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Resumo 

 A oxidação parcial e reforma autotérmica são reações possíveis para a formação 
de H2 e CO a partir de hidrocarbonetos. O hidrogênio é usado para obtenção de amônia, 
de metanol, hidroprocessamento do petróleo e juntamente com o CO é usado no 
processo de Fischer-Tropsch. Os principais produtos dessas reações têm valor comercial 
em diversos tipos de indústrias e atualmente são de grande importância para a indústria 
química. Um estudo de comparação entre os catalisadores de Ni/BaZrO3 e Ni/γ-Al2O3 
com teores de 10% de níquel (p/p) foi realizado nesse trabalho. Os catalisadores foram 
preparados por impregnação seca, utilizando uma solução de Ni(NO3)2.6H2O como sal 
precursor do níquel. Foram utilizados neste estudo as seguintes técnicas de 
caracterização: Espectroscopia de raios-X por dispersão de energia (EDX), difração de 
raios-X (DRX), redução à temperatura programada (TPR) e termogravimetria (TG). Os 
testes de DRX e TPR sugerem a formação de NiAl2O4  no Ni/γ-Al2O3, estrutura 
reduzida em temperaturas altas, formação de NiO no Ni/BaZrO3, que reduz em 
temperaturas inferiores. Experimentos de reação de reforma autotérmica e de reação de 
oxidação parcial do metano foram realizados com o objetivo de avaliar a conversão do 
metano, seletividade (do CO, CO2 e H2) e razção H2/CO. O catalisador Ni/γ-Al2O3 
apresentou as maiores conversões, maior razão H2/CO e seletividades de CO e H2 e a 
menor seletividade de CO2 nas duas reações. Na oxidação parcial o Ni/γ-Al2O3 
apresentou conversão, seletividade de CO, H2 e CO2, e razão H2/CO entre os valores de 
82-84%, 91-95%, 84-86%, 5-9% e 2,15-2,17 respectivamente, contra 54-58%, 81-85%, 
67-70%, 15-19% e 1,65-1,68 do Ni/BaZrO3. Na reforma autotérmica, Ni/γ-Al2O3 

apresentou conversão, seletividade de CO, H2 e CO2 e razão H2/CO entre os valores de 
85-87%, 94-96%, 88-93%, 4-6% e 2,16-2,17 respectivamente, contra 65-68%, 86-89%, 
75-81%, 11-14% e 2,00-2,02 do Ni/BaZrO3. Nas duas reações os valores de conversão, 
seletividade e razão H2/CO permaneceram praticamente constantes durante o período 
reacional, apesar que para o caso da reforma autotérmica, pode-se notar uma pequena 
diminuição da conversão e seletividade de CO e H2 e um aumento da seletividade do 
CO2, provavelmente devido as condições reacionais mais severas. Desta forma, o Ni/γ-
Al2O3 se mostrou o melhor catalisador dentre os dois analisados. 

 
Palavras chave: Reforma autotérmica do metano; oxidação parcial do metano; geração 
de hidrogênio; Ni/γ-Al2O3, Ni/BaZrO3. 
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Abstract 
Partial oxidation and autothermal reforming are two possible reaction in the 

generation of syngas (H2 and CO) from hydrocarbons. Hydrogen is mainly used in the 
generation of ammonium, methanol, and coal hydrogenation and together with CO is 
used in the Fischer-Tropsch process. The main products of this reaction have a high 
added value in many types of industries and are currently of great importance in 
chemical industry. A comparison study between catalysts Ni/γ-Al2O3 and Ni/BaZrO3 
with nickel percentage of 10% (w/w) was performed in this work.  The catalysts were 
prepared by incipient wetness impregnation, utilizing a solution of Ni(NO3)2.6H2O as 
nickel precursor salt. In this study, the following methods were utilized as 
characterization techniques: Energy-dispersive X-Ray Spectroscopy (EDX), X-Ray 
Diffraction (DRX), Temperature-programed Reduction (TPR) and Thermogravimetry 
analysis (TGA).The DRX and TPR experiments suggested the formation of NiAl2O4 in 
the Ni/γ-Al2O3 catalyst, a structure achieved in high temperature reduction, and 
formation of NiO in the Ni/ BaZrO3 catalyst, achieved in lower temperatures. Reaction 
experiments of autothermal reforming and partial oxidation of methane were performed 
with the objective of evaluate conversion rates of methane, selectivity for H2, CO and 
CO2 and H2/CO ratio. The Ni/γ- Al2O3 catalyst presented higher conversion rates, 
H2/CO ratio and selectivity for CO and H2 and a lower selectivity for CO2 in both 
reactions. In the partial oxidation, Ni/γ-Al2O3 presented conversion rate, selectivity of 
CO, H2 and CO2 and H2/CO ratio equal to 82-84%, 91-95%, 84-86%, 5-9% and 2,15-
2,17, respectively, against 54-58%, 81-85%, 67-70%, 15-19% and 1,65-1,68 for the 
Ni/BaZrO3 catalyst, respectively. In the autothermic reforming the catalyst Ni/γ-Al2O3 

presented, respectively, conversion rate and selectivity of CO, H2 and CO2 and H2/CO 
ratio equal to 85-87%, 94-96%, 88-93%, 4-6% and 2,16-2,17 against 65-68%, 86-89%, 
75-81% 11-14% and 2,00-2,02 for the Ni/BaZrO3 catalyst. For both reactions, the 
conversion rates and selectivity remained constant during the reactional period, 
regardless the fact that in the autothermal reforming, a small decrease in conversion and 
selectivity for CO and H2 and an increase in the selectivity of CO2 could be observed, 
probably due to more severe reaction conditions. In this manner, Ni/γ-Al2O3 catalyst can 
be considered a better catalyst in the comparison.     

Key words: Autothermal reforming of methane, partial oxidation of methane, 
Hydrogen generation, Ni/γ-Al2O3, Ni/BaZrO3. 
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1. Introdução e Objetivos 

 

1.1.Introdução 

O gás hidrogênio (H2) é um vetor energético flexível que pode ser usado em 
vários setores, tanto como matéria-prima na indústria, como também na geração de 
eletricidade. Atualmente, ele é usado majoritariamente como um insumo na indústria 
química e nas refinarias, contudo há também muito potencial para ele exercer papéis 
importantes nos campos de armazenamento e geração de energia, e no setor dos 
transportes atuando como combustível (IEA, 2012). 

Os custos de venda do hidrogênio no mercado hoje indicam que ainda precisam 
ser estudadas muitas formas de otimização da sua produção, desde a busca por novos 
processos até a pesquisa de tipos de catalisadores. Atualmente, três principais tipos de 
plataformas de processos têm a capacidade de produzir H2 através do gás natural: a 
reforma a vapor, a oxidação parcial e a reforma autotérmica. Todas as três possuem 
como reagente principal o metano, produzindo o chamado gás de síntese que é uma 
mistura de H2 com CO.  

O tipo de processo de produção do gás de síntese define também a razão dos 
produtos H2/CO. A reação de reforma a vapor por exemplo pode fornecer uma razão 
igual ou maior a dois, sendo que cerca de metade de toda produção global de gás 
hidrogênio é feita por este processo. Ela é muito empregada porque gera gás de síntese 
com a razão H2/CO maior que os demais métodos. Assim, a reforma a vapor abastece a 
demanda de hidrogênio das refinarias e das indústrias de amônia e fertilizantes (PATEL 
et al., 2005). 

Paralelamente, a oxidação parcial do metano com oxigênio sob uma reação 
exotérmica e o processo de reforma autotérmica geram razões H2/CO um pouco 
menores, mais interessantes para serem utilizados na produção de gasolina, diesel e 
outros combustíveis (INDARTO; PALGUANDI, 2013). 

Na oxidação parcial catalítica, uma corrente de oxigênio é adicionada ao reator, 
junto com a alimentação de hidrocarboneto, onde eles reagem gerando H2, CO e H2O. A 
reação heterogênea acontece a uma rápida velocidade sob um catalisador sólido. Como 
não há necessidade de alimentação de água, reatores de oxidação parcial catalítica são 
geralmente menores e mais fáceis de integrar com sistemas de reforma e com a 
distribuição em aplicações energéticas. Além disso, a natureza exotérmica do sistema 
diminui a necessidade de aquecimento do sistema (SMITH; SHEKHAWAT, 2011). 

A reforma autotérmica é definida como a combinação da oxidação parcial com a 
reforma a vapor. O calor liberado da reação exotérmica de oxidação parcial do 
hidrocarboneto é usado para promover as reações endotérmicas de reforma a vapor. 
Dessa maneira, as condições de operação definidas fazem com que os sistemas sejam 
termicamente balanceados, resultando numa reação global termoneutra (HAYNES; 
SHEKHAWAT, 2011). 
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Além do tipo de processo usado na formação do gás de síntese, há também a 
busca pelas condições otimizadas de reação, que envolvem temperatura, pressão e o tipo 
de suporte e de catalisador. Neste trabalho, foi investigado o efeito de dois suportes, γ-
Al2O3 e BaZrO3, para catalisador de Níquel, nas reações de oxidação parcial e na 
reforma autotérmica do metano.  

Os catalisadores suportados possuem vasta aplicação na indústria. A porosidade 
do suporte favorece a incorporação da fase ativa na superfície dos poros e quanto maior 
essa área, maior a concentração de sítios ativos no sistema. Além disso, o suporte dá 
maior resistência mecânica ao catalisador (FIGUEIREDO, RIBEIRO, 1987). 

As aluminas (Al2O3) são suportes amplamente conhecidos na indústria e 
frequentemente utilizados para reações de reforma de hidrocarboneto para geração de 
gás de síntese. Por outro lado, há um número limitado de trabalhos sobre o efeito 
suporte da perovskita zirconato de bário (BaZrO3) nas reações de reforma. Mais 
especificamente, não foi encontrado na literatura nenhum artigo publicado em que 
propusesse o catalisador Ni/BaZrO3 numa reação de reforma.  

Além das reações, foram feitas caracterizações dos catalisadores pelas técnicas 
de redução a temperatura programada (TPR), termogravimetria (TG), espectrometria de 
raios-X por dispersão de energia (EDX) e difração de raios-X (DRX), a fim de avaliar 
as suas propriedades físico-químicas. 
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1.2.Objetivos 

Esse trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar como é o 
comportamento dos catalisadores de Ni/γ-Al2O3 e Ni/BaZrO3 (10% p/p) com relação a 
conversão do metano, a seletividade de hidrogênio e monóxido de carbono nas reações 
de reforma autotérmica e oxidação parcial do metano. 

Para isso, foram feitas as seguintes atividades: 

• Síntese dos catalisadores; 

• Determinação da faixa de temperatura de redução do níquel nos suportes - 

Redução a Temperatura Programada (TPR); 

• Avaliação das faixas de temperatura de decomposição dos catalisadores não 

calcinados e verificar se há decomposição dos suportes – Termogravimetria 

(TG); 

• Caracterização química (semi-quantitativa) das amostras – Espectrometria de 

Raios-X por Dispersão de Energia (EDX); 

• Verificação das fases cristalinas existentes no catalisador preparado e nos 

suportes – Difração de Raios-X (DRX); 

• Avaliação da conversão, seletividade e atividade nas reações de reforma 

autotérmica e oxidação parcial do metano. 
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2. Revisão Bibliográfica  

 

2.1.Gás Natural  

O gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos leves de origem fóssil, que em 
condições normais de temperatura e pressão se apresentam no estado gasoso. Sua 
composição pode variar dependendo do campo onde ele foi extraído, mas de forma 
geral ele é composto majoritariamente de metano, seguido de etano, propano e pequenas 
quantidades de outros hidrocarbonetos de maior peso molecular. O metano é, portanto, 
seu principal componente. Impurezas como nitrogênio, dióxido de carbono, água e 
compostos de enxofre estão presentes em baixos teores (SANTOS, 2002). 

O gás natural é encontrado na natureza normalmente em rochas porosas de 
reservatórios profundos no subsolo, terrestre ou marítimo. Sua formação é resultante da 
longa e contínua deposição de matéria orgânica durante as eras geológicas, assim como 
no caso do petróleo. As condições de temperatura e pressão, associadas à ausência de ar 
e aos movimentos da crosta terrestre favoreceram a transformação da matéria orgânica 
depositada nessa mistura de gases (CONPET, apud DOS SANTOS, 2009). 

Há dois tipos de gás natural: o associado e o não associado.  O gás associado tem 
esse nome pois encontra-se junto ao petróleo, de forma dissolvida no óleo ou na parte 
superior da acumulação rochosa formando uma capa de gás. Nesse caso, em geral 
privilegia-se a produção inicial do óleo e o gás é usado para manter a pressão no 
reservatório. Este gás é recuperado em seguida. Já o gás não associado é aquele que não 
possui água ou óleo, ou possui em concentrações mínimas. Na acumulação rochosa 
porosa, a concentração de gás é predominante, permitindo a produção de gás. A figura 
2.1 esquematiza esses dois tipos de reservatórios de gases (SANTOS et al., 2002). 

 
Fonte: Adaptador de CONPET, apud DOS SANTOS, 2009 

Figura 2.1 – Tipos de Reservatórios produtores de gás Natural. 

Há relatos de fendas de gás natural desde pelo menos 2000 a.C. na região do 
Oriente Médio.  Tais fendas eram vistas como sobrenaturais em virtude da sua 
capacidade de proporcionar chamas de fogo. No ano de 1815 foi descoberto gás natural 
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nos Estados Unidos e dessa maneira o século XIX foi considerado o ponto de partida na 
indústria do gás. No começo do século XX reservas de gás foram descobertas no Texas 
e em Oklahoma, ao passo que a tecnologia de transporte de gás através de dutos 
melhorava cada vez mais, aumentando a segurança e as distâncias percorridas no 
transporte. A crise do petróleo nos anos 70 colocou o gás natural como uma fonte chave 
de energia no panorama global. Hoje em dia, o gás natural se tornou um combustível 
importante para aquecimento domiciliar, na produção de energia e como matéria-prima 
para a indústria (MOKHATAB et al., 2015). 

 

2.1.2. Cadeia Produtiva  

São quatro etapas de obtenção de gás natural: exploração, produção, 
processamento e transporte (PRAÇA, apud DOS SANTOS 2009). 

Como o gás está em rochas porosas em diferentes lugares e em diferentes 
profundidades, o primeiro passo é descobrir onde este gás pode ser encontrado. Após 
estudos geofísicos de levantamentos sísmicos, perfurações são realizadas para indicar a 
viabilidade comercial dos campos e em seguida são instaladas infraestruturas para a 
extração e o escoamento dos gases.  

Ao ser retirado o gás passa pela etapa de produção onde vasos separadores 
removem a água e os hidrocarbonetos que estiverem no estado líquido. Se o gás estiver 
contaminado com enxofre deve ser encaminhado para uma unidade de dessulfurização. 
Uma parte desse gás resultante é utilizado no próprio sistema de produção e o restante é 
enviado para o processamento.  

Na etapa de processamento, o gás passa por Unidades de Processamento de Gás 
Natural (UPGN) nas quais o produto é fracionado, gerando três produtos: gás natural 
processado (GNP), composto por metano e etano; gás liquefeito de petróleo (GLP), 
composto por propano e o butano; e a gasolina natural ou C5+ (SANTOS, 2002). 

O transporte pode ser realizado no estado gasoso ou no estado líquido. Nas 
operações terrestres, o transporte é preferencialmente feito por meio de gasodutos, 
mesmo a longas distâncias. O transporte na forma de GNL (gás natural liquefeito) é 
realizado em situações específicas, como por exemplo na exportação intercontinental, 
podendo ser transportado por meio de navios, barcaças, e trens criogênicos. 

 Uma vez que pronto para ser transportado, o gás é distribuído para o 
consumidor residencial, industrial, comercial ou automotivo. Essa é uma etapa que 
requer máximo cuidado com segurança e padrões de qualidade. As especificações do 
gás são criteriosas não podendo ultrapassar o teor mínimo de contaminantes, que podem 
trazer problemas para os equipamentos em que ele será utilizado. Às vezes também é 
necessário odorizá-lo, para que o combustível seja detectado mais facilmente em caso 
de vazamentos (SANTOS et al., 2002). 
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2.1.2. Utilização  

No caso das residências, o gás é utilizado principalmente no aquecimento de 
água para banho e também no aquecimento de ambientes, piscinas, saunas, entre outros. 
No uso comercial, ele também pode exercer esses papéis, assim como a cocção de 
alimentos em restaurantes e usado como combustível em diferentes tipos de 
equipamentos. No Brasil, nem o uso comercial nem o residencial são significativos na 
quantidade total de gás natural consumido, estando os usos industrial e a geração 
elétrica em plano primário. (SOUZA, apud DOS SANTOS, 2009). 

A figura 2.2 apresenta a distribuição do consumo de gás natural nos diversos 
segmentos no Brasil para o ano de 2016. O setor industrial corresponde a mais de 40% 
do consumo de todo o gás natural usado no país. Apesar desses números significativos, 
o combustível está em quarto na lista de energias utilizadas pela indústria, com 6.8% do 
total. Os derivados do petróleo (42,7%), a eletricidade (16,5%) e a biomassa de cana-de-
açúcar (10.8%) são as fontes mais utilizadas (MME, 2016a). 

 

Fonte: Adaptado de MME, 2016a 

Figura 2.2 – Segmentação do consumo de gás natural média no Brasil em 2016. 

Termoelétricas de gás natural desempenham um papel importante no setor 
elétrico ao suprir energia elétrica nos momentos, quantidades e locais em que o sistema 
mais precisa, com alta confiabilidade. No Brasil, a participação do gás natural na matriz 
energética varia a cada ano dependendo da capacidade de produção de energia do 
sistema hidrelétrico (MME; EPE, 2007). Conforme podemos observar na figura 2.3, no 
ano de 2015 sua participação correspondeu a cerca de 13% da fonte interna de energia 
(MME, 2016b). 
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Fonte: Adaptado de MME, 2016b 

Figura 2.3 – Segmentação da matriz energética brasileira no ano de 2015. 

 

No campo automotivo, o Brasil desponta como uma das maiores frotas de Gás 
Natural Veicular (GNV) do mundo. O uso GNV implica na redução da emissão de 
gases do efeito estufa sendo que ele pode ser utilizado para a maioria dos veículos de 
estrada (ANP, 2017). 

 

2.2. Hidrogênio  

O gás hidrogênio é sinalizado como um vetor energético alto potencial de 
crescimento, pois é um combustível que pode ser obtido por diferentes matérias-primas 
e processos de produção, e é não tóxico e não poluente. Ele é muito apropriado para o 
armazenamento de altas quantidades de energia durante um longo período de tempo ou 
de pequenas quantidades sobre condições limitadas de espaço.  Sua aplicação na 
indústria é vasta, desde a indústria química e petroquímica até as indústrias metalúrgica, 
de vidro e eletrônica. Sua necessidade pode ser dividida em quatro categorias principais: 
(RAMACHANDRAN, 1998; IEA, 2015). 

1) Como reagente em processos de hidrogenação. 
2) Como removedor de traços de gás oxigênio para evitar oxidação. 
3) Como combustível propriamente dito (ex: foguetes). 
4) Como gás refrigerador em geradores elétricos. 

 As principais das reações em que o hidrogênio é utilizado como reagente são as 
sínteses de amônia, o hidrorefino e a síntese de metanol. Na indústria do petróleo o H2 
pode reagir de várias maneiras, incluindo o hidrocraqueamento e o hidroprocessamento. 
O hidrocraqueamento é a quebra das ligações dos hidrocarbonetos paralelamente a sua 
hidrogenação, resultando moléculas menores e com menor razão H/C. O 
hidroprocessamento é usado para hidrogenar compostos de enxofre e nitrogênio e dessa 
forma removê-los na forma de H2S e NH3 (RAMACHANDRAN, 1998). 
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 Além das indústrias de fertilizantes e petroquímica, o hidrogênio também tem 
aplicações nos processos de hidrogenação de óleos e gorduras, na indústria metalúrgica 
e na indústria eletrônica. Quando há interesse de se reduzir o nível de insaturação de 
óleos e gorduras, por exemplo, na indústria alimentícia, utiliza-se a reação de 
hidrogenação.  Na indústria metalúrgica sua aplicação é na etapa de redução no 
processo de Sherritt Gordon, que é o utilizado para a fabricação de níquel. Na indústria 
eletrônica, suas propriedades redutoras e sua alta capacidade de troca térmica são usadas 
na deposição de filmes cristalinos (epitaxia) e no processo de recozimento de pastilhas 
de silicone. (RAMACHANDRAN, 1998; CIGAL, 2016) 

 Os combustíveis fósseis representam a principal matéria-prima para a produção 
de H2 no atual cenário e o gás natural desponta como a principal fonte, seguido do 
petróleo, e o carvão está em terceiro. Dentre os três, o gás natural é o mais indicado para 
a síntese devido ao maior conteúdo relativo de hidrogênio. Além disso, o gás natural 
possui mais reservas comprovadas ao redor do globo do que o petróleo (IEA, 2012). 

 É importante notar que os combustíveis fósseis geram como subproduto o CO2 
na formação do gás de síntese, que é um dos principais causadores do efeito estufa. 
Uma alternativa ainda muito cara seria a eletrólise da água, que corresponde a apenas 
4% da produção mundial de hidrogênio. A energia necessária para a eletrólise poder vir 
de origem renovável por exemplo como hidrelétrica, solar ou eólica 
(RAMACHANDRAN, 1998, IEA, 2012). 

 Num panorama futuro, outras áreas de utilidade do hidrogênio podem vir a ser 
exploradas. Tanto no meio acadêmico, como nos setores de P&D (Pesquisa e 
Desenvolvimento) das empresas, há registros de pesquisas do H2 nas áreas dos 
transportes, da construção civil e do armazenamento energético. Células a hidrogênio 
podem ser acopladas a carros e ônibus com motores elétricos. Nos prédios, o H2 pode 
atuar como co-gerador de energia, descentralizando o abastecimento energético por 
meio de células a hidrogênio estacionárias. Além disso, a eletrólise da água pode ser 
usada para criar hidrogênio em situações de excesso de energia disponível, 
configurando uma forma de armazenamento energético (IEA, 2012). 

 

2.2.1. Células a Hidrogênio 

 A aplicação inicial do hidrogênio como combustível foi na indústria 
aeroespacial. Ao longo dos anos, pesquisas em cima dos potenciais do hidrogênio 
multiplicaram-se, dentre elas as relacionadas a células a hidrogênio. Numa versão 
esquematizada dessas células, o gás hidrogênio que está no anodo libera elétrons que se 
direcionam para o catodo através do circuito externo, gerando carga. Simultaneamente, 
os prótons se direcionam ao catodo através do eletrólito, onde reage com o oxigênio 
formando água. Dessa maneira, células a hidrogênio são consideradas fontes de energias 
limpas uma vez que têm como produto a água (RAMACHANDRAN, 1998). 
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 Atualmente existem diferentes tipos de células a hidrogênio, com usos tanto em 
equipamentos estacionários quanto o uso nos transportes. As células podem ser 
caracterizadas pelo tipo de eletrólito usado e pela temperatura de operação. Os quatro 
principais tipos de células a hidrogênio são: células de ácido fosfórico, células de óxidos 
sólidos, células de carbonato fundido e células de membrana eletrólita polimérica (IEA, 

2012). 

 Um caso de célula a hidrogênio que tem sido posto comercialmente em prática 
são os ônibus elétricos urbanos em cidades ao redor do mundo. Como as linhas de 
ônibus geralmente são subsidiadas pelo governo, custos extras relacionados à célula a 
combustível não são fatores impedidores dos projetos, uma vez que há também o 
interesse ambiental envolvido. Assim, garante-se uma diminuição da emissão de gases e 

uma melhor qualidade de vida para o morador da cidade (IEA, 2012). 

 

2.3. Gás de Síntese 

Gás de síntese, ou syngas, é a denominação que se dá à mistura de gás 
hidrogênio (H2) e monóxido de carbono (CO). Ele possui inúmeras aplicações na 
indústria, tanto na produção de insumos químicos quanto de combustíveis e sua 
produção pode ser feita através de várias matérias-primas como gás natural, nafta, 
carvão e coque. Cada processo de geração de gás de síntese possui diferentes valores na 
razão H2/CO. Segundo Liu et al. (2010), os processos de formação do gás de síntese 
são: 

• Reforma a vapor 
• Oxidação parcial (catalítica e não-catalítica) 
• Reforma autotérmica 
• Gaseificação do Carbono 

Trataremos detalhadamente da reforma a vapor, da oxidação parcial e da reforma 
autotérmica, ou reforma com dióxido de carbono, pois elas são os processos mais bem 
estabelecidos e amplamente usados na indústria em que usamos o metano proveniente 
do gás natural para formação do gás de síntese (IEA 2012). Já os processos de 
gasificação usam matérias-primas sólidas como carvão, coque de petróleo e biomassa. 
Também há processos que consomem CO para produzir H2. A oxidação seletiva do CO 
e a reação de deslocamento gás-água transformam o monóxido de carbono do gás de 
síntese em CO2, liberando hidrogênio (LIU et al., 2010). 

A figura 2.4 mostra as diferentes faixas de razão H2/CO de acordo com o 
processo utilizado.  A reforma autotérmica e a reforma a vapor possuem faixas de 
concentração de gás de síntese mais largas, já a faixa da oxidação parcial é mais 
limitada. Observamos também que dependendo do tipo de hidrocarboneto utilizado, 
metano ou nafta, obtemos diferentes faixas de razão H2/CO. 
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Fonte: Adaptado de ROSTRUP-NIELSEN et al., 2002 

Figura 2.4 - Possíveis faixas de razões de H2/CO obtidas em diferentes tipos de 
processo de produção de gás de síntese. 

 

2.3.1. Reforma a vapor 

A primeira patente em relação ao uso de catalisador de níquel suportado numa 
reação foi em 1912 exatamente na reação de reforma a vapor. A reforma catalítica a 
vapor converte um hidrocarboneto em uma mistura de hidrogênio, monóxido de 
carbono, dióxido de carbono e metano. É o processo de produção de hidrogênio mais 
usado mais comercialmente utilizado. Ela se dá primeiramente pela reação de reforma a 
vapor propriamente dita, onde há decomposição do hidrocarboneto e a geração do gás 
de síntese, seguida da reação de deslocamento da água que possibilita a geração de mais 
hidrogênio. A reforma a vapor do metano é comumente chamada de SMR (steam 

methane reforming) (INDARTO; PALGUANDI, 2013. ROSTRUP-NIELSEN, 1984).  

CH4 + H2O ⇌ CO + 3H2 ∆H°298K = +206 kJ/mol (2.1) 
CO + H2O ⇌ CO2 + H2 ∆H°298K = -41 kJ/mol (2.2) 

 

A SMR é usada amplamente na indústria para a produção de H2, porém essas 
duas reações não são as únicas envolvidas no processo de reforma. Algumas reações 
paralelas podem ocorrer, como a reação de Boudouard (2.3), a decomposição do metano 
(2.4) e a gasificação reversa (2.5) (LIU et al., 2010). 

 

2CO ⇌ C + CO2 ∆H°298K = -172  kJ/mol (2.3) 
CH4 ⇌ C + 2H2 ∆H°298K = +75 kJ/mol (2.4) 
CO + H2 ⇌ C + H2O ∆H°298K = -131 kJ/mol (2.5) 
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Como pode-se observar nas reações 2.3 e 2.4, há a geração de carbono e o seu 
depósito interfere na atividade no catalisador, configurando assim uma limitação do 
tempo de vida do catalisador e o bloqueio parcial ou total dos tubos do reformador. 

Na produção industrial, o gás natural dessulfurizado entra num reator de 
reforma, onde produz H2, CO e CO2. O reformador possui inúmeros tubos preenchidos 
com catalisador de reforma que são mantidos em condições necessárias de temperatura 
e pressão para ocorrer a reação. Em geral a o fluxo de vapor d’água é mantido numa 
vazão alta a fim de manter a razão H2O/CH4 entre 2.5 e 3. Isso reduz o risco de 
deposição de carbono na superfície do catalisador. Depois disso, o gás de saída é 
resfriado e submetido a uma reação de shift num conversor de shift. Caso o objetivo seja 
a obtenção de um hidrogênio puro (99.99%) é necessária uma destilação criogênica do 
produto (LIU et al., 2010). 

 

2.3.2. Oxidação Parcial Catalítica 

A oxidação parcial catalítica é uma reação heterogênea de um hidrocarboneto 
com oxigênio para produção de gás de síntese. Há dois mecanismos propostos da 
oxidação parcial catalítica: o direto e o indireto. No mecanismo direto, o H2 e o CO são 
produtos primários oriundos da oxidação do hidrocarboneto (LIU et al., 2010):  

 

CH4 + O2 → H2 + CO (2.6) 

 

Já no mecanismo indireto, ocorre a reação exotérmica de combustão do CH4 
gerando CO2 e H2O, e em seguida há as reações endotérmicas de reforma a vapor 
endotérmica e a reforma com CO2 (LIU et al., 2010). 

 

CH4 + O2 → CO2 + 2H2O ∆H°298K = -802  kJ/mol (2.7) 
CH4 + CO2 ⇌ 2CO + 2H2 ∆H°298K = +247 kJ/mol (2.8) 
CH4 + H2O ⇌ CO + 3H2 ∆H°298K = +206 kJ/mol (2.9) 

 

Primeiramente, deve haver um controle maior na alimentação de duas correntes 
separadas de O2 e de CH4 para manter sua razão ótima. Durante a reação há a 
possibilidade de deposição de carbono devido a redução da atmosfera e também da 
danificação do componente ativo em virtude de pontos quentes dentro do reator. Além 
disso, há o problema de segurança pois a reação é realizada em condições próximas a de 
explosividade. O uso de catalisadores resolve o problema da deposição de carbono sem 
a necessidade de adicionar outra alimentação ao sistema (PEÑA et al., 1996). 

Como o nome já sugere, esse tipo de oxidação parcial utiliza catalisadores. Eles 
possuem o papel de aumentar as taxas de reação e assim permitir altas vazões de gás até 
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atingir o equilíbrio. Além disso, eles evitam a formação de fuligem uma vez que 
capturam radicais livres e evitam a formação de HCN e NH3 que são tóxicos e 
consomem hidrogênio (LIU et al., 2010). 

 

2.3.3. Oxidação Parcial Não-Catalítica 

A oxidação parcial não catalítica é uma reação homogênea que não faz uso de 
catalisadores para reagir o gás natural ou outros hidrocarbonetos. Ela usa grandes 
quantidades de oxigênio em altas temperaturas e altas pressões. Como a reação é 
altamente exotérmica, não há a necessidade de catalisadores para a conversão, uma vez 
que a alta temperatura já é suficiente para favorecer a reação na própria fase gasosa. A 
alimentação do elemento oxidante pode ser de ar ou oxigênio. (LIU et al., 2010) 

 Uma planta de produção de gás de síntese inclui um reator de oxidação, seguido 
de um reator de shift, seguido de um equipamento de purificação de hidrogênio. Nesse 
tipo de processo, a alimentação e a queima do hidrocarboneto deve ser projetada de 
forma que na sua operação evite ao máximo a formação de pontos quentes, formação de 
coque e explosões.  (LIU et al., 2010) 

 

2.3.4. Reforma Autotérmica 

A reforma autotérmica utiliza altas temperaturas e altas pressões para 
transformar hidrocarbonetos, vapor d’água e oxigênio em gás de síntese. Por definição, 
a ATR (autothermal reforming) é a reação de reforma a vapor com a oxidação parcial 
promovida pelo oxigênio. Dessa maneira, a energia liberada na oxidação parcial é 
absorvida pela reforma a vapor. (PEÑA et al., 1996) 

 

CH4 + 3/2O2 ⇌ CO2 + 2H2O ∆H°298K = -520  kJ/mol (2.10) 
CH4 + H2O ⇌ CO + 3H2 ∆H°298K = +206 kJ/mol (2.11) 
CO + H2O ⇌ CO2 + H2 ∆H°298K = -41 kJ/mol (2.12) 

 

A formação de coque na ATR pode ser eliminada com a adição de uma corrente 
de vapor d’água na alimentação. Também foi observado que com o ajuste da relação 
CH4/O2/H2O na alimentação, o método da reforma autotérmica possibilita um 
direcionamento para o balanço de produtos desejado (INDARTO; PALGUANDI, 
2013). 

A principal vantagem da reforma autotérmica é a formação de um gás de síntese 
com uma razão H2/CO favorável para sínteses químicas. Além disso, devido ao balanço 
de energia, a ATR não necessita de fonte de energia externa nem trocadores de calor 
externos, ao contrário do SMR. O reator da reforma autotérmica é menor que da SMR e 
isso também reduz custo do investimento inicial (LIU et al., 2010). 
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A figura 2.5 indica esquema comparativo entre as plantas de oxidação parcial 
não-catalítica, reforma autotérmica e oxidação parcial catalítica. Todas são compostas 
por um reformador, reator de shift e uma unidade de separação de hidrogênio.  

 

 
Fonte: Adaptado de Liu et al., 2010 

Figura 2.5 -  Representação dos reformadores da oxidação parcial não-catalítica, 
reforma autotérmica e oxidação parcial catalítica, seguidos das etapas de purificação. 

 

As temperaturas do reformador da reforma autotérmica variam entre 900°C e 
1150°C. Diferentes pressões já foram empregadas, havendo reformadores tanto que 
operam a 1 bar quanto a 80 bar. O processo de reforma autotérmica é mais compacto 
que de reforma a vapor, porém é maior que o de oxidação parcial (LIU et al., 2010). 

 

2.4. Mecanismos dos sistemas catalíticos  

2.4.1. Reforma a vapor 

 O mecanismo do sistema catalítico da reforma a vapor utilizando um catalisador 
de níquel envolve a adsorção e dissociação do metano na superfície do catalisador, 
seguida pela desidrogenação das espécies CH3* (um átomo de hidrogênio de cada vez). 
O sítio ativo é representado pelo asterisco (*). Paralelamente, a molécula de água é 
adsorvida e dissociada em H* e OH*, que por sua vez é dissociado em O* e H*. A 
molécula de metano é simétrica e altamente estável, dessa maneira a etapa de adsorção e 
dissociação do metano em CH3* e H* é a mais crítica de todo mecanismo, sendo assim 
a etapa determinante da reação (JONES et al., 2008). 

 



26 

 

 

 

CH4 + 2* → CH3* + H* (2.13) 
CH3* + * ⇌ CH2* + H* (2.14) 
CH2* + * ⇌ CH* + H* (2.15) 
CH* + * ⇌ C* + H* (2.16) 
H2O + 2* ⇌ OH* + H* (2.17) 
OH* + * ⇌ O* + H*  (2.18) 
C* + O* ⇌ CO* + * (2.19) 
CO* ⇌ CO + * (2.20) 
2H* ⇌ H2 + 2* (2.21) 

 

 Para chegar até esses mecanismos, Bengaard e Rostrup-Nielsen utilizaram 
cálculos computacionais da Teoria do Funcional da Densidade. No estudo de Bengaard, 
ele considerou duas estruturas de superfícies do Ni, uma mais compacta, Ni(111), e 
outra menos compacta Ni(211) com a presença de degraus e falhas na superfície do 
catalisador. Os valores energéticos de cada etapa com os intermediários de reação estão 
compilados na figura 2.6 (ROSTRUP-NIELSEN et al., 2002). 

 

 
 Fonte: Adaptado de ROSTRUP-NIELSEN et al., 2002 

Figura 2.6 – Energias calculadas ao longo do caminho da reação de reforma a vapor 
nas superfícies de Ni(111) e Ni(211). Todas as energias postuladas na situação na qual 

todos os reagentes estão em fase gasosa e distantes da superfície.  

 

 Observa-se que para ambas as reações, a barreira mais alta na formação do 
monóxido de carbono (C* + O* → CO* + *). A estrutura Ni(211) é muito mais reativa 
que a Ni(111) e os seus intermediários possuem maior estabilidade devido a menores 
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estados de energia. Nesse sentido, pode-se inferir que os degraus na superfície da 
estrutura Ni(211) servem como sítios de nucleação para a formação de grafeno. 

 Nos sistemas catalíticos da reforma a vapor onde temos um hidrocarboneto com 
mais de um carbono, há primeiro a sua adsorção na superfície do catalisador seguido 
pela quebra das ligações C-C, gerando espécies do tipo C1 (LIU et al., 2010). 

 

2.4.2. Oxidação Parcial  

 Há mais de um desafio para se determinar o mecanismo de reação da oxidação 
parcial. Primeiramente, não se sabe se apenas um mecanismo está presente num 
experimento ou se dois ou mais mecanismo podem ocorrer paralelamente. A partir 
disso, também é preciso identificar se a natureza do catalisador e do suporte também 
podem influenciar o tipo de mecanismo. O mesmo raciocínio é aplicado para as demais 
condições de operação: razão CH4/O2, temperatura, vazão, etc. (SMITH; 
SHEKHAWAT, 2011). 

 Dois mecanismos distintos são propostos para a oxidação parcial catalítica do 
metano para produção do gás de síntese. Como mostra a figura 2.7, o mecanismo 
indireto sugere a produção H2O e CO2 primeiramente e o CH4 restante reage na reforma 
com a água ou na reforma com CO2. No mecanismo direto, a pirólise do CH4 forma 
diretamente os produtos CO e H2 (QIN et al., 1996). 

 
Fonte: Adaptado de QIN et al., 1996 

Figura 2.7 - Esquema de caminhos possíveis de reação para a produção de gás de síntese 
pela oxidação parcial do metano. D, energia de decomposição; H, mudança de entalpia 

na reação.  

 Qin, Lapszewicz, e Jiang (1996) investigaram a oxidação parcial do metano sob 
um sistema catalítico de MgO-metal e propuseram um mecanismo onde há a 
quimissorção do gás oxigênio e assim ele é dissociado formando átomos de oxigênio 
adsorvidos. Isso ocorre devido à forte ligação química entre metal e oxigênio. O átomo 
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oxigênio adsorvido é capaz de reagir com o CHx adsorvido, onde x = 1, 2 ou 3, e assim 
produz CO.  

 

Ativação do Metano 
 

 

CH4 + 2* → CH3*  + H* (2.22) 
CH3* + 2* → CH* + 2H* 
CH* + * → C* + H* 
 
Decomposição do O2 

 
O2 + 2* → 2O + * 
 
Reações das espécies adsorvidas e produção de CO e H2 

 

CHx* + O* + (� − 1)* → CO* + xH* 

(2.23) 
(2.24) 

 
(2.25) 

 
(2.26) 

CO* → CO + * 
2H* → H2 + * 

(2.27) 
(2.28) 

 

 A reação onde é gerado o CO* é a etapa determinante da velocidade de reação. 
O oxigênio adsorvido, em outro caminho de reação, pode se dessorver na superfície 
formando oxigênio atômico que reage com metano formando CO2 e H2O. Assim, 
conclui-se que o determinante para o tipo de mecanismo da oxidação parcial, indireto ou 
direto, é a intensidade da ligação O-metal. 

 Os estudos feitos por Hickman e Schimidt (1992) da oxidação parcial nos 
catalisadores de Rd e Pt indicaram que H2 e CO são os produtos primários na oxidação 
de CH4 uma vez que as reações secundárias como reforma a vapor ou reação de shift são 
muito lentas.  

 O hidrocarboneto adsorvido é quebrado e o gás oxigênio é adsorvido. Depois 
disso, o C* com o O*, formando CO e este é dessorvido, sem ocorrer sua oxidação. Em 
paralelo, átomos de H* se unem formando o gás. Entretanto, o átomo de hidrogênio 
inicial também pode reagir com o O*, formando OH*. Caso isso aconteça, a reação 
tende a quase inevitável geração CO2 e H2O (HICKMAN, SCHIMIDT, 1992). 

 
(3.29) 

Rota 1 
CH4 + * → CHx* + (4 − �)H* 

Rota 2 
CHx * + O* → CHx-1* + OH* 

 
(3.33) 

(3.30) 2H* → H2 + * H* + O* → OH* (3.34) 
(3.31) 
(3.32) 

O2 + * → 2O*  
C* + O* → CO + 2* 

OH* + H*→ H2O  
CO* + O* → CO2 + 2* 

(3.35) 
(3.36) 

Portanto, nessa proposta o que determina o mecanismo é a preferência de ligação 

do átomo do hidrogênio vindo do hidrocarboneto. 
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2.4.3. Reforma autotérmica 

 Como definimos previamente, a ATR é a combinação das reações de oxidação 
parcial com a reforma a vapor, tendo como reação global:  

 

CH4 + 
�

	
 O2 + (1 − �)H2O → CO + (3 − �)H2  (2.37) 

 

 Os estudos de Souza et al. (2004) e Souza e Schmal (2005) propõem que o 
mecanismo da reforma autotérmica ocorre em dois estágios: a total combustão do 
metano e a reforma do metano não convertido com água e CO2. 

 Nos experimentos de Souza et al. (2011), a reação de reforma autotérmica foi 
feita em um catalisador de níquel suportado em alumina e com base nas conversões e 
seletividades obtidas foi possível desenvolver uma nova abordagem do modelo 
matemático do processo. O principal caminho para formar hidrogênio e dióxido de 
carbono indicou seis passos de reações a serem seguidos: o craqueamento do metano 
(2.38), a combustão parcial do metano (2.39), a reforma a vapor (2.40), a combustão do 
carbono (2.41), a reação reversa de Boudouard (2.42) e a reação reversa de 
deslocamento gás-água (2.43).  

 

CH4 ⇌ C + 2H2 (2.38) 
CH4 + ½O2 → CO + 2H2 (2.39) 
CH4 + 2H2O → CO2 + 4H2 (2.40) 
C + O2 → CO2 (2.41) 
C + CO2 → 2CO (2.42) 
CO2 + H2 → CO + H2O  (2.43) 

 

Sob a luz do mecanismo proposto, foi elaborado no mesmo estudo um diagrama 
com todas as reações possíveis que podem ocorrer na reforma autotérmica, representada 
na figura 2.8:   



30 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Souza et al. (2011) 

Figura 2.8 – Diagrama das reações sugeridas na reforma autotérmica do metano.   

 

2.5. Suportes catalíticos  

O suporte de um catalisador é um material de alta área superficial no qual a fase 
ativa fica fixada, fornecendo resistência mecânica e porosidade para o catalisador. Nas 
operações de reforma em larga escala, o sistema catalisador/suporte deve prover das 
seguintes características:  

1. Forma adequada que maximize a área específica ao mesmo tempo que 
minimize a queda de pressão. 

2. Suportes com resistência a choques térmicos e com robustez material. 
3. Catalisadores com alto valor de atividade. 
4. Dependendo do tipo de sistema, talvez seja recomendado usar uma 

combinação de catalisadores para otimizar a performance da reação. 

Há diversos tipos disponíveis de suporte para o design de uma reação de reforma, 
sendo a α-alumina um dos mais comuns (RASE, 2000). Além da alumina, outros 
suportes também largamente utilizados são as sílicas, as sílica-aluminas amorfas, as 
zeólitas e o carvão ativado (FIGUEIREDO, RIBEIRO, 1987). 
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2.5.1. Suportes utilizados 

2.5.1.1. γ-Al2O3 

As aluminas são suportes muito comumente usados na reação de reforma, devido a 
sua boa estabilidade térmica e sua larga extensão das propriedades químicas. Elas 
possuem inúmeras fases, sendo as fases alfa(α), gama (γ) e eta (η) as mais utilizadas 
comercialmente. As fases gama e eta possuem propriedades ácidas fracas, alta 
estabilidade térmica e elevada área específica (FIGUEIREDO, RIBEIRO, 1987; 
BARTHOLOMEW, FARRAUTO, 2006).  

O α-Al2O3 é suporte mais utilizado na indústria para reações de reforma a vapor e 
outras reações desenvolvidas a altas temperaturas. Ele possui uma pequena área 
específica, é inerte sob o ponto de vista catalítico, e tem alta estabilidade térmica (DOS 
SANTOS, 2009). 

O suporte α-Al2O3 quando calcinado à temperatura inferior a 850°C forma 
exclusivamente óxido de níquel. Acima de 850°C, pode haver a formação de NiAl2O4, 
que é insolúvel em ácido e de difícil redução. A redução entre 500 e 700°C produz 
cristalitos de níquel esféricos rodeados por NiAl2O4. (LI, CHEN, 1995; DOS SANTOS, 
2009) 

Dentre as outras fases, a γ-alumina provavelmente é a mais efetiva como catalisador 
e suporte catalítico. Suas propriedades texturais, como área superficial, volume dos 
poros e distribuição dos tamanhos dos poros, e suas características ácido-base tornam-
na útil para várias aplicações. (TRUEBA; TRASATTI, 2005) 

A γ-Al2O3 é usada em inúmeras reações da indústria química, como por exemplo 
nas hidrogenações de alcano e benzeno, reforma catalítica, síntese de metanol, reação de 
deslocamento gás-água, no hidrotratamento do petróleo e na oxicloração. Ela também 
possui aplicações como catalisador em uma série de reações devido ao seu caráter 
moderadamente ácido, como por exemplo na alquilação de fenol, desidratação do ácido 
fórmico, isomerização de metilciclohexano, reforma catalítica, craqueamento catalítico, 
polimerização, hidrogenação e reação de Claus (BARTHOLOMEW, FARRAUTO, 
2006). 

A γ-alumina é tipicamente preparada pela desidratação térmica de partículas 
grosseiras da boehmita, em temperaturas entre 400°C-450°C. A área superficial e o 
volumes dos poros variam na faixa entre 250 m2g–1 e 0.50 cm3g–1. Sua estrutura 
microscópica é tradicionalmente considerada como cúbica tipo espinélio1 (TRUEBA; 
TRASATTI, 2005). 

                                                           

1
 Espinélio (estrutura): Classe de minerais que formam uma rede de cristal 

cúbico, com ânions de óxidos dispostos em uma rede cúbica fechada e os cátions 
ocupam alguns ou todos os locais octaédricos e tetraédricos na rede. 
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Interações utilizando íons pequenos costumam ser majoritariamente eletroestáticas e 
resultados experimentais mostram que o alcance de adsorção de íons positivos é maior 
quando o pH aumenta e o alcance de adsorção de íons negativos é maior à medida que o 
pH diminui. Há algumas exceções para essa regra, como por exemplo no caso da 
adsorção dos cátions Ni+, Co+ e Pb2+. Essas exceções indicam que a força da interação 
alumina-íon adsorvido compete com as forças de repulsão eletroestática (TRUEBA; 
TRASATTI, 2005). 

 

2.5.1.2. BaZrO3 

A maioria dos compostos inorgânicos que têm a fórmula geral ABO3 possuem a 
estrutura de Perovskita. As Perovskitas possuem um arranjo geométrico característico 
em elevadas temperaturas, onde o elemento A está presente nos vértices da célula 
unitária e o oxigênio está presente no centro das faces do cubo. No centro da célula, está 
o elemento B. A figura 2.9 mostra a célula unitária da primeira estrutura de Perovskita 
encontrada, a do CaTiO3 (GALASSO, 1969). 

 

Fonte: Adaptado de Galasso (1969) 

Figura 2.9 – Estrutura da Perovskita, ABO3.   

O zirconato de bário (BaZrO3) está incluso no grupo de óxidos do tipo A2+B4+O3. 
Esse é o maior grupo presente de Perovskitas, onde o A é composto por Cd, Pb e metais 
alcalino-terrosos, e o B pode incluir Ce, Fe, Pr, Pu, Sn, Th, Hf, Ti, Zr, Mo e U. Existem 
várias geometrias diferentes das unidades celulares de perovskitas, embora como foi 
dito anteriormente, a elevadas temperaturas elas tendem a assumir o arranjo cúbico. O 
zirconato de bário é um caso de perovskita que possui a forma cúbica também em 
temperatura ambiente (GALASSO, 1969). 

Suportes do tipo perovskita vêm sendo utilizados nos últimos anos nas reações 
de reforma de hidrocarbonetos. Os óxidos do tipo perovskita têm a propriedade de gerar 
partículas metálicas altamente dispersas, aumentando a área superficial metálica e 
aumentando o rendimento e seletividade (URASAKI, 2005; SILVA, 2014). 

A formação de depósitos de coque também pode ser dificultada com a utilização 
de perovskita como suporte. A estrutura perovskita é constituída por dois cátions, um 
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maior e outro menor. Essa diferença no tamanho dos cátions leva a uma deformação 
estrutural na rede cristalina do sólido e, devido a essa deformação, ocorre uma melhoria 
do fluxo de oxigênio na estrutura que proporciona a eliminação do coque por reações do 
oxigênio com o carbono (oxidação do carbono) (URASAKI, 2005). 

Urasaki et al. (2005) realizou experimentos com catalisadores usando 
perovskitas como suporte (Ni/LaAlO3 e Ni/SrTiO3). Ocorreu a retirada de fragmentos 
de CHx adsorvidos no níquel, o que elevou o desempenho dos catalisadores. O fato é 
explicado pelo consumo e regeneração durante toda a reação do oxigênio presente na 
estrutura das perovskitas. O oxigênio acessa fragmentos de CHx adsorvidos em níquel 
devido à grande quantidade de oxigênio superficial na rede cristalina da perovskita e nas 
interfaces entre as partículas de níquel e o suporte. O oxigênio da rede das perovskitas 
também desempenha um papel positivo dificultando a formação de espécies de carbono 
inativas. 

 

2.5.2. Reações de reforma com suportes catalíticos 

2.5.2.1. Reforma a vapor 

KIM et al. (2015) investigaram a cinética da reação de reforma a vapor do metano 
utilizando um catalisador de Ni/γ-Al2O3 para reformadores estacionários de pequena 
escala. O experimento envolveu a reação de reforma em um reator de leito fixo com 
concentrações de Níquel de 15% e 20% (p/p). O catalisador 20% (p/p) Ni/γ-Al2O3 
apresentou a maior atividade catalítica porque mostrou boas conversões de CH4, 
chegando a 88% no tempo de contato de 1.46 gcat/mol. 

Zeppieri et al. (2010) estudaram a cinética da reação de reforma a vapor com um 
catalisador de Ródio-Perovskita BaRhxZr(1−x)O3 e comparada com uma catalisador 
comercial de Ni. Na comparação das performances de rendimento entre os sistemas 
catalíticos, o BaRhxZr(1−x)O3 apresentou as maiores conversões, como mostra a figura 
2.10. 

 
Fonte: Adaptado de Zeppieri et al. (2010) 

Figura 2.10 – Conversão de metano utilizando um catalisador comercial de níquel e 
utilizando o catalisador de ródio-perovskita.   
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2.5.2.2. Oxidação Parcial 

Dissanayake et al. (1991) investigaram a oxidação parcial no catalisador Ni/α-
Al2O3. Durante o experimento, foi observada a mudança de comportamento do 
catalisador quando o sistema atinge uma temperatura de cerca de 750°C. A conversão 
aumenta drasticamente e a partir dessa temperatura atinge-se um platô, como podemos 
ver na figura 2.11. Caso o sistema comece a resfriar, a conversão diminui, porém de 
forma mais suave que na curva de aquecimento.  

 
Fonte: Adaptado de Dissanayake et al. (1991) 

Figura 2.11 – Efeito da temperatura de reação na conversão de CH4 na reação de 
oxidação parcial utilizando catalisador pré-calcinado de Ni/Al2O3 (Condições de reação: 

CH4/O2=1.78, S.V. = 750 vol/vol/h). 

Já Liu et al. (2002) estudaram o efeito da fase do suporte de alumina (Al2O3) na 
conversão do metano feita a partir da oxidação parcial. O estudo foi feito com três 
possíveis fases da alumina: alfa, theta e gama. Cada fase possui diferentes áreas 
específicas, indicadas na caracterização da área específica (BET). Os resultados dos 
experimentos indicaram que a atividade do catalisador depende diretamente da fase 
usada e área específica dos suportes, que são determinadas nas condições de calcinação. 
A figura 2.12 mostra a conversão do metano e a seletividade do monóxido de carbono 
dependendo do tipo de amostra que alumina que utilizamos.  
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Fonte: Adaptado de Liu et al. (2002) 

Figura 2.12 – Conversão de metano e seletividade de obtidas com os catalisadores de 
Ni/α-Al2O3, Ni/γ-Al2O3 e Ni/ϴ-Al2O3 na reação de oxidação parcial (Condições de 

reação: P=1 atm, T=1018 K para Ni/ϴ-Al2O3 e T=1033K para Ni/α-Al2O3 e Ni/γ-Al2O3, 
CH4/O2=1.95, N2/(CH4+O2)=1). 

 

Ruckenstein e Wang (1999) fizeram análises com o catalisador de Ródio (Rh) na 
reação de oxidação parcial do metano. No experimento, eles utilizaram inúmeros 
suportes: γ-Al2O3, CeO2, Nb2O5, Ta2O5, ZrO2, TiO2, MgO, SiO2, La2O3 e Y2O3. Eles 
investigaram a conversão do metano e do oxigênio com esses suportes e observaram 
que a performance do sistema catalítico é diretamente afetada pela presença e pelo tipo 
de suporte. Os óxidos considerados redutíveis não se mostraram adequados para essa 
reação utilizando o catalisador de Rh. Uma possível razão sugerida é a reação gera um 
subóxido, que é um óxido do suporte depois de ser reduzido, e este migra para a 
superfície do metal, diminuindo o número de sítios ativos e, consequentemente, 
diminuindo a atividade.  

Viparelli et al. (2005) estudaram a oxidação parcial do metano utilizando a 
perovskita BaZr(1-x)RhxO3, onde o Ródio pode ser incorporado dentro da estrutura do 
zirconato de Bário nos sítios B do cristal, substituindo o átomo de zircônio. Nesse 
estudo, há variação de concentrações de Rh em diferentes condições de operação para 
tentar verificar se há alguma concentração ótima de ródio entregando a maior 
conversão. As maiores conversões ocorreram em sistemas em que o catalisador BaZr(1-

x)RhxO3 não havia sido previamente reduzido e onde a razão de alimentação 
(CH4+O2)/gás inerte era mínima. Os resultados de conversão variando a concentração 
de Rh; 0.5%, 2.5%, 5% e 10% (p/p); apresentaram diferentes tendências dependendo da 
condição usada. 
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2.5.2.3. Reforma Autotérmica 

Num estudo comparativo entre a reforma a vapor e a reforma autotérmica do metano 
utilizando o catalisador Ni/γ-Al2O3, Souza et al. (2007) observaram a performance dos 
dois processos. A reforma a vapor apresentou maiores conversões de metano, cerca de 
80% comparada a 30% de conversão da reforma autotérmica. Em contrapartida, a 
reforma autotérmica apresentou um teor mais baixo de monóxido de carbono, 
consequentemente com maiores valores de razão H2/CO.  

Nos estudos de Cai et al. (2008), houve a análise da reação de reforma autotérmica 
com os catalisadores Ni/Al2O3, Ni/ZrO2-Al2O3, Ni/CeO2-Al2O3 e Ni/ZrO2-CeO2-Al2O3, 
todos utilizando Ni 10% (p/p). Esse estudo é interessante para observar o efeito da 
sinergia entre dois ou mais promotores no catalisador, uma vez que a combinação de 
atributos de cada promotor pode eventualmente levar a uma otimização na performance. 
As reações indicaram que o catalisador Ni/ZrO2-CeO2-Al2O3 levou aos melhores 
resultados de conversão de metano, razão de H2/CO e razão de H2/COx.  

Similarmente, Gao et al. (2008) fizeram a reação de reforma autotérmica no reator 
de leito fluidizado combinando os suportes CeO2–ZrO2/SiO2 em um catalisador de 
Níquel. Foi observado que esse sistema de suportes integra as vantagens do SiO2 e do 
CeO2–ZrO2. Nesse sentido, esse sistema possui uma alta área superficial, uma alta 
adsorção de hidrogênio e uma alta capacidade sua dissociação na superfície. Utilizando 
o CeO2–ZrO2/SiO2, o Ni ficou eficientemente disperso, apresentando maior adsorção de 
CO2, maior ativação do metano e maior atividade para a reação num reator de leito 
fluidizado. 

 

2.6. Desativação catalítica 

 A desativação de um catalisador é um processo ao qual ele invariavelmente irá 
se submeter. Alguns fenômenos de craqueamento desativam o catalisador em questão de 
segundos, já alguns catalisadores de ferro na síntese de amônia duram anos, mas todos 
em algum momento perderam sua capacidade catalítica. O desafio maior na questão da 
desativação é tentar estender ao máximo o seu tempo de vida útil sempre evitando 
vários fenômenos que podem, de forma drástica, inibir sua eficácia.  

 Existem cinco grupos principais de fatores que levam à desativação de um 
catalisador: envenenamento, formação de coque, sinterização, perda da fase catalítica 
por reações sólido-vapor ou sólido-sólido e choques mecânicos (atrito e esmagamento) 
(BARTHOLOMEW, FARRAUTO, 2006). 
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2.6.1. Envenenamento  

 O envenenamento ocorre através de forte quimiossorção de reagentes, produtos e 
impurezas nos sítios ativos na superfície do catalisador, impossibilitando a catálise. A 
espécie veneno é aquela que compete diretamente com a espécie que deveria ser 
adsorvida no sítio ativo para seguir o mecanismo da reação almejada. Logo o tipo de 
envenenamento depende diretamente do catalisador e da reação que estamos 
trabalhando. (BARTHOLOMEW, FARRAUTO, 2006). 

 Os compostos com enxofre, como o H2S, possuem alta capacidade de 
envenenamento em reações de reforma. Esses compostos adsorvem no metal de modo 
tão forte que sua presença na superfície do catalisador provoca uma perda substancial 
ou completa nas reações (BARTHOLOMEW, FARRAUTO, 2006). 

 Um átomo de veneno pode desativar uma série de sítios ativos ao mesmo tempo. 
Seu tamanho pode bloquear fisicamente mais de um sítio e sua forte ligação química 
com o metal altera eletronicamente o comportamento dos sítios nas redondezas da 
ligação, modificando sua capacidade de adsorver e dessorver reagentes 
(BARTHOLOMEW, FARRAUTO, 2006). 

 

2.6.2. Coqueamento e Deposição de Carbono 

 O maior problema com sistemas que usam o catalisador de Níquel é a deposição 
de carbono. O carbono formado na superfície do catalisador pode se dissolver e migrar 
através do metal, podendo formar fibras que isolam do suporte os centros ativos do 
metal, como mostra a figura 2.13. Dessa maneira a atividade catalítica do sistema é 
reduzida e o reator sofre uma acentuada perda de pressão (LIU et al., 2010). 

 No processo de coqueamento, há alguns comportamentos que o carbono pode 
exibir na desativação do catalisador. Ele pode se adsorver quimicamente no metal como 
uma monocamada ou fisicamente como uma multicamada, e nos dois casos ele bloqueia 
o acesso dos reagentes aos sítios ativos, como pode ser observado na figura 2.13. Num 
caso mais avançado, ele pode encapsular a partícula de metal, desativando-a totalmente. 
Além disso, em um caso ainda mais extremo pode haver a formação de filamentos de 
carbono que crescem através dos poros do catalisador. Isso implica na criação de 
estresses mecânicos que escalonados levam à desintegração dos pellets de catalisador 
(BARTHOLOMEW, FARRAUTO, 2006). 
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Fonte: Adaptado de Argyle e Bartholomew (2015)  

Figura 2.13 – Modelo de representação de deposição de carbono levando a 
encapsulamento da partícula de metal catalítica e entupimento dos poros.  

 

 As definições de deposição de carbono e de formação de coque são arbitrárias e 
têm relação com suas origens. Segundo Bartholomew e Farrauto (1982), o carbono é o 
produto da desproporcionação do monóxido de carbono e o coque é oriundo da 
decomposição ou da condensação de hidrocarbonetos na superfície do catalisador. 

 

2.6.3. Sinterização 

 A desativação induzida termicamente pode se manifestar de três formas: perda 
da superfície catalítica em virtude do crescimento de tamanho do cristalito de metal na 
fase catalítica, perda da área do suporte em virtude do colapso de poros nos cristalitos 
da fase ativa, e transformações químicas das fases catalíticas para fases não-catalíticas. 
Os dois primeiros processos citados são denominados de sinterização. A sinterização 
geralmente ocorre em processos de alta temperatura (> 500 °C) e é geralmente acelerada 
na presença de vapor d’água (BARTHOLOMEW, FARRAUTO, 2006; ARGYLE, 
BARTHOLOMEW, 2015). 

 A sinterização possui alguns mecanismos que podem gerá-la. A migração de 
cristalitos inteiros, a migração de átomos dos cristalitos menores para os cristalitos 
maiores, e o transporte através da fase gasosa são os três principais. A migração de 
cristalitos inteiros ocorre quando todo um agregado de cristalitos de metais se move na 
superfície do suporte e se choca com outras partículas de metal, gerando coalescência. 
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Num processo parecido, a migração de átomos ocorre quando estes se desprendem de 
um cristalito metálico, se deslocando na superfície do suporte. Em seguida, o átomo de 
metal encontra um cristalito maior e é capturado por ele.  

 Promotores e impurezas afetam a mobilidade do átomo metálico no suporte, 
podendo diminuir ou aumentar a sinterização. Os promotores como cálcio e césio 
possuem alta resistência a dissociação e migração em virtude dos seus altos pontos de 
fusão, além de dificultarem a dissociação e difusão de outros átomos. A presença de 
poros e imperfeições na superfície do suporte também pode evitar a mobilidade de 
partículas (ARGYLE, BARTHOLOMEW, 2015). 

 

2.6.4. Transporte a vapor 

 Um processo não muito frequente na maioria dos processos catalíticos, com 
exceção de combustões catalíticas, a volatilização do catalisador metálico é decorrente 
da formação de compostos como óxidos, carbetos, sulfetos e haletos quando submetidos 
a ambientes com CO, O2, H2S e halogênios. Esses compostos uma vez formados podem 
ser arrastados, saindo assim da superfície do catalisador gerando sua perda de massa 
(BARTHOLOMEW, FARRAUTO, 2006). 

 

2.6.5. Atrito e Esmagamento 

 São formas em geral de causar a desativação do catalisador através de estresse 
mecânico, que podem ocorrer, por exemplo, no esmagamento de um catalisador 
granular, pellet ou monolítico devido à carga aplicada. Além disso, a redução de 
tamanho do catalisador ou a sua ruptura devido ao atrito de leitos fluidizados é outra 
forma de gerar desativação. Ou também pode haver a erosão de partículas de catalisador 
quando submetidas a altas vazões de escoamento de fluido (BARTHOLOMEW, 
FARRAUTO, 2006). 
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3. Materiais e métodos 

3.1. Materiais  

3.1.1. Reagentes utilizados 

Os procedimentos descritos neste capítulo foram realizados no Laboratório de 
Reatores, Cinética e Catalise (RECAT) da Universidade Federal Fluminense. 

A fonte de alumina empregada foi a Boehmita fornecida pela Sasol sob forma de 
pó com 98% de pureza. O zirconato de bário foi fornecido pela Certronic em forma de 
pó, não foi informada a pureza. O precursor da fase ativa utilizado foi o Ni(NO3)3.6H2O 
fornecido pela Sigma-Aldrich. As principais características dos suportes e da fase ativas 
são apresentadas na tabela 3.1. 

 
Tabela 3.1 - Principais características dos reagentes utilizados. 

 

Reagente 
Formula 

molecular 
Pureza Fabricante 

Massa 

molecular 

(g/mol) 

Boehmita AlO(OH) 98% Sasol 60,0 

Zirconato de 
bário 

BaZrO3 x Certronic 276,6 

Nitrato de 
níquel 

hexahidratado 
Ni(NO3)3.6H2O >96% Sigma-Aldrich 290,8 
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3.2. Métodos  

3.2.1. Metodologia de preparação dos catalisadores 

 
Para a preparação do suporte γ-alumina foram pesados 25 gramas de boehmita 

em uma cápsula de porcelana e depois transferido para uma mufla onde o material foi 
calcinado em uma temperatura de 800°C por 2 horas a uma taxa de aquecimento de 
10°C/min. As condições para o zirconato de bário foram semelhantes. A tabela 3.2 
apresenta um resumo dos procedimentos feitos. 

 
Tabela 3.2 - Procedimentos de preparação dos suportes. 

 

  

 Temperatura 
°C 

Taxa de 
aquecimento 

°C/min 

Tempo      
(h) 

 

 
800 10 2 

     

 
Massa antes da 
calcinação (g) 

Massa após a 
calcinação (g) 

BaZrO3 25,01 24,82 

γ-Al2O3 25,02 20,03 

 
Comparando as massas iniciais e finais de boehmita e zirconato de bário 

verificou-se uma perda de uma quantidade significativa de massa, devido a 
transformação da boehmita à γ-alumina, enquanto o zirconato de bário não modificou 
sua estrutura já que teve perda de massa desconsiderável, podendo atribuí-la a pequenas 
impurezas presentes no solido ou a umidade.  

Após a calcinação dos suportes, foram preparados catalisadores contendo 10%Ni 
(%p/p), colocando-se em um graal a quantidade adequada de suporte e adicionando-se a 
solução impregnante (solução de Ni(NO3)2.6H2O, com a massa adequada para que no 
fim a porcentagem de níquel fosse de 10% p/p) por meio de impregnações sucessivas 
com secagem intermediária a 120°C por 2 h em estufa, cuidando para que se garantisse 
uma distribuição da solução de forma homogênea sobre todo o suporte. Em seguida, 
realizou-se a etapa de secagem a 120°C por 12 h em uma estufa e por fim, uma 
calcinação final, efetuada em uma mufla, a temperatura final de 650° com uma taxa de 
aquecimento de 10°C/min, mantendo-se esta temperatura por 6 h. Após a calcinação os 
catalisadores Ni/ BaZrO3 e Ni/ γ-Al2O3 apresentaram coloração cinza e verde 
respectivamente. A coloração escura é característica do NiO e a coloração verde 
característica do NiAl2O4. 
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3.2.2. Caracterização dos materiais  

3.2.2.1. Análise termogravimétrica (TG) 

 

A análise termogravimétrica (Thermogravimetric analysis) é uma análise que 
monitora a variação da massa de uma amostra com relação a temperatura em uma 
atmosfera controlada. Simplificando, a massa é monitorada enquanto ocorre variação da 
temperatura, podendo perder ou ganhar massa. Para isso é necessário balanças 
ultrassensíveis para que uma mínima variação da massa possa ser percebida, um forno 
com temperatura bem controlada e uma passagem de gás, que pode ser inerte ou reativo. 
Essa técnica pode quantificar a perda de água, perda de solvente, descarboxiliação, 
decomposição, oxidação, entre outros. Todas essas aplicações são feitas com 
aquecimento da amostra, mas também existem técnicas com resfriamento. Pela 
derivação da curva de TG, se obtém a curva DTG. Ela é uma ferramenta útil quando se 
observa uma perda de massa muito pequena, quando não percebemos a perda apenas 
pela curva TG (PERKIN ELMER, 2010).  

O precursor da gama alumina (boehmita), o suporte zirconato de bário e 
amostras dos catalisadores antes da calcinação (alíquotas retiradas após a impregnação e 
secagem em estufa por 12 h) foram analisadas. As análises foram realizadas na forma de 
pó, por TG no equipamento da marca SHIMADZU, modelo DTG-60H de análise 
simultânea, variando-se da temperatura ambiente (25 ± 3)°C até 1000°C, com taxa de 
aquecimento de 10°C/min, em fluxo de ar atmosférico. O objetivo da análise nesse caso 
seria verificar as temperaturas de decomposição e a perda de água. A quantidade de 
massa usada foi correspondente a metade do volume do cadinho de alumina usado no 
equipamento (SANTOS, 2015).  

 

3.2.2.2 Difração de raios-X (DRX) 

Essa técnica tem por objetivo a verificação das fases cristalinas existentes no 
catalisador e as estruturas dos suportes preparados (FIGUEIREDO & RIBEIRO, 1987). 

Quando os raios-X interagem com substâncias cristalinas, se obtém um padrão 
de difração. A técnica detalha a estrutura de um material cristalino, a natureza dos 
átomos que constitui essa estrutura e a posição dos átomos nessa estrutura. Com essa 
técnica pode-se determinar entre outros: a cristalinidade do material, o grau de pureza, 
as fases e através de uma análise mais detalhada o tamanho da partícula da fase ativa do 
precursor catalítico (THERMO ARL, 1999). 

O padrão do difratograma é como uma impressão digital para cada substância e é 
pode ser usado para identificação de materiais policristalinos. Hoje existem inúmeras 
substâncias cristalinas orgânicas e inorgânicas armazenadas como padrões, para uma 
futura busca por correspondência de materiais. Um difratograma típico consiste nas 
intensidades refletidas (eixo y) em relação ao ângulo do detector 2 theta, eixo x 
(THERMO ARL, 1999).  
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Os catalisadores foram analisados por DRX em um equipamento RIGAKU 
Miniflex, utilizando radiação CuKα (1,540 Å). As amostras analisadas foram os 
suportes, tanto a gama alumina quanto o zirconato de bário, e os catalisadores 
impregnados (suportes impregnados e calcinados). A massa usada de cada amostra foi o 
volume exato do orifício da placa de análise, ou seja, todo orifício da placa de análise 
foi preenchido pelo material a ser analisado. Os difratogramas foram obtidos entre 2θ de 
20° até 90°, usando um passo de 0,05° e um tempo de contagem fixo de 1 segundo por 
passo. A identificação foi por meio da comparação com arquivos do padrão JCPDS, que 
possui milhares de substâncias inorgânicas catalogadas (SANTOS, 2015). 

 

3.2.2.3. Espectroscopia de raios-X por dispersão de energia (EDX) 

A Espectroscopia de raios-X por dispersão de energia é uma técnica analítica de 
caracterização química de amostras semi-quantitativa. Ela permite a identificação dos 
elementos de uma amostra e a quantificação da proporção de cada um a partir do 
bombardeamento de um feixe de elétrons localizado ou de Raio-X. O princípio de 
funcionamento desse equipamento é que átomos quando atingidos por um feixe de 
elétrons, tem seus elétrons excitados e transferidos para camadas atômicas mais 
externas. Quando esses elétrons retornam para as camadas mais internas emitem uma 
certa quantidade de energia, característica de cada átomo. Cada elétron ao retornar para 
a camada de origem tem a energia liberada tabelada, possibilitando assim a 
identificação dos elementos (CFAMM, 2017). 

Para a determinação da composição da fase cristalina foi utilizado um 
equipamento de EDX-720 da SHIMADZU com tubo de raios-X de Rh, com 10 mm 
para o colimador, ar atmosférico, tensão do tubo de 50 kV e corrente de 38 µA, tempo 
de irradiação de 100 s e tendo como linha analítica Kα. Foram analisados os suportes 
zirconato de bário e γ-alumina puros e os catalisadores de níquel suportados. O 
recipiente para análise foi preparado fixando-se um plástico na parte inferior do porta-
mostra e garantindo-se que esse plástico estivesse completamente esticado. Após isso a 
amostra foi espalhada até que toda o plástico estivesse recoberto pela amostra, sem 
‘vazios’. Outro plástico foi fixado na parte superior do porta-mostra também totalmente 
esticado. Após isso efetuaram-se alguns furos na parte superior (no plástico) para 
garantir a saída de gases (SANTOS, 2015).  

 

3.2.2.4 Redução a Temperatura Programada (TPR) 

Análises de redução a temperatura programada permitiram a identificação de 
espécies precursoras da fase ativa e a determinação do grau de oxidação dos óxidos de 
níquel.  

Para a realização das análises de TPR, foi utilizado uma unidade multipropósito 
acoplada a um espectrômetro de massas, como mostrado na figura 3.1. 
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Fonte: DOS SANTOS, 2009. 

Figura 3.1 - Esquema da unidade reacional multipropósito acoplada a 
espectrômetro. 

A corrente gasosa passou por um controlador de fluxo mássico modelo 0124 
(Brooks Instruments), onde sofreu ajuste de fluxo, entrando no reator. O reator de 
quartzo foi aquecido em forno cerâmico controlado por um programador linear de 
temperatura TH92DP (Therma).  

Toda a linha por onde a corrente gasosa passou foi mantida a 120°C, de maneira 
a evitar a formação de condensados. Esse controle foi realizado por um termo-
controlador analógico modelo INV-1713 (Inova). Em seguida a corrente efluente do 
reator chegou ao espectrômetro de massas onde foi analisada.  

A amostra (200 mg para Ni/BaZrO3 e 100 mg para Ni/γ-Al2O3, a massa do 
Ni/BaZrO3 foi maior pois uma massa de 100mg não cobriria toda a superfície do leito) 
foi pesada em balança analítica e transferida para um reator de quartzo em U com bulbo, 
onde no bulbo, fora previamente preparado um leito de lã de quartzo a fim de suportar o 
catalisador e evitar que ele fosse carreado pela corrente gasosa. O reator foi acoplado a 
unidade multipropósito e deu-se início a etapa de secagem. O canal correspondente ao 
controlador de fluxo mássico referente a corrente de He foi aberto, e a válvula de 
seleção by-pass/reator foi posicionada em reator. A secagem se deu com aquecimento 
até 150°C com taxa de aquecimento de 10°C/min durante 30 min, com objetivo de 
remover quaisquer traços de umidade.  
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Após a etapa de secagem a válvula de seleção by-pass/reator foi posicionada em 
by-pass, o canal do controlador do fluxo mássico referente ao He fechado, e o 
aquecimento do forno desligado com a temperatura do reator sendo reduzida até 30°C. 

O canal de fluxo mássico referente a mistura 5% He/Ar foi aberto e posicionou-
se a válvula de seleção by-pass/reator para reator dando início ao aquecimento até 
1000°C com taxa de aquecimento de 10°C/min durante 30 min.  

A tabela 3.3 resume as etapas de redução a temperatura programada: 

 

Tabela 3.3 - Etapas do experimento de redução à temperatura programada. 

 

Etapas 

 

Gás 

Vazão 

(mL/min) 

Temperatura 

(°C) 

Taxa de 

aquecimento 

(°C/min) 

Tempo 

(min) 

Secagem He 30 150 10 30 

Redução à 
temperatura 
programada 

 
5%H2/Ar 

 
30 

 
1000 

 
10 

 
30 

 

 

3.2.3. Reforma autotérmica e oxidação parcial 

Os testes catalíticos de reforma autotérmica e oxidação parcial do metano foram 
realizados em uma unidade multipropósito acoplada a um cromatógrafo a gás modelo 
CP3800 (Varian). A unidade foi projetada de modo a permitir a realização de todas as 
etapas da reação: pré-tratamento, ativação catalítica, reação de reforma e oxidação 
parcial. O procedimento adotado para as reações de reforma e oxidação parcial diverge 
apenas na etapa reacional, sendo, portanto, apresentados separadamente.  

O esquema da unidade de reação á apresentado na figura 3.2, mostrando as 
principais linhas e válvulas da unidade.  
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Fonte: DOS SANTOS, 2009. 

Figura 3.2 - Esquema da unidade reacional multipropósito. 

A unidade possui um forno cerâmico que aquece o reator de quartzo no qual 
estava contido a amostra. O forno é controlado por um programador linear de 
temperatura modelo TH92DP (Therma). A taxa de aquecimento foi monitorada por um 
termopar do tipo K situado no reator. Toda a linha de corrente gasosa foi mantida 
aquecida a 120°C, de maneira a evitar a formação de condensados, seu controle de 
temperatura sendo realizado por um termo controlador analógico modelo INV-1713 
(Inova).  

As massas de catalisador e inerte foram pesadas em balança analítica e 
misturadas, a adição do inerte SiC foi realizado para evitar a formação de pontos 
quentes ao longo do leito catalítico. Foram pesados 10 mg de catalisador para a reforma 
autotérmica, e 5 mg de catalisador para a oxidação parcial, sendo acrescidos 90 mg e 25 
mg de inerte, respectivamente. A amostra foi então transferida para um reator em U com 
bulbo, onde, previamente havia-se preparado um leito de lã de quartzo no bulbo para 
servir de suporte para o catalisador e evitar que o mesmo fosse carreado pelas correntes 
gasosas que passam pelo reator. O reator foi então inserido na unidade reacional, onde 
deu-se início a seguinte série de etapas: secagem, ativação catalítica e reação.  

A válvula de seleção by-pass/reator foi posicionada em reator, e o canal do 
controlador de fluxo mássico referente a corrente de He foi aberto, de modo a fluir pelo 
reator uma corrente de 30 mL/min de He até 150°C com taxa de aquecimento de 
10°C/min durante 30 minutos. Tal processo foi realizado para assegurar a eliminação de 
qualquer traço de umidade no leito catalítico. Tendo-se dado termino a etapa de 
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secagem, o aquecimento do forno foi desligado e o reator resfriado até 30°C. O canal de 
fluxo mássico de He foi fechado, e a válvula de seleção by-pass/reator foi posicionada 
em by-pass.  

O canal do fluxo mássico de H2 foi então aberto, sua vazão ajustada à 30 
mL/min, e posicionou-se a válvula de seleção by-pass/reator em reator dando início à 
ativação catalítica, com redução à 800°C e taxa de aquecimento de 10°C/min durante 2 
h. Após a ativação catalítica, a válvula de seleção by-pass/reator foi posicionada em by-

pass e o canal referente ao fluxo mássico de H2 foi fechado.  

Para a reação de reforma autotérmica os canais do controlador de fluxo mássico 
correspondentes a CH4 e O2 foram abertos posicionando-se a válvula de seleção by-

pass/saturador em saturador com o saturador sendo mantido a 49°C por um banho 
ultratermostato criostato modelo 521/D (Nova Ética), este em temperaturas superiores 
ao do saturador, assegurando fluxo de 12 mL/min de H2O segundo a equação de 
Antoine. Em seguida a válvula de seleção by-pass/reator foi posicionada em reator.  

Para a reação de oxidação parcial, não se fez uso do saturador, sendo os canais 
do controlador de fluxo mássico de CH4, O2 e He abertos e em seguida posicionou-se a 
válvula de seleção by-pass/reator em reator.  

As correntes gasosas passaram por um controlador de fluxo mássico modelo 
0124 (Brooks Instruments), sofrendo ajuste de fluxo e entrando no reator. As correntes 
efluentes do reator passaram por um condensador mantido a 0°C, para reduzir sua 
temperatura e condensar traços de H2O, antes de prosseguir para o cromatógrafo a gás 
modelo CP3800 (Varian) com detector de condutividade térmica (TCD) e coluna capilar 
modelo 1010 t-Plot (Supelco Carboxen).  

A tabela 3.4 resume as condições de análise cromatográfica paras as reações. A 
coluna foi inicialmente mantida aquecida a fim de minimizar a quantidade de água 
adsorvida na coluna.  

Tabela 3.4 - Condições de análise cromatográfica para as reações de reforma e oxidação 
parcial. 

Razão de Split 5 Volume do loop 1µL 

Temperatura do 

injetor (°C) 

200 Tempo de injeção 

(min) 

6,65 

Temperatura do 

Filamento (°C) 

220 Vazão de He na 

coluna (mL/min) 

5 

Temperatura da 

coluna (°C) 

Taxa de       

aquecimento 

(°C/min) 

Tempo de 

permanência 

(min) 

Tempo total 

(min) 

35 - 5.00 5.00 
200 25 1.40 13.00 
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A tabela 3.5 resume as condições de reação de reforma autotérmica do metano, 
onde a massa utilizada de catalisador foi 10mg e a de inerte SiC foi 90mg.  

Tabela 3.5 - Condições de análise da reação de reforma autotérmica do metano. 

Etapas  Gás  Vazão 

(mL/min) 

Temperatura 

(°C) 

Taxa de 

aquecimento 

(°C/min) 

Tempo 

Secagem  He  30 150 10 30 min 

Ativação  H2  30 800 10 120 
min 

Análise  CH4 
O2 

 67 
33 

 
800 

 
10 

24 
horas 

  H2O 
(Saturador) 

 12 49 - - 

 

A tabela 3.6 resume as condições da oxidação parcial do metano, onde a massa 
de catalisador foi 5mg e de inerte SiC foi 25mg.  

Tabela 3.6 - Condições de análise da reação de oxidação parcial do metano. 

Etapas  Gás Vazão 

(mL/min) 

Temperatura 

(°C) 

Taxa de 

Aquecimento 

(°C/min) 

Tempo 

Secagem  He 30 150 10 30 min 

Ativação  H2 30 800 10 120 min 

Análise  CH4 
O2 
He 

30 
15 
55 

 
800 

 
10 

 
24 horas 

 

 

As equações de seletividade utilizadas para a elaboração dos gráficos 
apresentados em discussão posterior estão disponíveis no apêndice.  
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4. Resultados e discussões  

4.1. Análise termogravimétrica (TG) 

A análise termogravimétrica realizada tem por finalidade identificar as 
temperaturas de decomposição de alguns elementos. 

A figura 4.1 ilustra a curva de TG obtida para o suporte não calcinado de 
BaZrO3. 

 

 

Figura 4.1 - Análise de TG do BaZrO3. 

 

 Pela curva de TG observa-se que não ocorre perda de quantidade significativa de 
massa ao longo da análise. O suporte se manteve estável termicamente durante toda a 
análise feita. A mínima perda de massa que ocorre, menor que 1%, pode se tratar de 
contaminantes ou água fisissorvida. O resultado confirma a baixa perda de massa na 
calcinação na etapa de preparação do suporte. 

 A figura 4.2 ilustra as curvas de TG obtidas do precursor do suporte γ-Al2O3, a 
boehmita: 
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Figura 4.2 - Análise de TG da boehmita. a- Curva TG da Boehmita. b- Curva DTG da 

boehmita. 

 
 Pelas duas curvas apresentadas, observam-se três regiões de perda de massa na 
boehmita, 85, 340 e 440°C. Na temperatura de 85°C houve perda de água fisissorvida 
nas temperaturas de 340 e 440°C (continuando até temperaturas superiores a 500°C), 
houve transformação da boehmita em γ-Al2O3.  Isso explica a perde de massa da 
boehmita na etapa de calcinação do suporte. 
 Yaripour et al. (2005) realizou uma análise de TG com fluxo de He para a 
boehmita e encontrou resultados semelhantes. A temperatura de desidratação em trono 
de 120°C e de transformação de boehmita em γ-Al2O3 em temperaturas maiores que 
425°C atingindo seu pico em torno de 452°C. Chen et al. (2008) encontrou a faixa de 
450-510°C para a transformação da boehmita em γ-Al2O3, que se dá com a eliminação 
das ligações de hidrogênio (desidroxilação) entra as camadas da boehmita, o que pode 
resultar na mudança da estrutura cristalina e composição química.  
 
 

A figura 4.3 ilustra as curvas de TG obtidas do catalisador Ni/BaZrO3 não 
calcinado. 

 

 
 

 

 

 

a
Af 

b
Af 
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Figura 4.3 - Análise de TG do catalisador Ni/BaZrO3. a- Curva TG do catalisador . b- 
Curva DTG do catalisador Ni/BaZrO3 não calcinado. 

Figura 4.3 - Análise de TG do catalisador Ni/BaZrO3. a- Curva TG do catalisador 
Ni/BaZrO3 não calcinado. b- Curva DTG do catalisador Ni/BaZrO3 não calcinado. 

Pelas duas curvas apresentadas, observam-se quatro regiões de perda de massa 
no catalisador Ni/BaZrO3 90, 209, 291 e 540°C. A primeira perda corresponde a massa 
de água, com seu pico em torno de 90°C. As perdas com picos em torno de 209 e 291°C 
correspondem a liberação de NOx, mas verificando que houve perda de massa (por 
liberação de NOx) até temperaturas em torno de 350°C. A última região de perda de 
massa corresponda a nitratos residuais que estavam menos acessíveis e só conseguiram 
ser decompostos em temperaturas mais altas. 

A figura 4.4 ilustra as curvas de TG obtidas do catalisador Ni/γ-Al2O3 não 
calcinado.  

 

Figura 4.4 - Análise de TG do catalisador Ni/γ-Al2O3. a- Curva TG do catalisador 
Ni/γAl2O3 não calcinado. b- Curva DTG do catalisador Ni/γ-Al2O3 não calcinado. 

a                                                                                  b                                         
b[                                             

a b 
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Pelas duas curvas apresentadas, observam-se três regiões de perda de massa no 
catalisador Ni/γ-Al2O3 100, 268 e 348°C. A primeira perda corresponde a massa de 
água, com seu pico em torno de 100°C. As outras perdas correspondem a liberação de 
NOx, com seus picos correspondentes em 268°C e 348°C, mas verificando que houve 
perda de massa (por liberação de NOx) até temperaturas em torno de 500°C. 

Souza et al. (2007) realizaram análises térmicas do catalisador Ni/γ-Al2O3 
impregnado com o sal precursor Ni(NO3)2 (usando para impregnação um 
retroevaporador rotativo contendo na solução o suporte e o nitrato de níquel). Eles 
observaram uma perda massa por perda de água (cerca de 12,99%) até uma temperatura 
de 154,9°C, com seu pico em 85°C, e uma perda de massa (cerca de 10,04%) por 
liberação de óxidos de nitrogênio até 541,4°C, com seu pico em 275°C. 

Gonçalves et al. (2006) realizaram análises térmicas do catalisador Ni/γ-Al2O3 
impregnado com o sal precursor Ni(NO3)2.6H2O não calcinado e calcinados (preparados 
pelo método sol-gel) com fluxo continuo de N2. Identificou-se apenas uma região de 
perda de massa a 136°C no catalisador calcinado. Isso provavelmente aconteceu devido 
à eliminação de água adsorvida na amostra. O perfil do catalisador não calcinado revela 
que as perdas de massa em duas regiões bem definidas. A primeira região compreende 
da temperatura ambiente até 138 °C, com perda máxima a 75°C, enquanto a segunda vai 
de 138 a 509 °C, com perda máxima a 340°C. 

Após os resultados do TG, observa-se que as temperaturas escolhidas para a 
calcinação do suporte foram adequadas. A boehmita sofreu transformação em γ-Al2O3 

em temperaturas inferiores a 800°C, temperatura de calcinação do suporte. O zirconato 
de bário perdeu apenas uma quantidade pequena de umidade, conclui-se que não havia 
necessidade de nenhum tratamento térmico antes da impregnação. As temperaturas de 
calcinação dos catalisadores impregnados também foram suficientes. Em ambos os 
casos ocorreu decomposição de nitratos em temperaturas inferiores a 650°C, 
temperatura de calcinação dos catalisadores impregnados.  

 

4.2. Difração de raios -X (DRX) 

Esta técnica foi aplicada com o objetivo de confirmar as fases presentes nos 
catalisadores preparados. A tabela 4.1 apresenta os dados da ficha JCPDS - Joint 

Committee on Powder Diffraction Standards - das substâncias estudadas. 
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Tabela 4.1 - Dados das fichas JCPDS das substâncias estudadas. 

 

Substância 

Número da 

ficha 

JCPDS 

Principais picos (°) 

NiAl2O4 810722 37,0    45,0    59,7    65,6 
NiO 

(cubico) 
780645 37,3    43,3    62,9 

BaZrO3 
30699 30,1  43,1  53,5 

γ-Al2O3 
100425 37,6  39,5  45,9  67,1 

 
 
A Figura 4.5 representa o difratograma característico do catalisador Ni/BaZrO3 e 

seu respectivo suporte (BaZrO3). A figura apresenta também o padrão segundo a ficha 
catalográfica do BaZrO3 e do NiO. Para a amostra observou-se a coincidência de picos a 
partir do padrão do suporte.  

 
 

Figura 4.5 - Difratograma de raios-X do catalisador Ni/BaZrO3 e seu respectivo 
suporte (BaZrO3). 
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Pela proximidade dos picos do NiO e do BaZrO3, torna-se difícil a identificação 
das espécies separadamente. Ocorreu um leve deslocamento do catalisador impregnado 
em função da interação entre o NiO e o BaZrO3, ocorrendo então uma sobreposição dos 
picos característicos.  

 
A Figura 4.6 representa o difratograma característico do catalisador Ni/ γ-Al2O3 

e seu respectivo suporte (γ-Al2O3). A figura apresenta também o padrão segundo a ficha 
catalográfica da γ-Al2O3 e do NiAl2O4. Para a amostra observou-se a coincidência de 
picos a partir do padrão do suporte.  

 
Figura 4.6 - Difratograma de raios-X do catalisador Ni/γ-Al2O3 e seu respectivo suporte 

(γ-Al2O3). 
 
Pela proximidade dos picos do NiAl2O4 e da γ-Al2O3, torna-se difícil a 

identificação das espécies separadamente. Entretanto percebe-se uma atenuação de 
alguns picos no catalisador impregnado em comparação ao suporte, em especial o pico a 
39,5°. Ocorre um aumento de intensidade no pico a 37,6°. Ocorreu também um leve 
deslocamento do difratograma do Ni/γ-Al2O3 em comparação com o γ-Al2O3. Os picos 
do NiO são muito próximos do NiAl2O4, fica difícil avaliar a presença de NiO ou 
NiAl2O4 no catalisador Ni/γ-Al2O3. Entretanto, o pico de NiO a 63,9° está localizado em 
uma região de baixa intensidade do Ni/γ-Al2O3. Como não vemos diferença notória 
entre os dois difratogramas nesse ponto, conclui-se que não existe quantidade 
significativa de NiO. Outro indicativo é a coloração esverdeada do catalisador, o que 
indica a presença de aluminato de níquel. 
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Alberton et al. (2007) não identificaram picos característicos de NiO nos 
catalisadores de níquel suportados em γ-Al2O3 (8% p/p) e calcinados a 550°C. Isso se 
deve a formação de partículas muito pequenas de NiO ou a formação de aluminato de 
níquel amorfo na superfície. Li e Chen (1994) propuseram que a formação de aluminato 
de níquel amorfo tem alguma semelhança ao bulk ao tipo de estrutura da γ-Al2O3, 

estrutura de espinélio com déficit de cátions. Contudo a difusão de íons de níquel na 
rede da alumina durante a calcinação é limitada as camadas externas. De acordo com o 
resultado do DRX as linhas características de difração não foram observadas com 
clareza, sendo um indício que o “espinélio de superfície” não tem uma estrutura 
tridimensional profunda. 

Kis et al. (1998) realizaram DRX para catalisadores de Ni/γ-Al2O3. A 
identificação de NiAl2O4 foi muito difícil, uma vez que a γ-Al2O3 tem picos largos e 
ocorre sobreposição dos picos com o NiAl2O4. Apesar de difícil, foi possível identificar 
a formação de uma solução solida de NiO-NiAl2O4-γ-Al2O3, com pico de aluminato de 
níquel a 38° em uma amostra calcinada a 700°C e com 10% de níquel em peso (amostra 
próxima da realizada acima). Quanto maior o teor de níquel na amostra e a temperatura 
de calcinação, mais fácil foi a identificação do aluminato de níquel.  
 

4.3. Espectroscopia de raios-X por dispersão de energia (EDX) 

Com o EDX foi possível realizar a determinação da composição mássica 
aproximada dos componentes dos suportes e dos catalisadores. A tabela 4.2 mostra a 
composição mássica nominal dos suportes e dos catalisadores, desconsiderando o 
elemento O (oxigênio) pois o EDX não consegue detecta-lo em sua análise. Como o 
EDX apresenta pequenas falhas na questão quantitativa das amostras, uma diferença de 
no máximo 5-10% em relação ao valor nominal da amostra pode ser um valor razoável. 

Tabela 4.2 - Composição mássica nominal dos suportes e dos catalisadores, 
desconsiderando o elemento oxigênio (O). 

Massa (%) de cada metal (excluindo o O2) 

  Ba Zr Al Ni 

BaZrO3 60,0 40,0 x x 

Ni/BaZrO3 53,0 35,2 x 11,8 

γ-Al2O3 x x 100 x 

Ni/γ-Al2O3 x x 82,6 17,4 

 

 

A tabela 4.3 apresenta os resultados do EDX para o suporte γ-Al2O3 e o 
catalisador Ni/γ-Al2O3. 
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Tabela 4.3 - Resultados do EDX para o suporte γ-Al2O3 e o catalisador Ni/γ-
Al2O3. 

Composição (%) 
Al2O3 

Composição (%) 
Ni/Al2O3 

Al 93,9 Al 48,6 

Ti 3,7 Ni 50,8 

Si 0,9 Ti 0,2 

Outros 1,5 Outros 0,4 

 

A composição do suporte γ-Al2O3 é próxima da nominal, infere-se que são 
pertinentes para uma análise qualitativa e quantitativa. Os elementos Ti (titânio) e Si 
(silício) presentes na análise são contaminantes provenientes da preparação da 
boehmita, apresentados em dados técnicos do fabricante. Houve identificação do 
elemento S (enxofre) pode ser proveniente de um erro do equipamento como, por 
exemplo, a sobreposição de picos. Ele foi desconsiderado. 

Com relação ao catalisador Ni/γ-Al2O3 a composição está longe da nominal. A 
quantidade de níquel detectava está muito acima da nominal. Isso pode ser explicado 
pela intensidade dos picos de Ni e Al. A intensidade do pico de alumínio é muito menor 
que a do de níquel (1 contra 503 cps/µA). Uma pequena alteração na linha de base 
poderia mudar drasticamente a relação entre a composição de níquel e alumínio no 
catalisador. O Ti (titânio), como no caso do suporte, é proveniente da fabricação da 
boehmita e está ali como contaminante. Também houve identificação do elemento S 
(enxofre), mas em quantidade desprezível, menor que 0,1%. 

A tabela 4.4 apresenta os resultados do EDX para o suporte BaZrO3 e para o 
catalisador Ni/BaZrO3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

 

Tabela 4.4 - Resultados do EDX para o suporte BaZrO3 e para o catalisador Ni/BaZrO3. 

Composição (%) 
BaZrO3 

Composição (%) 
Ni/BaZrO3 

Ba 53,0 Ba 45,8 

Zr 44,5 Zr 38,7 

Hf 0,8 Ni 13,0 

Sr 0,7 Hf 0,7 

Pr 0,6 Sr 0,6 

Outros 0,4 Outros 1,2 
 

A composição do suporte BaZrO3 é próxima da nominal, infere-se que sã 
razoáveis para uma análise qualitativa e quantitativa. O Hf (háfnio) é um contaminante 
natural do Zr, eles estão juntos nos minerais. Os elementos Sr (estrôncio) e Pr 
(praseodímio) presentes na análise são contaminantes ou frutos de um erro do 
equipamento como, por exemplo, a sobreposição de picos, pico escape ou pico soma. 
Como não temos informações de como a fabricação do suporte se deu, não existe uma 
forma de se inferir mais do que isso com relação ao estrôncio e praseodímio. 

Com relação ao catalisador Ni/BaZrO3 a composição está próxima da nominal, 
tendo uma diferença maior apenas no elemento Ba (bário) – diferença maior que 7%. 
Entretanto as quantidades de níquel e zircônio detectadas estão muito próximas da 
nominal. Um erro maior para o bário pode ser explicado pela intensidade dos picos de 
Ba e Zr (e também Ni). A intensidade do pico de bário é muito menor que a do de 
zircônio e de níquel (46 contra 797 e 98 cps/µA). Uma pequena alteração na linha de 
base poderia mudar drasticamente a relação entre a composição real de bário e dos 
outros elementos no catalisador. O Hf (háfnio) é um contaminante natural do Zr, como 
já foi mencionado. Para o caso do Sr e Pr (Pr não está na tabela pois sua composição 
está muito baixa, mas o equipamento detectou) pode-se deduzir que ambos vieram da 
fabricação do BaZrO3 pois estão presentes, em quantidades um pouco menores no 
catalisador, tanto no suporte quanto no catalisador. O P (fosforo) foi detectado, mas 
desconsiderado, pois, tratava-se de um erro do equipamento. O pico Kα do fosforo está 
na posição 2,04 eV e o pico Lα do zircônio está na posição 2,05 eV. Pode ter ocorrido 
uma confusão entre os dois picos. 

 

4.4. Redução a Temperatura Programada (TPR) 

Na figura 4.7 são mostrados os perfis de redução a temperatura programada dos 
catalisadores. O suporte BaZrO3 também foi analisado, mas não apresentou redução. 
Sabe-se previamente que o suporte γ-Al2O3 não apresenta redução. 
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Figura 4.7 - Perfis de redução à temperatura programada dos catalisadores. 

 

O catalisador Ni/BaZrO3 apresentou seu pico de redução em 478°C. No 
Ni/BaZrO3 ocorreu formação de óxido de níquel, o que pode ser evidenciado pela 
temperatura relativamente baixa de redução.  

 O catalisador Ni/γ-Al2O3 apresentou pico em 343°C, um em 623°C e outro em 
875°C, indicando que o Ni+2 presente no Ni/BaZrO3  é mais facilmente reduzido do que 
no Ni/Al2O3. Isso pode ser explicado na etapa de calcinação. Na calcinação a 650°C, 
provavelmente ocorreu transformação do γ-Al2O3 e do Ni(NO3)2 em aluminato de 
níquel (NiAl2O4) em sua maioria (o DRX e a coloração da amostra ajudam a confirmar), 
deixando a redução do níquel mais difícil. Pequena parte do níquel pode ter virado NiO, 
o que pode ser constatado graças ao pico a 343°C, mas em menor intensidade já que o 
pico é quase imperceptível. A interação do níquel com o suporte é maior no aluminato 
de níquel, na região a 623 e 875°C, do que no oxido de níquel, região a 343°C. A 
interação do níquel com o suporte é maior do que no caso do Ni/BaZrO3.  

Scheffer et al. (1989) encontrou 3 regiões diferentes de consumo de hidrogênio 
no TPR de níquel suportados em alumina. A primeira correspondente a redução de 
nitratos residuais devido à baixa temperatura de calcinação, durante a calcinação eles 
deveriam ser decompostos à NOx e na redução são reduzidos a amônia. A segunda 
região com a redução do oxido de níquel altamente disperso. Por último, uma terceira 
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região correspondente a redução o aluminato de níquel. Com temperatura de calcinação 
de 402°C (675K) ocorreu redução na região 1, 2 e 3, mas quando se aumenta o teor de 
níquel na amostra, não ocorre redução na região 1, somente na região 2 e 3. Com 
temperatura de calcinação de 652°C (925K) não ocorreu redução na região 1, ocorreu 
pouca redução na região 2 e a maior parte da redução na região 3, mas com o aumento 
da concentração a proporção da região 2 se tornou maior. Com temperatura de 
calcinação de 902°C (1175K) não ocorreu redução nas regiões 1 e 2, ocorrendo redução 
apenas na região 3, mas quando há aumento da concentração de níquel começa a ocorrer 
redução também na região 2 sempre menor do que na região 3. 

            Li & Chen (1995) realizaram testes de TPR para aluminato de níquel e oxido de 
níquel não suportados. Em ambos os testes se obteve um único pico a 790 e 220°C 
respectivamente. Os picos podem ser usados para identificar espécies bulk de aluminato 
de níquel e oxido de níquel. 

Cheng et al. (2001) realizaram testes de TPR para catalisadores de Ni/γ-Al2O3 

calcinado a 650°C por 5 horas. Eles obtiveram um pico em torno de 850°C, com 90% de 
redução do níquel, e atribuíram a alta temperatura de redução ao aluminato de níquel 
formado e sua alta interação com o suporte.  

Na Tabela 4.5 são apresentadas as quantidades de H2 consumido e os percentuais 
de redução dos catalisadores durante o TPR. Os cálculos utilizados serão apresentados 
no apêndice.  

 
 

Tabela 4.5: Quantidade de H2 consumido e percentual de redução durante o TPR. 

 
Catalisador 

 
Consumo µmol      

H2/g cat 
Grau de 

redução (%) 

Ni/Al2O3 1787 100 

Ni/BaZrO3 1672 100 
  
 

Para ambos os catalisadores, houve completa redução do níquel (até Ni0), a fase 
ativa do catalisador. A única diferença seria na temperatura em que cada catalisador 
alcançou a completa redução, sendo maior para o caso da γ-Al2O3 como já foi dito. 
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4.5. Reações  

4.5.1. Reforma autotérmica 

 

A tabela 4.6 apresenta os resultados obtidos, em forma percentual, para a reação 
de reforma autotérmica do metano a 800°C. 

Tabela 4.6 - Resultados após 24h da reação de reforma autotérmica. 

 Ni/ γ-Al2O3 Ni/ BaZrO3 
Conversão Inicial (%) 72,52 62,80 
Conversão Final (%) 84,92 65,36 
Seletividade de CO Inicial (%) 94,36 85,15 
Seletividade de CO Final (%) 94,04 88,42 
Seletividade de H2 Inicial (%) 88,02 76,99 
Seletividade de H2 Final (%) 89,21 75,68 
Seletividade de CO2 Inicial (%) 05,63 14,85 
Seletividade de CO2 Final (%) 
Razão H2/CO Inicial 
Razão H2/CO Final 

05,93 
02,16 
02,17 

11,58 
02,02 
02,00 

 

Os resultados são similares aos obtidos por Cai et al. (2008), que obteve uma 
conversão de 73% para γ-Al2O3 impregnada com 10% (p/p) de Ni a uma temperatura de 
750°C e razão CH4:H2O:O2 de 2:2,5:1, em comparação com a reação realizada a 800°C 
com razão CH4:H2O:O2 de 2:0,8:1.  

Dias & Assaf (2007) obtiveram para a reação a 600°C, com impregnação de 
15% Ni (p/p) uma conversão de CH4 de 40%.   

Na literatura não foram encontrados trabalhos lidando com Ni suportado em 
BaZrO3, apenas trabalhos que lidam com catalisadores de Ni suportados em ZrO2-
Al2O3. 

As figuras 4.9 a 4.12 apresentam as curvas de conversão do CH4, seletividade a 
CO, H2, CO2 e razão H2/CO obtidos para os catalisadores suportados em γ-Al2O3 e 
BaZrO3, durante as 24h de reação de reforma autotérmica. A demora para estabilização 
das linhas de Ni/ BaZrO3 é explicada para o tempo para se alcanças um equilíbrio entre 
os sítios metálicos e o redox interfacial.  
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Figura 4.8 - Conversão de CH4 para catalisadores suportados em γ-Al2O3 e BaZrO3 para 
a reação de reforma autotérmica do metano. 

A figura 4.8 apresenta as curvas de conversão do CH4 obtidas para os 
catalisadores de Ni suportados em γ-Al2O3 e BaZrO3 durante a reforma autotérmica, 
onde observou-se uma estabilidade de 85,46% para o catalisador suportado em γ-Al2O3 
e uma estabilidade de 66,61% para o catalisador suportado em BaZrO3. 
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Figura 4.9- Comparação de seletividade de CO entre catalisadores suportados em γ-
Al2O3 e BaZrO3 para a reação de reforma autotérmica do metano. 

A figura 4.9 apresenta a seletividade da reação para produção de CO, pode-se 
observar uma estabilidade de 94,54% para o catalisador suportado em γ-Al2O3 e uma 
estabilidade de 88,27% para o catalisador suportado em BaZrO3. 
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Figura 4.10 - Comparação de seletividade de H2 entre catalisadores suportados em γ-
Al2O3 e BaZrO3 para a reação de reforma autotérmica do metano. 

Para a seletividade de H2, os pontos em dispersão no gráfico da figura 4.10 se 
concentraram em faixas, de 88-55% para o catalisador suportado em BaZrO3 e 75-81% 
para o catalisador suportado em γ-Al2O3. 
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Figura 4.11 - Comparação de seletividade de CO2 entre catalisadores suportados em γ-
Al2O3 e BaZrO3 para a reação de reforma autotérmica do metano. 

A figura 4.11 apresenta a seletividade da reação para a produção de CO2, 
observa-se dela uma estabilidade de 5,46% para o catalisador suportado em γ-Al2O3 e 
11,55% para o catalisador suportado em BaZrO3. 
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Imagem 4.12 - Comparação entre Razão H2/CO catalisadores suportados em γ-
Al2O3 e BaZrO3 para a reação de reforma autotérmica do metano. 

Para a reação de reforma autotérmica do metano, as razões foram praticamente 
constantes durante todo o período reacional, com razões próximas de 2,18 para o 
Ni/Al2O3 e 2,00 para o Ni/BaZrO3. Ambos os valores estão dentro da faixa de razão 
prevista -1,8-3,8 - para a reforma autotérmica utilizando gás natural (figura 2.4). É 
importante ressaltar que o principal constituinte do gás natural é o metano, mas também 
existem outros constituintes. 
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4.5.2. Oxidação Parcial do Metano 

A tabela 4.7 apresenta os resultados obtidos, em forma percentual, para a reação 
de oxidação parcial do metano a 800°C. 

Tabela 4.7 - Resultados após 24h da reação de oxidação parcial. 

 Ni/ γ-Al2O3 Ni/ BaZrO3 
Conversão Inicial (%) 83,55 46,65 
Conversão Final (%) 81,85 55,50 
Seletividade de CO Inicial (%) 94,91 74,32 
Seletividade de CO Final (%) 93,99 85,00 
Seletividade de H2 Inicial (%) 84,15 70,50 
Seletividade de H2 Final (%) 84,10 67,60 
Seletividade de CO2 Inicial (%) 05,68 25,68 
Seletividade de CO2 Final (%) 
Razão H2/CO Inicial 
Razão H2/CO Final 

06,10 
02,17 
02,16 

15,00 
01,65 
01,68 

 

Os resultados obtidos são superiores a aqueles de Chu et al. (1996), de 
conversão de 33.1% para a reação a 750°C, e razão CH4:O2 de 2:1. Os resultados são 
similares, porem superiores, a aqueles obtidos por Ma et al. (2006) de 80,4% de 
conversão de CH4 em catalisadores de Ni 8% (p/p) suportados em γ-Al2O3 para a reação 
a 600°C.  

As figuras 4.13 a 4.17 apresentam as curvas de conversão do CH4, seletividade a 
CO, H2, CO2 e razão H2/CO obtidos para os catalisadores suportados em γ-Al2O3 e 
BaZrO3, durante as 24h de reação de reforma oxidação parcial do metano. A demora 
para estabilização das linhas de Ni/ BaZrO3 é explicada para o tempo para se alcanças 
um equilíbrio entre os sítios metálicos e o redox interfacial. 
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Figura 4.13 - Conversão de CH4 para catalisadores suportados em γ-Al2O3 e BaZrO3 

para oxidação parcial do metano. 

Os valores de conversão se estabilizaram rapidamente, com o catalisador de 
Ni/γ-Al2O3 se mantendo praticamente constante ao longo de todo o processo, e o 
catalisador de Ni/BaZrO3 alcançando estabilidade a partir de 3h de duração da reação. O 
valor da conversão de metano para a reação catalisada por Ni/γ-Al2O3 teve seu valor 
médio de 82,3%, enquanto para a reação catalisada por Ni/BaZrO3 teve valor médio de 
56%. 

 



68 

 

 

 

 

Figura 4.14 - Comparação de seletividade de CO entre catalisadores suportados em γ-
Al2O3 e BaZrO3 para oxidação parcial do metano. 

Os valores médios para a seletividade de CO foram: 94% para a reação 
catalisada pela γ-Al2O3 contra 84,3% para o BaZrO3. 
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Figura 4.15 - Comparação de seletividade de H2 entre catalisadores suportados em γ-
Al2O3 e BaZrO3 para oxidação parcial do metano. 

Os valores médios para a seletividade de H2 foram 84,6% para a γ-Al2O3 e 
68,8% para o BaZrO3.   
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Figura 4.16 - Comparação de seletividade de CO2 entre catalisadores suportados em γ-
Al2O3 e BaZrO3 para oxidação parcial do metano. 

Os valores médios para a seletividade de CO2 forma de 6% para a γ-Al2O3 e 
15,7% para o BaZrO3.   
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Figura 4.17 - Comparação entre Razão H2/CO catalisadores suportados em γ-
Al2O3 e BaZrO3 para oxidação parcial do metano. 

 
Para a reação de oxidação parcial do metano, as razões foram praticamente 

constantes durante todo o período reacional, com razões próximas de 2,15 para o 
Ni/Al2O3 e 1,72 para o Ni/BaZrO3. Ambos os valores estão próximos da faixa de razão 
prevista -1,7-2,0 - para a oxidação parcial utilizando gás natural (figura 2.4). É 
importante ressaltar que o principal constituinte do gás natural é o metano, mas também 
existem outros constituintes. Pode-se explicar o pequeno desvio a esse motivo. 

 
Os cálculos utilizados serão apresentados no anexo. 
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5. Conclusão 

 

Os catalisadores de níquel suportados em γ-Al2O3 e BaZrO3 foram 
caracterizados e comparados frente as reações de reforma autotérmica e oxidação 
parcial do metano. 

A análise TG observou-se quase nenhuma perda de massa no suporte BaZrO3, e 
para o precursor do suporte γ-Al2O3, a boehmita, foram observadas três regiões de perda 
de massa, a primeira à 85°C, relativa a água fisissorvida, enquanto nas temperaturas de 
340°C e 440°C, continuando até temperaturas de 500°C, houve a transformação da 
boehmita em γ-Al2O3. Para o catalisador Ni/BaZrO3 foram observadas quatro regiões de 
perda de massa, a primeira com pico à 90°C, referente a água, as perdas em 209°C e 
291°C, referentes a liberação de NOx e a perda à 540°C correspondendo a nitratos 
residuais menos acessíveis. Para o catalisador Ni/γ-Al2O3 foram observadas três regiões 
o pico à 100°C relativo a perda de água e os picos à 268°C e 348°, prosseguindo até 
500°C, relativos a liberação de NOx.  

No TPR foi observado redução total para os dois catalisadores. Para o 
Ni/BaZrO3 o pico de redução se deu em 478°C, indicando a formação de oxido de 
níquel. Para o Ni/γ-Al2O3 foram observados picos à 343C, 623°C e 875°C, indicando 
que o Ni2+ encontra-se menos disponível do que o presente em Ni/BaZrO3. Os maiores 
valores de temperatura de redução para o catalisador Ni/γ-Al2O3 se deve a uma 
calcinação à 650°C, que transformou γ-Al2O3 e Ni(NO3)2 em NiAl2O4.  

Nas análises DRX foi observada a proximidade dos picos de NiO com os 
encontrados no catalisador Ni/BaZrO3 e dos picos de NiAl2O4 com os de Ni/γ-Al2O3. 
Somando resultados do TPR, DRX e a coloração das amostras conclui-se que no Ni/γ-
Al2O3 muito provavelmente ocorreu formação de NiAl2O4 e no Ni/BaZrO3 formação de 
NiO. 

As análises de composição por EDX mostram que a composição encontrada para 
os suportes é próxima ao valor nominal. A análise do catalisador Ni/γ-Al2O3 detectou 
quantidade de níquel muito acima das nominais, o que provavelmente se deve a 
intensidade dos picos de Ni e Al (449 contra 1 cps/µA), o que faz que qualquer 
alteração na linha de base possa proporcionar uma grande variação na relação de 
composição. Para o catalisador Ni/BaZrO3, o mesmo foi observado, mas em menor 
escala, para a quantidade de Ba, novamente o motivo provável é a diferença de 
intensidade do pico de Ba, Zr e Ni (46, 797, 98 respectivamente). Para quantificar 
melhor os metais, deve-se usar uma curva de calibração. 

Na comparação de performance dos catalisadores nas reações de reforma 
autotérmica e de oxidação parcial do metano o catalisador Ni/γ-Al2O3 apresentou maior 
conversão, maiores seletividades para e CO e H2 e menor seletividade quanto a CO2, em 
relação ao catalisador Ni/BaZrO3. Os resultados para a reforma autotérmica, 
respectivamente, conversão, seletividade de CO, H2 e CO2 são: 85-87%,94-96%,88-
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93%,4-6% para o catalisador Ni/γ-Al2O3 e 65-68%,86-89%,75-81% e 11-14% para o 
Ni/BaZrO3. Na reação de oxidação parcial do metano os resultados, respectivamente, 
foram 82-84%,91-95%,84-86% e 5-9% para o catalisador Ni/γ-Al2O3 e 54-58%,81-
85%,67-70% e 15-19% para Ni/BaZrO3.  

Para a razão H2/CO foram obtidos valores médios para a reforma autotérmica 
para o Ni/Al2O3 e para o Ni/BaZrO3 iguais a 2,18 e 2,00 respectivamente. Para a reação 
de oxidação parcial os valores foram 2,15 e 1,72 respectivamente. A maior razão para a 
reforma autotérmica é explicada pela presença da reação de reforma a vapor (junto com 
a oxidação parcial), que gera mais átomos de H2 estequiometricamente em comparação 
a oxidação parcial sozinha. 
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6. Sugestões 

Como proposta para trabalhos futuros, recomendamos o estudo dos seguintes itens: 

• Realizar análises de microscopia eletrônica de transmissão, com a finalidade de 
identificar o tamanho das partículas da fase ativa;  
 

• Realizar análise de Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios, para a 
análise química da superfície e determinação do estado de oxidação de 
elementos na superfície; 
 

• Realizar análises de oxidação a temperatura programada para determinar a 
quantidade de coque formado nos catalisadores após as reações; 
 

• Fazer estudos de quimissorção de H2, para saber a dispersão da fase ativa e a 
área metálica;  
 

• Realizar testes de longa duração para determinar a estabilidade, atividade e 
desativação catalítica dos catalisadores; 
 

• Avaliar diferentes métodos de preparação; 
 

• Testar diferentes precursores, fases ativas (por exemplo platina) e suportes (por 
exemplo α-Al2O3 e outras perovskitas); 
 

• Realizar análise de área especifica para determinar volume e tamanho dos poros; 
 

• Fazer reações de desidrogenação do ciclohexano para medida de atividade do 
catalisador. 
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Apêndice A 

Cálculos para o TPR: 
 

Em uma análise típica de TPR, se tem: 

 

Figura A.1 – Típica análise de TPR 

 Onde A – Área a região hachurada 

I – Intensidade do sinal de H2 

 

A vazão molar de H2 pode ser determinada por: 

�′ 
� ∗ �� ∗ %�2

� ∗ �
 

 Onde n’ – Vazão molar de H2 

P – Pressão 

V’ – Vazão volumétrica 

R – Constante dos gases 

T – Temperatura  

%H2 – Porcentagem de H2 na corrente gasosa 

A quantidade de H2 para reduzir todo o Ni (NH2’), seria (a estequiometria de 
níquel para H2 tanto no aluminato de níquel tanto no óxido de níquel é de 1 para 1): 

��2� 
���� ∗ %��

����
∗
1

1
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Onde mcat – massa de catalisador 

%Ni – Porcentagem de níquel no catalisador 

MMNi – Massa molar do níquel 

 

O grau de redução pode ser calculado como uma proporção da quantidade de H2 
consumida no TPR (variável relacionada a área hachurada, a intensidade de sinal e a 
vazão molar de H2) e a quantidade de H2 consumida se todo o níquel fosse reduzido. 
Então: 

 

��� 	"#	�#" çã& 
�� ∗ '

��2� ∗ (
 

O termo 
)*∗+

,
 significaria a quantidade de H2 usada na redução e o NH2’ a 

quantidade teórica para termos 100% de redução. 
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Apêndice B 

Cálculos da reação de oxidação parcial. 

 

Figura B.1 – Representação do reator da oxidação parcial 

• Dados conhecidos/ medidos: frações molares ou mássicas na entrada do reator e 
na saída em base seca e livre de He; 

• Balanço de átomos de carbono (desprezando a formação de coque); 
• Um valor de 100 mL/min foi escolhido como vazão arbitrária, para facilitar os 

cálculos, já que o cromatógrafo exibe resultados em termos de fração molar em 
base seca; 

 

 

Sendo:  
 

F0: vazão molar total em base seca , livre de He.  
Ff: vazão molar total em base seca livre de He na saída do reator.  
y: fração molar de fase gasosa. 

 
Então, temos: 
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Finalmente, para conversão do metano: 

 
-
./0123

4560
45607859:7859

 

Para seletividade de CO: 
 

;.<
;.< + ;.<:

 

 
Seletividade de CO2: 

;.<:
;.< + ;.<:

 

 
 

As respectivas vazões podem ser facilmente encontradas por relações vindas do 
cromatógrafo (fração molar em base seca) e pela vazão arbitraria dada, pela 
multiplicação de ambas.  

 
Observação: Todos os valores de vazões molares são arbitrários, calculados a partir do 
hipotético valor de 100 mL/min em base seca. Esse valor foi instituído apenas para 
facilitar os cálculos e não é um valor real. 

 
E para seletividade de H2: 
 

• Reforma autotérmica:                       	
;/	

;/	 + ;/	< − ;/	<
>  
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• Oxidação parcial: 
 

;/	
;/	 + ;/	<

 

 
 

Para o cálculo é necessário saber a vazão molar de metano e água que entra no 
reator, a partir da vazão volumétrica. A equação dos gases perfeitos é usada: 

 

F./@
> 	

A>BC@∗D

E∗F
                                              F0

H2O=
A>C	G∗D

E∗F
 

 
 Sabendo a vazão molar de entrada de metano e sabendo que o elemento carbono 
só entra no reator como metano e sai como metano, CO e CO2, para encontrar a vazão 
molar de saída: 
 

; 
F./@
>

(H./@ + H.< + H.<	)
 

 
 Após saber a vazão de saída, é possível encontrar a vazão molar de água que 
deixa o reator pelo o balanço do elemento H2 (os valores 2 e 4 são a quantidade de 
átomos de H2 presentes em cada molécula). A vazão de agua inicial para a oxidação 
parcial é zero: 
 

2 ∗ ;/	<
> + 4 ∗ ;./@

>  2 ∗ ;/	 + 4 ∗ ;./@ + 2 ∗ ;/	< 
  

Razão H2/CO:  
 

;/:
;.<
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Apêndice C 

Cálculos utilizados no EDX, porcentagem dos metais desconsiderando o 
elemento oxigênio. 

Dado uma massa hipotética de Ni/Al2O3 (100 g, por exemplo). 

Em 100g teremos 10g de Ni e 90g de Al2O3, pela porcentagem mássica. Então, 
sendo 27g/mol a massa molar do alumínio e 102g/mol a massa molar do Al2O3: 

 

102g Al2O3 ___________ 2*27g Al 

90g Al2O3 _____________ m 

 

Onde m=47,6g. Em 100g de Ni/Al2O3 existem 47,6g de Al e 10g de Ni. A 
porcentagem de cada metal no Ni/Al2O3 seria: 

%�� 
10

10 + 47,6
 17,4% 

%'M 
47,6

47,6 + 10
 82,6% 

Para o caso do Ni/BaZrO3, com a mesma massa hipotética de 100g e com as 
massas molares do bário e do zircônio respectivamente iguais a 137,327 e 91,224 g/mol, 
teremos: 

276,551g BaZrO3 ____ 137,327g Ba  

90g BaZrO3 ___________ m’ 

276,551g BaZrO3 ____ 91,224g Zr 

90g BaZrO3 ___________ m’’ 

 

Onde m’=44,7g. Em 90g de BaZrO3 existem 44,7 de Ba e m’’=29,7g. Em 100g 
de Ni/BaZrO3 existem 44,7 de Ba ,29,7g de Zr e 10g de Ni. A porcentagem de cada 
metal no Ni/BaZrO3 seria: 

%�� 
10

10 + 29,7 + 44,7
 11,8% 

%P� 
44,7

10 + 29,7 + 44,7
 53,0% 

 

%R� 
29,7

10 + 29,7 + 44,7
 35,2% 
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Para o caso do Al2O3 é simples inferir que a porcentagem de Al desconsiderando 
o oxigênio é de 100%. Para o BaZrO3. 

276,551g BaZrO3 ____ 137,327g Ba  

100g BaZrO3 _________ m’’’ 

276,551g BaZrO3 ____ 91,224g Zr 

100g BaZrO3 _________ m* 

 

Temos que m’’’=49,7g e m*=33,0. Em 100g de BaZrO3 existem 49,7 de Ba e 
33,0g de Zr. A porcentagem de cada metal no BaZrO3 seria: 

%R� 
33,0

33,0 + 49,7
 40,0% 

%P� 
49,7

33,0 + 49,7
 60,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


