

para 516 ° C, um aumento repentino nos sinais no espectrômetro de massas de CO e HB2 Bfoi 
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observado indicando que a oxidação parcial do CHB4 B para gás de síntese começou nessa 

temperatura e o sinal de OB2 B decresceu para zero nesse mesmo tempo. Assim como aumentando a 

temperatura do forno de 516  para 800 °C, uma quantidade de CO e HB2 B aumenta, enquanto que 

COB2 B e CHB4 B decrescem gradualmente. No catalisador 1%Rh/γ-Al B2 BOB3 B, calcinado a 800, a 

temperatura de injeção usada para a oxidação parcial do metano foi de 60 °C mais elevado do que 

para o 1%Rh/γ-Al B2 BOB3 B , calcinado a 600 °C, e a oscilação no CHB4 B e os produtos ( CO, HB2 B, COB2 B e 

HB2 BO) foram observados quando a temperatura do forno estava acima de 615 °C.   

 

Figura V.10 – Perfil de TPSR do catalisador 1,5% Rh/ Ce B25 BZr B75 BO B2 B 
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Figura V.11 – Perfil de TPSR do catalisador 1,5% Rh/ ZrOB2 
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Figura V.12 – Perfil de TPSR do catalisador 1,5% Rh/ Ce B75 BZr B25 BO B2 



 53

 

Figura V.13 – Perfil de TPSR do catalisador 1,5% Rh /CeOB2 
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Figura V.14 – Perfil de TPSR do catalisador 1,5% Rh /Ce B50 BZr B50 BO B2 B 

  

 As figuras V.10-V.14 mostraram que os catalisadores apresentam perfis consistentes com 

o mecanismo indireto. Inicialmente tem-se o metano reagindo com o oxigênio produzindo COB2 Be 

HB2 BO por volta de 390°C. Acima dos 600°C observou-se a formação de CO, H B2 B , HB2 BO e 

CO B2 B. 

 

 V.6 – Desidrogenação do Cicloexano: 

 

A desidrogenação do cicloexano é uma reação insensível à estrutura (Boudart). Portanto, 

é função apenas do número de sítios ativos dispostos na superfície do catalisador, e não da 

disposição dos átomos na superfície. Sendo assim, a taxa de reação é diretamente proporcional ao 

número de sítios ativos, sendo uma medida indireta da dispersão da fase ativa. 

Na tabela V.4 encontram-se os resultados obtidos na desidrogenação do cicloexano para 

os catalisadores em estudo a 270°C, os valores de dispersão aparente a partir do catalisador 1,5% 
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Rh/ γ-Al B2 BOB3 B, das taxas de desidrogenação e os valores da razão (CO/Rh) obtidos pela 

quimissorção de CO.  

Para todos os catalisadores foi observado somente o benzeno como produto da reação, 

indicando que na faixa de temperatura analisada não ocorre a reação de hidrogenólise. 

A desidrogenação do cicloexano é realizada após a ativação do catalisador a 800°C. Como 

já foi mencionado anteriormente, a taxa de desidrogenação é proporcional ao número de sítios 

ativos. Dessa forma, a análise da Tabela V.1 evidencia que o catalisador 1,5 % Rh/ γ-Al B2 BOB3 

Bpossui o maior número de sítios ativos, uma vez que este catalisador apresentou o maior valor de 

taxa de desidrogenação do cicloexano, além do mesmo ter se mostrado mais bem disperso com 

razão CO/Rh quase 3 vezes maior que os catalisadores Rh/Ce-ZrOB2 B, justificando assim sua maior 

atividade na oxidação parcial do metano que será discutida posteriormente.  

Tem-se a seguinte ordem como resultado para a dispersão aparente: 

1,5% Rh/γ-AlB2 BO B3 B> 1,5% Rh/CeB75 BZr B25 BO B2  B~ 1,5% Rh/CeB25 BZr B75 BO B2 B>  1,5 % Rh / CeOB2 B~ 1,5 % Rh / 

Ce B50 BZr B50 BOB2 B> 1,5 % Rh / ZrOB2 B 

Tabela V.4 – Resultados da reação modelo, valores de dispersão aparente e valores 
de razão CO/Rh 

Catalisador 
Taxa de 

desidrogenação 
(x 10 P

-3
P mol/hg BcatB) 

Dispersão Aparente Razão (CO/Rh) (%) 

1,5 % Rh / γ-Al B2 BO B3 
 121,1 67,1 67,1 

1,5 % Rh / CeOB2 
 52,2 28,9 12,1 

1,5 % Rh / ZrO B2 
 40,5 22,4 7,5 

1,5 % Rh / Ce B75 BZr B25 BO B2 B 62,9 34,8 19,6 

1,5 % Rh / Ce B50 BZr B50 BO B2 B 51,2 28,4 24,9 

1,5 % Rh / Ce B25 BZr B75 BO B2 B 64,8 35,9 14,1 

Temperatura: 270°C 
  

 
 
V.7 -Teste de Atividade: 
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A figura V.15 apresenta a conversão de CHB4 B em função do tempo de teste, na reação de 

oxidação parcial do metano para os diversos catalisadores. 

 

  

 
Figura V.15 – Conversão do CH B4 

 

 

 

Na figura V.15, pode-se observar que todos os catalisadores apresentaram tempo de 

indução inicial, devido à estabilização dos sítios ativos do catalisador, exceto para o 

1,5%Rh/Al B2 BOB3 B, pois analisando os resultados de TPR  obtidos, pode-se observar que o resultado 

do perfil obtido para o Rh/Al B2 BOB3 B foi diferente daquele observado para os demais catalisadores. 

Talvez as espécies de Rh formadas na Al B2 BOB3 B sejam diferente das espécies formadas nos outros 

suportes.. Após o tempo de indução, todos os catalisadores se mantiveram estáveis durante as 24 

horas de reação nas condições testadas. 

Na tabela V.5 são listados os dados de conversão obtidos até 24 h de reação. 
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Tabela V.5 – Conversão de CH B4 B  

Catalisador Conversão de CH B4 B (%) 

1,5 % Rh / γ-Al B2 BO B3 B 

 
84.5 

 

1,5 % Rh / CeOB2 B 

 
83.4 

 

1,5 % Rh / ZrO B2 B 

 
60,0 

 

1,5 % Rh / Ce B75 BZr B25 BO B2 B 

 
80,4 

 

1,5 % Rh / Ce B50 BZr B50 BO B2 B 

 
72.0 

 

1,5 % Rh / Ce B25 BZr B75 BO B2 B 

 
59,0 

 

 
 O aumento na conversão do metano, observado na tabela V.6, está relacionado com uma 

maior quantidade de sítios ativos para a reação. Esse resultado obtido para a conversão  de CHB4 B 

dos catalisadores pode ser confirmado através da quimissorção de HB2 B, que obteve um resultado 

próximo quanto ao aumento da quimissorção de HB2 B para cada catalisador, provando com isso que 

o 1,5% Rh/ γ-Al B2 BOB3 B teve uma maior área específica. 

 Pela tabela V.15 pode-se tirar a seguinte ordem para a conversão final da reação: 

1,5% Rh/γ-AlB2 BO B3 B∼ 1,5 % Rh / CeOB2 B∼ 1,5% Rh/CeB75 BZr B25 BO B2 B>1,5 % Rh / Ce B0.50 BZr B0.50 BOB2  B>1,5% 

Rh/CeB25 BZr B75 BO B2 B ∼ 1,5 % Rh / ZrOB2 

 Ruckenstein et al, (1999) usaram dois tipos de óxidos de metal, redutível e irredutível, 

como suportes para o ródio. Encontrou-se que os óxidos irredutíveis forneceram atividades e 

seletividades muito mais elevados do que os redutíveis. Entre os óxidos irredutíveis, γ-Al B2 BOB3 Be o 

MgO, exibiram altas atividades e seletividades com elevada estabilidade. 
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Figura V.16: Seletividade ao CO 

 
  

 
Figura V.17: Seletividade ao H B2 
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Pelas figuras V.16 e V.17 é observado que as seletividades para HB2 B e CO obedecem a 

ordem de conversão para os catalisadores, confirmando que quanto maior a conversão, maior a 

seletividade. 

 
 

 
Figura V.18: Correlação entre a conversão final de metano e a dispersão aparente calculada 

a partir da afinidade na desidrogenação do cicloexano 
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Figura V.19: Correlação entre a conversão final de metano e a taxa de H/Rh 

 

 
Figura V.20: Correlação entre a taxa de desidrogenação do cicloexano  e a taxa de CO/Rh 

 

 Pode ser observado a mesma tendência da atividade aumentando com a dispersão, seja 

esta medida a partir da atividade na desidrogenação do cicloexano (figura V.18), da quimissorção 
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de hidrogênio (figura V.19) ou da quimissorção de CO (figura V.20). Estes resultados são 

consistentes com os resultados anteriores do grupo ( Mattos, 2002; Passos, 2006) para 

catalisadores a base de Pt onde a atividade na oxidação parcial do metano foi favorecida com o 

aumento da dispersão do catalisador.  

 

 

Tabela V.6 – Relação H B2 B/CO 

CATALISADOR H B2 B/CO 

1,5 % Rh / γ-Al B2 BO B3 B 

 
1,8 

 

1,5 % Rh / CeOB2 B 

 
2,0 

 

1,5 % Rh / ZrO B2 B 

 
1,9 

 

1,5 % Rh / Ce B75 BZr B25 BO B2 B 

 
2,0 

 

1,5 % Rh / Ce B50 BZr B50 BO B2 B 

 
2,1 

 

1,5 % Rh / Ce B25 BZr B75 BO B2 B 

 
2,1 

 
 

  

 A tabela V.6 mostra que a relação HB2 B/CO ficou em torno de 2 para os catalisadores, 

obedecendo dessa forma a relação estequiométrica da oxidação parcial do metano. 

 A figura V.15 mostra os resultados de conversão do metano na oxidação parcial a 800 °C. 

Não foi observado para nenhum dos catalisadores a inibição da atividade catalítica nas condições 

testadas. A superior atividade dos catalisadores que contém céria no suporte é  explicado também 

pela elevada redutibilidade do ródio nesses materiais comparados aos catalisadores suportados 

em zircônia, o que pode ser mostrado através das análises de TPR.  O ródio metálico é 

geralmente considerado a fase ativa do catalisador. Para os catalisadores suportados em ZrOB2 B 

com um teor de Rh de 0,5-1 %, uma diminuição na conversão do metano pode ser observada em 
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aproximadamente 450 °C depois de ter ocorrido a injeção. A razão para esse acontecimento não 

tem sido estudado com detalhes. Entretanto, poder-se-ia relacionar às limitações do transporte de 

massa, que influenciariam a reação em altas temperaturas, tendo por resultado uma fonte 

insuficiente do oxigênio. Isto não ocorreria para os catalisadores que contêm a céria desde que o 

oxigênio pode ser fornecido pelo suporte ( Ericksson et al, 2005). 

 A seletividade ao CO ( figura V.16 ) e a seletividade ao HB2 B (figura V.17) seguem a mesma 

tendência observada para a conversão do metano, ou seja, não houve desativação para nenhum 

dos catalisadores e os resultados mostram que a conversão de CHB4 B foi maior para o catalisador 

1,5% Rh/Ce B75 BZr B25 BOB2 B e a seletividade ao CO foi maior para o catalisador 1,5% Rh/Al B2 BOB3 B.  

Estudos feitos por (Eriksson et al, 2005) mostraram que os catalisadores que contêm a 

céria como suporte mostraram alta atividade e formação de HB2 B e de CO. Ambos o suporte e o 

teor usado de Rh tiveram um impacto significativo no desempenho do catalisador. A presença da 

céria no suporte melhorou a atividade, especialmente em altas temperaturas, e a conversão 

completa pôde ser obtida. Este comportamento está provavelmente relacionado  à mobilidade 

elevada do oxigênio da céria. Os estudos precedentes mostraram que a adição do Ce ao ZrOB2 B 

aumenta a atividade e a estabilidade de catalisadores da Pt e do Ni para a oxidação parcial do 

metano devido a uma diminuição da dissociação do CHB4 Be realçou a eliminação de carbono da 

superfície. 

 O efeito do suporte na oxidação parcial do metano baseado em catalisadores de ródio foi 

investigado por Ruckenstein et al, (1999), que verificaram que os óxidos redutíveis não são em 

geral suportes apropriados para o ródio neste tipo de reação. Uma possível razão é que o segundo 

óxido gerado através da redução dos óxidos redutíveis migra para a superfície das partículas do 

metal, diminuindo o número de sítios ativos do ródio e com isso a atividade catalítica e promove 

a combustão da reação. Entre os óxidos irredutíveis, o MgO provê a mais alta atividade catalítica 

com elevada seletividade e estabilidade do produto. As interações fortes entre o ródio e óxidos do 

magnésio (especialmente a formação de MgRhB2 BOB4 B) são responsáveis pela elevada estabilidade 

dos catalisadores de ródio suportados em MgO. O ródio metálico pode ser gerado através da 

reação entre o metano e o óxido do ródio (ou composto contendo ródio) sempre na presença do 

oxigênio e induz a oxidação parcial do metano. Conseqüentemente, fica esclarecido que os sítios 

metálicos são responsáveis pela oxidação parcial do metano.  
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  Através de estudos observou-se que a significativa diferença na performance catalítica da 

oxidação parcial do metano para o Rh/AlB2 BOB3 B quando calcinado a 600 e 900° que existe pode ser 

atribuído à formação de espécies de ródio de diferentes estruturas depois das amostras serem 

calcinadas no ar em temperaturas acima dessas. Calcinando a amostra de Rh/AlB2 BOB3 B no ar à 

temperatuta de 900° causou não somente a formação de mais do que 81% de espécies de ródio 

não reduzidas por Hidrogênio na temperatura abaixo de 600°C, mas também afetou a propriedade 

redox das espécies de RhOBx B reduzidas na temperatura abaixo de 250°C. Esta espécie de ródio é 

difícil de ser reduzida ao metal do Rh pelo hidrogênio (Weng et al, 2006). Weng et al também 

confirmou através de estudos feitos que os suportes de alumina em catalisadores de ródio 

mostraram alta estabilidade com excelente atividade e seletividade para a reação de oxidação 

parcial do metano e tem sido por isso extensivamente estudado. Sabe-se que aquecendo uma 

amostra do Rh em um ambiente de oxidação na temperatura acima de 600 °C causa não somente 

a oxidação de partículas suportadas do Rh, mas também a formação de formas oxidadas do Rh 

que é difícil de ser reduzido ao metal por HB2 B na temperatura abaixo de 600 °C.  
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Capítulo VI 

Conclusões e Sugestões 
 
 
VI.1 – Conclusões: 

 

Os catalisadores de ródio suportados em γ-Al B2 BOB3 B, CeOB2 B, ZrOB2 B e Ce-ZrOB2 B, em vários teores 

foram caracterizados e comparados frente à oxidação parcial do metano para a produção de 

hidrogênio. 

Os suportes Ce-ZrOB2 B preparados formaram uma solução sólida onde, através da técnica de 

DRX, não se verificou o aparecimento de fases separadas de CeOB2 B nem de ZrOB2 B. Utilizando a 

técnica de TPR para os suportes, foi atribuída aos mesmos a estrutura cúbica para os óxidos com 

teores de ZrOB2 B<= B B50% mol enquanto que para o suporte Ce B25 BZr B75 BOB2 B a estrutura tetragonal parece 

estar coerente com a temperatura de máximo de consumo de HB2 B na redução. Fornasiero et al 

(1995) através de estudos observou que a difusão do oxigênio da rede cristalina para a superfície 

na estrutura cúbica do CeOB2 B se dá pelo esquema de vacâncias. Assim, pode-se concluir que o 

aumento do teor de ZrOB2 B provoca um aumento nos defeitos cristalinos da estrutura cúbica dos 

óxidos mistos Ce-ZrOB2 B que provoca uma maior mobilidade do oxigênio da rede cristalina 

favorecendo o processo de redução do suporte. 

Os óxidos mistos Ce-ZrOB2 B quando formam uma solução sólida apresentam maior 

redutibilidade quando comparados aos óxidos simples CeOB2 B e ZrOB2 B. 

O difratograma característico da Difração de Raios-X apresentou uma coincidência de 

picos de cada catalisador com seu respectivo suporte. Não foi detectado nenhum traço de ródio 

em nenhum dos catalisadores, devido ao baixo teor de ródio. 

Os perfis de TPR mostraram a presença de diferentes espécies de RhOBx B nos catalisadores.  

Pela técnica de TPSR pode ser concluído que a oxidação parcial do metano ocorre via 

mecanismo indireto para os catalisadores de Rh suportados em ZrOB2 B, CeOB2 B e CeZrOB2 B. Logo a 

estabilidade dos catalisadores Rh/ZrOB2 B, Rh/CeOB2 B e Rh/CeZrOB2 B está relacionada à capacidade de 

redução dos suportes como também à formação de diferentes espécies de Rh que 

proporcionariam forte interação entre o Rh e os suportes. 
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Ao comparar os resultados do teste catalítico para todos os catalisadores verificou-se que 

todos possuem alta atividade, que aumenta com a dispersão, e estabilidade. O teste de 

caracterização através da quimissorção foi fundamental mas não determinante na indicação do 

catalisador mais apropriado para a oxidação parcial do metano. A maior atividade catalítica para 

o 1,5% Rh/ γ-Al B2 BOB3 B na oxidação parcial do metano se deve possivelmente por este apresentar 

maior área superficial ou pela maior formação de sítio ativos interfaciais devido a forte interação 

metal suporte. 

 
 
VI.II - Sugestões: 

 

Alguns experimentos adicionais seriam úteis para o melhor entendimento destes sistemas 

catalíticos frente à oxidação parcial do metano: 

 Oxidação a temperatura programada (TPO) que permite avaliar o tipo de coque formado. 

 Pulsos de CHB4 B e OB2 B que permitem investigar a capacidade de remoção das espécies 

carbonáceas da superfície catalítica. 

 Microscopia eletrônica de transmissão, com a finalidade de identificar o tamanho real das 

partículas dos sistemas catalíticos analisados. 

 A capacidade de armazenamento de oxigênio (OSC) e a redutibilidade dos óxidos  redutíveis 

como o CeOB2 B e Ce-ZrOB2 B. 

 Dessorção à temperatura programada (TPD). 
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Apêndice 1 

 
Cálculos para preparação dos suportes 

 

Por exemplo: Preparar 10 g do suporte CeB0,75 BZr B0,25 BO B2 B 

Dados: 

m suporte = 10 g 

PM CeO B2 B = 172,13 g/gmol 

PM (NH B4 B) B2 BCe(NO B3 B) B6 B = 548,23 g/gmol 

PM ZrO B2 B = 123,22 g/gmol 

PM ZrO(NO B3 B) B2 B = 231,23 g/gmol 

Solução de ZrO(NO B3 B) B2 B: d = 1,450 (%p = 35) 

 

Então: 

22 ZrOCeO

suporte
suporte PM * 0,25  PM * 0,75

m
  n

+
=  

mmol 62,54  
123,22 * 0,25  172,13 * 0,75

10  nsuporte =
+

=  

 

mmol 15,64  62,54 * 0,25   n * 0,25  n suporteZrO2
===  

g 1,93  123,22 * 10 * 15,64  PM * n   m -3
ZrOZrOZrO 222

===  

 

mmol 46,90  62,54 * 0,75  n * 0,75  n suporteCeO2
===  

g 8,07  172,13 * 10 *46,90  PM * n  m -3
CeOCeOCeO 222

===  

 

Mas os precursores do ZrO B2 B e do CeO B2 B são, respectivamente, ZrO(NOB3 B) B2 B e (NH B4 B) B2 BCe(NO B3 B) B6 B. 
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UZrO UBU2 UB 

Para o ZrO B2 B temos: 24
OHNH

23 ZrO  Zr(OH)  )NO(ZrO 4 ⎯→⎯⎯⎯⎯⎯ →⎯ Δ  

Pela estequiometria da reação sabemos que: 

g 3,62  
22,123

231,22 * 1,93  
PM

PM * m
  m

2

232
23

ZrO

)ZrO(NOZrO
)NO(ZrO ===  

Mas, a solução de ZrO(NO B3 B) B2 B é %p/p = 35 

g 10,34  
35

100 * 3,62  
35

100 * m
  m 23)ZrO(NO

solução ===  

Como se trata de uma solução, temos que d = 1.450 e que a massa específica da H B2 BO é 1 g/cmP

3
P, a 

25 °C e 1 atm. 

3
solução

OH

solução g/cm 1,45  1 * 1,45     d
2

==ρ⇒
ρ

ρ
=  

Logo, e o volume de solução necessário será: 

mL 7,10  
1,45

10,34  
m

  V
solução

solução
solução ==

ρ
=  

 

UCeO UBU2 UB 

Para o CeO B2 B temos: 24
OHNH

aq6324 CeOCe(OH))NO(Ce)NH( 4 ⎯→⎯⎯⎯⎯ →⎯ Δ  

Então, pela estequiometria da reação sabemos que: 

g 25,70  
13,172

548,23 * 8,07  
PM * m

  
2

63242

6324

)()(NHCeO
)()( ===

CeO

NOCe
NOCeNH PM

m  

 

 

Mas, [CeP

+4
P] = 0,2 M 

mmol 46,88  
548,23
25,70  

m
  

6324

6324
4

)()(

)()(NH ===+

NOCeNH

NOCe
Ce PM

n  

Então, o volume total será: 

mL 274,4  
0,2

0,046878  
][

n
  4

Ce 4
=== +

+

Ce
V  

E o volume de H B2 BO a ser adicionado será: 
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mL 267,3 7,1 - 274,4  V - V  
232 )ZrO(NO ===OHV  

UNH UBU4 UBUOH 

A quantidade de NHB4 BOH necessária para a precipitação será: 

mmol 282,12  15,64)(54,89*4)n(n*4
235344 )ZrO(NO)()(NH =+=+= NOCeOHNHn  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 
 

METODOLOGIA PARA CÁLCULOS DE REDUÇÃO A TEMPERATURA 
AMBIENTE E TPR 
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O reator de TPR pode ser descrito como um reator tubular. 

 

                             

 

xe xs 

Fe Fs 

 
Onde: 

F BeB – vazão molar total da corrente de entrada 

F Bs B – vazão molar da corrente de saída 

X BeB – fração molar de HB2 B na mistura H B2 B/Ar na corrente de entrada 

X Bs B – fração molar de HB2 B na mistura H B2 B/Ar na corrente de saída 

 

Como a fração molar de HB2 B nas correntes é muito baixa (0 a 5%), temos que: FBeB ≈ F Bs B = F. 

Assim, pelo balanço de massa para o HB2 B no reator, pode-se escrever: 

( )se
H  x- x F  

dt
dN

2 =   

onde 
2HN  é o nº de moles consumidos de HB2 B. 

Integrando, temos: 

[ ]∫= dtx - t x F  N seH2
                                                          (A.1-1) 

São dados diretos das análises realizadas: 

a. A vazão volumétrica da corrente gasosa (vB0 B), que se relaciona com F, através da 
equação dos gases ideais. 

RT
v*P F 0= , onde P = 1atm e T = 298K                              (A.1-2) 

 

 

b. A área do pico registrado (A). 

As considerações seguintes referem-se a figura A.1.1 
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3 0 0 0 4 0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0

I 0
 i

 (
A

)

0

t e m p o  ( s )

 
 

Seja i a intensidade iônica da m/z=2. Pode-se relacionar a coordenada i com a composição 
molar do gás na saída do reator sabendo-se que a intensidade iônica é proporcional à concentração. 

 

Da figura A.2-1 vê-se que: 

• quando i = 0                                   xBs B = xBeB  

• quando i = I B0 B                                   x = 0 

 

Dada a condição de proporcionalidade, relação entre xBs B e i é linear: 

0
ees I

i *  x-  x x =                                                                  (A.1-3) 

 

 

 

Substituindo (A.1-3) em (A.1-1): 

 

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
= ∫ dt )

I
i x- x( - t x F  N
0

eeeH2
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⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
= ∫ dt i

I
x - t  x- t x F  N
0

e
eeH2

 

Então: 

 

0

e
H I

A xF  N
2

=                                                                       (A.1-4) 

 

onde A é a área sob a curva do gráfico i versus t. 

A equação (A.1-4) foi utilizada para calcular a quantidade de HB2 B consumido na redução. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
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GRÁFICOS DE QUIMISSORÇÃO DE H B2B PARA OS CATALISADORES À 

BASE DE Rh 
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ANEXO III 
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GRÁFICOS DE QUIMISSORÇÃO DE CO PARA OS CATALISADORES À 

BASE DE Rh 
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