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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como objetivo simular a reforma seca do metano em um reator químico de 

membrana empregando um software de fluidodinâmica computacional. A reação de reforma 

seca do metano, utilizando biogás, apresenta-se como uma boa alternativa para a produção de 

hidrogênio, de forma limpa e eficiente. Foi utilizado o software de simulação e modelagem 

COMSOL MULTIPHYSICS versão 5.2a, que emprega o método dos elementos finitos para 

resolução do problema de valor de contorno. Inicialmente, foi testada a reprodutibilidade dos 

resultados alcançados com base no trabalho de Prabhu et al. (2000). Foram analisadas também 

duas situações para uma corrente de biogás: utilizando gás de arraste na parte interna do reator 

e sem o uso do gás. A conversão desta reação no reator estudado foi calculada e suas 

características fluidodinâmicas relacionadas à membrana foram analisadas. Os resultados 

encontrados foram 77,9% de conversão para o modelo do artigo base, indicando um desvio de 

12,6 pontos percentuais em relação a este. Já nas simulações utilizando biogás os resultados 

foram 70% e 70,2% de conversão de metano em gás hidrogênio com e sem gás de arraste, 

respectivamente. A queda de pressão ao longo do reator é desprezível. A presença do gás de 

arraste possui poucos efeitos na fluidodinâmica do reator e na conversão em produto em 

dimensões e vazões diminutas. O modelo foi validado pela tendência em relação à literatura 

estudada e os resultados obtidos mostram que a membrana promove um aumento de conversão 

de hidrogênio quando comparados com a termodinâmica (62,5%), revelando-se como uma 

tecnologia promissora. 

 

Palavras-chave: reforma seca; metano; simulação computacional; reatores de membrana; 

biogás.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This work aims to simulate methane dry reforming in a membrane reactor using a 

Computational Fluid Dynamics software. Methane dry reforming reaction employing biogas as 

source can be a useful alternative for clean and efficient hydrogen production. COMSOL 

MULTIPHYSICS version 5.2a modelling and simulation software, which uses finite element 

analysis to solve boundary value problem, was employed. First, the reproducibility of the results 

based on the ones from Prabhu et al. (2000) was tested. Two different situations were analyzed 

for the biogas stream: addition of sweep gas stream within tube side reactor and without it. 

Reaction conversion into the reactor was computed and its fluid dynamics around the membrane 

was studied. Results showed a value of 77.9% methane conversion for the reference article 

model, pointing 12.6% deviation from it. For the biogas stream simulations, values of methane 

conversion were 70% and 70.2%. Pressure drop through reactor is negligible. Sweep gas effect 

acts little on fluid dynamics profiles and product conversion in low dimensions and inlet flows. 

Model was validated by its trend against literature comparison and results indicated that 

membrane has a good effect on hydrogen conversion enhancement when compared to 

thermodynamics values (62.5%), revealing as promising technology. 

 

Keywords: dry reforming; methane; computational simulation; membrane reactors; biogas. 
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1. INTRODUÇÃO  

O aumento na emissão de gases causadores do efeito estufa pela queima de combustíveis 

fósseis, cujo consumo mundial teve significativa alta nos últimos anos, tem sido tema de amplo 

debate por órgãos governamentais e pela comunidade científica. Por isso, torna-se necessário o 

desenvolvimento de processos sustentáveis e socioeconomicamente viáveis para mitigar esse 

impacto (Metz et al., 2007).  

A pesquisa e o grande investimento em novas alternativas para substituição da matriz 

energética baseiam-se nas medidas que serão adotadas nas próximas décadas. A União Europeia 

tem planos de redução de consumo de combustíveis fósseis para a próxima década até a total 

independência dessa matriz, com prazo para até 2050; o G7, união dos 7 países mais ricos do 

globo, tem planos de banir os combustíveis fósseis até 2100 (Rockström et al., 2017). Dessa 

maneira, a produção de hidrogênio tornou-se um dos principais campos de pesquisa no ramo 

energético (Chein et al., 2015), já que poderá trazer grandes benefícios econômicos e 

ambientais à sociedade. A sua produção, por consequência, tem se intensificado recentemente, 

pois o mesmo pode ser utilizado em muitas aplicações industriais, como na produção de amônia 

e metanol, na hidrogenação de óleos e gorduras, entre outros (Yu et al., 2005).  

Nas últimas décadas, com o desenvolvimento da tecnologia de células a combustível, a 

utilização do hidrogênio como forma de obtenção de energia tem sido considerada muito 

promissora, devido à sua maior eficiência e por ser muito menos poluente quando comparada a 

outros tipos de combustíveis (Marín, Díez, et al., 2012). As principais matérias-primas 

utilizadas na produção de hidrogênio são o carvão e o gás natural, porém há um crescente 

interesse da utilização de fontes renováveis de energia para essa finalidade (Marín, Díez, et al., 

2012).  As células a combustível produzem energia pela oxidação de hidrogênio em ânodos de 

platina, também obtendo água como produto (Coronel et al., 2011).  

As células a combustível mais utilizadas são do tipo PEM, a base de membrana 

polimérica (polymer electrolyte membrane). Nesse tipo de células, os eletrodos de platina são 

contaminados na presença de CO. Assim, é de suma importância que a corrente de hidrogênio 

a ser utilizada em células do tipo PEM tenha concentrações de monóxido de carbono menores 

que 10 ppm. Por essa razão, a produção de hidrogênio de alta pureza tem sido muito investigada. 

Um insumo para a produção de hidrogênio é o biogás, que apesar de conter gases 

causadores do efeito estufa (a saber dióxido de carbono e metano), aparece como uma boa 

alternativa para redução da utilização de combustíveis fósseis. Além disso, a produção de 
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biogás é considerada como uma das formas mais eficientes de produção de energia alternativa 

(Weiland, 2010).  

A produção de biogás acontece pela digestão anaeróbica do material orgânico por 

bactérias, em que ao final deste processo, ocorre a produção de CH4 e CO2. As condições do 

processo não requerem pressões ou temperaturas elevadas. Com  isso, a produção do biogás 

não apresenta grandes custos e complexidades (Weiland, 2010). O maior problema associado 

está no destino que é dado ao CO2: diversos pesquisadores têm tentado encontrar uma solução 

para o uso correto desse gás (Weiland, 2010; Berni, 2015; Silva, 2016). Uma das opções é a 

produção de hidrogênio a partir da reforma seca do biogás, em que, os principais componentes 

presentes nesse gás (metano e dióxido de carbono) reagem na presença de um catalisador 

(reforma seca do metano - DRM).  

Dessa forma, produzir H2 por meio da DRM é de especial interesse, pois converte os 

dois principais gases causadores do efeito estufa em gás de síntese (CO + H2) (Prabhu et al., 

2000). O gás de síntese pode ser posteriormente transformado em vários outros importantes 

compostos químicos (Prabhu e Oyama, 2000) ou se pode separar o hidrogênio para utilizá-lo 

puro. Para este fim, é geralmente realizada, após a etapa de reforma, a reação de deslocamento 

de água em alta e em baixa temperatura, onde a fração de CO é reduzida para 0,2-0,5%. Os 

teores residuais de monóxido e dióxido de carbono são removidos em seguida através de 

hidrogenação (metanação).  

Os principais obstáculos para a produção de hidrogênio por meio desse processo são as 

baixas conversões obtidas em reatores de leito fixo, e o alto gasto energético para operar em 

altas temperaturas. Dessa maneira, qualquer progresso tecnológico que permita conversões 

maiores de metano, em temperaturas de operação mais baixas, causaria uma diminuição 

considerável do custo desse processo (Ferreira-Aparicio et al., 2002) e tem o potencial de 

impulsionar a adoção dessa reação em novas plantas de transformação de metano.  

A utilização de reatores de membrana nesse processo é vista como uma tecnologia 

promissora, pois permite a separação e remoção de hidrogênio simultaneamente à reação, 

deslocando o equilíbrio termodinâmico para a formação dos produtos da reforma seca do 

metano. Consequentemente, esse tipo de reator oferece vantagens em relação aos reatores de 

leito fixo convencionais, como maior eficiência energética e menores custos de operação, além 

de utilizar menor espaço físico, pois não há necessidade de uma unidade de separação de 

hidrogênio na planta (Prabhu e Oyama, 2000; Ferreira-Aparicio et al., 2002). Por essas razões, 

a utilização de membranas aplicadas à produção de hidrogênio, em geral, a partir de 
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hidrocarbonetos tem sido bastante estudada (Múnera et al., 2003; Gallucci et al., 2013; Chein 

et al., 2014; C. Silva et al., 2018).    

Para o projeto de reatores, inclusive os de membrana, ferramentas de análise numérica 

têm se tornado uma aliada poderosa para a indústria. A fidedignidade dos resultados baseia-se, 

porém, na acurácia do modelo utilizado (Marín, Díez, et al., 2012).  Modelos 1-D são utilizados 

quando os gradientes de pressão, velocidade e concentração nas direções radial e angular são 

desprezíveis dentro do reator, o que se aplica em inúmeras vezes em escala laboratorial, i.e., 

em pequenos reatores e diâmetros de catalisador diminutos. Entretanto, em sistemas que contêm 

limitações difusivas e há gradientes de temperatura e pressão, o modelo 2-D torna-se mais 

adequado, no qual ambos os perfis radiais e axiais são levados em consideração.  Este é o caso 

de reatores industriais (Adams Ii e Barton, 2009), tornando o modelo mais próximo do real. 

Porém, isto estará associado a uma maior demanda computacional. 

A necessidade da aplicação dos complexos modelos 3-D, em que o reator inteiro é 

modelado, são só aplicáveis no caso de geometrias altamente assimétricas, em que o perfil 

azimutal é relevante (Marín, Díez, et al., 2012).  

Desse modo, justifica-se a elaboração de um estudo que utilize matrizes energéticas 

sustentáveis, como o biogás, para a produção de hidrogênio. A reforma seca do metano é uma 

rota de síntese com potencial. Sendo a simulação computacional uma forma virtual, com poucos 

custos e em alternativas aos experimentos, o presente trabalho tem como objetivo simular a 

reforma seca do metano em um reator químico de membrana empregando um software de 

fluidodinâmica computacional. 
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2. OBJETIVOS  

O objetivo do presente trabalho é simular a reforma seca do metano em um reator 

químico de membrana empregando um software de fluidodinâmica computacional a partir de 

uma matriz energética sustentável como fonte de hidrogênio, o biogás. 

 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Validar os resultados em comparação com Prabhu et al. (2000), que versa sobre a 

reação de reforma seca do metano em um reator com membrana em escala laboratorial; 

• Construir uma malha para a simulação em que se concilie precisão numérica e 

viabilidade computacional; 

• Com os resultados validados, realizar a simulação fluidodinâmica da DRM em reator 

de membrana a partir do biogás; 

• Comparar os resultados obtidos entre a modelagem com e sem o gás de arraste no 

reator; 

• Computar a conversão desta reação no reator estudado e analisar suas características 

fluidodinâmicas relacionadas à membrana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 
 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. PRODUÇÃO E APLICAÇÃO DO HIDROGÊNIO 

 
3.1.1. APLICAÇÃO DO HIDROGÊNIO 

A principal aplicação do hidrogênio foi a sua utilização como reagente em processos 

químicos de hidrogenação. Alguns segmentos industriais que o utilizam nesse processo são a 

indústria de fertilizantes, a petroquímica, a metalúrgica e a eletrônica. O produto mais 

importante da indústria de fertilizantes é a amônia, que é produzida pelo processo de Haber-

Bosch, no qual ocorre a reação entre hidrogênio e nitrogênio em altas pressões. Somente a 

utilização do gás hidrogênio nessa reação equivale a 50% do consumo mundial desse composto. 

Outra aplicação importante do H2 é como sequestrador de O2, evitando que ocorra oxidação 

indesejada em processos metalúrgicos, além de ser utilizado em balões meteorológicos para 

garantir a flutuação do mesmo (Ramachandran e Menon, 1998).  

Mais recentemente, o hidrogênio tem recebido especial interesse devido à sua potencial 

aplicação como combustível limpo nas chamadas células a combustível, podendo substituir, 

parcialmente ou completamente, os combustíveis fósseis na base da matriz energética da 

sociedade moderna. A utilização do hidrogênio para gerar energia possui diversas vantagens 

como (Midilli et al., 2005; Crabtree e Dresselhaus, 2011): 

• O hidrogênio não emite poluentes quando sofre combustão, pois gera somente 

água e calor; 

• Possui alta energia específica por massa se comparado aos combustíveis fósseis; 

• Células a combustível possuem eficiência muito maior do que outras formas de 

geração de eletricidade a partir de combustíveis fósseis; 

• Motores automotivos elétricos possuem eficiência alta se comparada à de 

motores à gasolina; 

• Pode ser transportado de maneira segura em dutos; 

• Pode ser armazenado por mais tempo que a eletricidade;  

• Existem diversas tecnologias para produção de hidrogênio a partir de matérias-

primas mais bem distribuídas pelo globo que os combustíveis fósseis; 

Tendo em vista esses benefícios, alguns autores acreditam em uma futura “Economia 

do Hidrogênio” ou “Era do Hidrogênio”, no qual este gás seria a principal fonte de energia da 

sociedade, substituindo os combustíveis fósseis (Goltsov e Veziroglu, 2002; Midilli et al., 
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2005). Essa transformação da nossa sociedade teria importantes impactos econômicos, 

sanitários, ambientais e geopolíticos.  

Apesar disso, a utilização do hidrogênio como combustível em escala global ainda 

enfrenta diversos obstáculos. Primeiramente, há o problema na sua forma de produção. Por 

exemplo, o hidrogênio é hoje quase em sua totalidade produzido a partir de combustíveis fósseis 

(Midilli et al., 2005). Em uma sociedade baseada nesse gás, as reservas de combustíveis fósseis 

rapidamente se esgotariam devido à necessidade de produção em larga escala de H2, além do 

fato que o processo de produção que existe atualmente é tão poluente quanto à queima do gás 

natural (Crabtree e Dresselhaus, 2011). Por isso, busca-se o desenvolvimento de tecnologias 

para produção desse composto a partir de formas renováveis de energia.  

Outro problema associado é a forma de armazenamento do H2, que foi por muito tempo 

um obstáculo para sua utilização como combustível automotivo. Características necessárias 

para um meio de armazenamento satisfatório incluem ter uma alta densidade de hidrogênio, 

permitir que a célula a combustível carregue e descarregue em temperaturas moderadas, além 

de ter uma rápida cinética de carregamento e descarregamento (Crabtree e Dresselhaus, 2011). 

Formas de armazenamento que foram estudadas são os hidretos metálicos, além de compostos 

químicos como a amônia, entre outros (Satyapal et al., 2007). Apesar das  dificuldades, na 

última década, algumas empresas de automóveis como Hyundai, Honda e Toyota lançaram, em 

alguns países desenvolvidos, modelos utilizando tanques para armazenar o hidrogênio com 

autonomia semelhante à de veículos movidos a combustíveis fósseis (Toyota Mirai fuel cell 

saloons delivered to first UK customers, 2015; Honda begins Clarity Fuel Cell deliveries in 

Europe, California, 2017; Hyundai begins NEXO FCEV sales in Korea, 2018) 

Apesar dos avanços recentes em países como Estados Unidos e Japão, a infraestrutura 

para a utilização do hidrogênio em escala global como combustível continua sendo uma questão 

importante. Será necessária a construção de novos postos de combustível ou a adaptação dos 

atuais para se adequar ao H2: para produzir o hidrogênio para abastecer os veículos, seria 

necessária a instalação de pequenas plantas de reforma a vapor do metano nos postos de 

combustível (Satyapal et al., 2007). Além disso, parece haver um paradoxo nesse momento 

para a utilização ao redor do globo no futuro: as empresas de energia relutariam em realizar o 

investimento necessário para construir e adaptar seus postos sem ter garantias de haver demanda 

para o hidrogênio, enquanto as empresas automotivas evitariam produzir carros movidos a 

hidrogênio se não houvesse a infraestrutura para reabastecimento desses veículos (Dunn, 2003). 
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Dessa forma, há também um aspecto econômico importante que dificulta uma nova matriz 

energética à base de hidrogênio.  

3.1.2. PRODUÇÃO DO HIDROGÊNIO 

Atualmente, a principal maneira de se obter hidrogênio industrialmente é pela reação de 

reforma a vapor do metano (Holladay et al., 2009), pois apresenta vantagens econômicas em 

relação a outros processos de produção desse gás, como oxidação parcial de hidrocarbonetos e 

eletrólise da água. Além disso, a principal matéria-prima usada nesse processo é o gás natural, 

que pode ser facilmente encontrado na natureza (Yu et al., 2005; C. Silva et al., 2018). Esse 

processo acontece por meio de três reações reversíveis, sendo duas reações de reforma 

fortemente endotérmicas e a reação de deslocamento de água (reação de deslocamento, equação 

(2)), que é exotérmica (Sadooghi e Rauch, 2013):  

CH4 + H2O   CO + 3H2                       ∆H° = 206 kJ/mol                                         (1)                                                        

CO + H2O   CO2 + H2                        ∆H° = -41 kJ/mol                                          (2) 

CH4 + 2 H2O  CO2 + 4 H2                  ∆H° = 165 kJ/mol                                         (3) 

Esse processo é fortemente endotérmico e tem conversão de reagentes limitada pelas 

condições de equilíbrio, sendo realizado em reatores convencionais a altas temperaturas para 

maximizar a conversão do metano (Yu et al., 2005).  A configuração mais comum consiste em 

colocar reatores tubulares dentro de uma fornalha, onde o calor gerado por meio de combustão 

é transferido para o meio reacional pela parede do reator (De Falco et al., 2007). Por fim, esse 

processo se torna ainda mais custoso pela necessidade de separar o hidrogênio dos demais gases 

presentes na saída dos reatores, aumentando ainda mais o custo de produção a partir desse 

processo (Marín, Patiño, et al., 2012). Como será discutido posteriormente, uma das 

alternativas que favorecem que o processo ocorra em temperaturas menores e em pressões mais 

baixas é o uso de reatores com membrana.  

Outro processo utilizado industrialmente para a produção de hidrogênio é o Integrated 

Gasification Combined Cycle (IGCC). Consiste em uma planta de produção de energia a partir 

do carvão, que tem como características a alta eficiência térmica e baixas emissões de gases 

SOx e NOx  (Ordorica-Garcia et al., 2006). Nesse tipo de planta, o gás de síntese rico em CO é 

produzido a partir da gaseificação do carvão, que reage na reação de deslocamento da água 

(Chein et al., 2013), conforme a equação (2).  

A reação de deslocamento da água foi descoberta no fim do século XIX, tendo sua 

primeira aplicação industrial no processo Haber-Bosch de produção de amônia. A reação de 

deslocamento da água é moderadamente exotérmica, sendo termodinamicamente favorecida em 
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baixas temperaturas. Apesar disso, a cinética da reação é favorecida em altas temperaturas, 

permitindo taxas de reação mais rápidas (Mendes et al., 2010; Chein et al., 2013). A 

configuração mais comum para essa reação é de dois reatores separados em sequência, o 

primeiro se valendo de temperaturas maiores de operação (entre 310 – 450ºC) e utilizando 

catalisador de Fe/Cr, enquanto o segundo reator utiliza Cu/Zn para catalisar a reação na faixa 

de temperatura entre 160 e 250ºC (Ruettinger et al., 2003; Mhadeshwar e Vlachos, 2005). Após 

a reação, o CO2 produzido deve ser removido por meio de oxidação catalítica, adsorção ou 

absorção para que o hidrogênio tenha pureza satisfatória (10 ppm) para a aplicação em células 

a combustível (Marín, Díez, et al., 2012).  

Os custos de produção desse processo são bastante elevados, devido aos equipamentos 

usados na produção de H2 e remoção de CO2, além da necessidade de diminuir a temperatura 

do gás de síntese até a temperatura de reação, dificultando a implantação dessa tecnologia em 

larga escala (Chein et al., 2013). 

 

3.1.3. REAÇÃO DE REFORMA SECA DO METANO 

  A reação de reforma seca do metano (DRM) tem atraído muito interesse recentemente 

dos pontos de vista industrial e ambiental, pois permite a produção de gás de síntese, uma 

importante matéria-prima em processos químicos industriais, a partir de metano e dióxido de 

carbono, que são os dois principais gases causadores do efeito estufa (Djaidja et al., 2006). 

Outra utilização para essa reação é em sistemas de transmissão de energia química para 

armazenamento (Richardson e Paripatyadar, 1990) . Os principais obstáculos para a utilização 

dessa reação em escala industrial são a baixa conversão dos reagentes – abaixo de 60% (Prabhu 

et al., 2000) e a rápida desativação do catalisador (Guo et al., 2004).  

Como exposto, produzir hidrogênio puro a partir dessa reação é uma possibilidade 

interessante para ser utilizado em células a combustível. No caso da DRM, a reação se dá pela 

seguinte equação: 

CH4 + CO2  2CO + 2H2                       ∆H° = 247 kJ/mol                                        (4) 

Essa reação é fortemente endotérmica, necessitando de altas temperaturas para atingir 

conversões consideráveis (Ferreira-Aparicio et al., 2002), pois a ativação da molécula oxidante 

de CO2, que é muito estável, requer muita energia (Lavoie, 2014). Concomitantemente, 

acontecem algumas reações colaterais, como a reação reversa de deslocamento da água 

(RWGS), a reação de decomposição do metano e a reação de Boudouard (Barroso-Quiroga e 

Castro-Luna, 2010). As equações que regem as três reações são: 
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Reação RWGS: CO2 + H2  H2O + CO                                                                      (5) 

Reação de Decomposição do Metano: CH4  C + 2 H2                                                                    (6) 

Reação de Boudouard: 2CO  C + CO2                                                                               (7)    

De acordo com um estudo que aborda a termodinâmica da DRM (Lavoie, 2014), a 

reação (4), que geralmente é realizada na faixa de 923 K a 1273 K, mostra-se favorável em 

temperaturas superiores a 1000 K em relação às demais reações colaterais (Monnerat, 2016). 

Por outro lado, a reação (5) afeta o equilíbrio em todos o intervalo de temperatura estudado, de 

573 K a 1473 K.   

Conforme a Figura 1 apresenta, a conversão de CH4 aumenta com a razão de CO2/CH4, 

o que demonstra que o dióxido de carbono atua como um oxidante leve na conversão do metano. 

Esse efeito é mais pronunciado em temperaturas inferiores a 973 K (Nikoo e Amin, 2011).  

Figura 1 - Conversão de CH4 no equilíbrio em função da temperatura e da razão de 

CO2/CH4 na alimentação a 1 atm 

 

Fonte: Adaptado de Monnerat (2016) 

Um dos obstáculos para a utilização em escala industrial dessa reação é a escolha do 

catalisador, pois os que são utilizados na grande parte dos estudos (metais nobres e níquel) 

sofrem forte desativação pela deposição de coque (Richardson e Paripatyadar, 1990; Djaidja et 
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al., 2006), além do efeito, em menor escala, de sinterização (Swaan et al., 1994; Tsipouriari et 

al., 1994). Dessa forma, muito esforço tem sido feito para o desenvolvimento de catalisadores 

que mantenham alta atividade mesmo depois de um longo tempo de operação.   

O estudo feito por Djaidja et al. (2006) sobre catalisadores de NiMg/Al e Ni/MgO, 

encontrou que estes obtêm uma conversão elevada (acima de 95%) e se mantém ativos na faixa 

de 973K a 1073 K. Por fim, o estudo feito por Prabhu et al. (1999) verificou que o catalisador 

de níquel suportado em La2O3 manteve sua estabilidade mesmo após mais de 100 horas de 

reação e alcançou uma conversão de 80% na temperatura de 998 K.  

Barroso-Quirogo e Castro Luna (2010) estudaram o efeito da atividade de catalisadores 

de níquel em diferentes suportes para a DRM, onde concluíram que o catalisador suportado em 

ZrO2 não sofreu desativação por coque e obteve uma conversão de metano acima da obtida 

(10,4%) pelos outros suportes sendo uma possível opção para utilização na reforma seca do 

metano. Por outro lado, o catalisador suportado por CeO2 (11,7%) obteve a maior conversão 

nessas condições, apesar de ter mostrado sinais de desativação. 

Apesar do maior custo associado a eles, os catalisadores feitos de metais nobres 

apresentam a vantagem de sofrer menos com a desativação por deposição de carbono que os de 

níquel (Guo et al., 2004). O metal nobre que têm maior atividade na DRM é o ródio, seguido 

do rutênio. Platina tem atividade semelhante ao paládio e maior que a atividade do irídio 

(Kikuchi e Chen, 1997). A utilização de catalisadores de platina na reação de reforma seca do 

metano também tem sido bastante estudada, devido à menor formação de coque em relação ao 

níquel e sua maior disponibilidade e menor preço em relação ao ródio (Chen et al., 2002). Os 

catalisadores de platina suportados em ZrO2/SiO2 e La2O3/Al2O3 se mostraram promissores para 

utilização na DRM (Chen et al., 2002). 

3.2.  BIOGÁS 

3.2.1. HISTÓRICO 

Estima-se que o biogás já fosse utilizado desde o século 10 a.C. para o aquecimento de 

termas. Os usos mais bem documentados começam a partir do século XIX quando se passou a 

utilizar de digestores de esgoto na cidade de Exeter, Inglaterra, como forma de combustível 

para iluminação pública. A partir do século XX outros países como China e Alemanha tiveram 

casos de pessoas utilizando digestores de esgoto doméstico para a produção de biogás e 

posterior utilização como combustível (Bond e Templeton, 2011). 
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Foi a partir dos anos 70 que o biogás passou a ter uma maior visibilidade: a crise do 

petróleo fez com o preço dos combustíveis fósseis se elevasse no mundo todo e com isso, 

crescesse a procura por fontes alternativas de combustíveis (Bond e Templeton, 2011).  

Os resíduos gerados nos ambientes urbanos do Brasil têm sido assunto de discussões 

por acadêmicos, políticos e a sociedade como um todo. O crescimento populacional e 

econômico do país impacta diretamente na produção de resíduos orgânicos e no consumo de 

energia elétrica. A geração de energia elétrica no Brasil é realizada, majoritariamente, por 

hidroelétricas. Esta forma de produção apresenta diversos aspectos positivos, porém a distância 

da qual a energia é produzida até o ponto que será consumida é um dos maiores aspectos 

negativos que impactam no valor final para o consumidor (Berni, 2015). 

O tratamento de resíduos orgânicos produzidos localmente se apresenta como uma 

interessante fonte de energia alternativa. Estima-se que, em 2011, o Brasil seria capaz de gerar 

cerca de 190 TWh de energia elétrica ao tratar os resíduos orgânicos gerados em seu território 

(Berni, 2015). Porém, o biogás ainda é pouco explorado em solo brasileiro. Um estudo realizado 

no Estado de São Paulo constatou que apenas poucos aterros sanitários seriam capazes de 

aproveitar energeticamente o biogás produzido, devido aos arranjos finais dos lixões e aterros 

sanitários (Berni, 2015).   

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) (2010) estimou a 

capacidade produtiva de biogás em 56 municípios do país e foi constatada a possibilidade de se 

gerar cerca de 311 MW de energia elétrica (Silva, 2016). Por exemplo, o Aterro Sanitário Delta 

(ASD), em Campinas, produzia cerca de 15 milhões de metros cúbicos de metano, que geravam 

ao redor de 4 MW. Por questões políticas, esse aterro teve seu funcionamento comprometido. 

 Novas leis, como o decreto-lei 7.404/2010, irão auxiliar na maior utilização e separação 

dos resíduos orgânicos para produção de biogás. Esta lei traz obrigações aos munícipios e 

estados, que ganham responsabilidades ambientais para o tratamento destes resíduos (Berni, 

2015). Essas leis, aliadas ao barateamento dos investimentos necessários em digestores, farão 

com que mais aterros brasileiros produzam biogás, atendendo a população local e barateando 

os custos de energia elétrica.  

3.2.2. PROCESSO BIOLÓGICO 

O biogás é uma mistura de gases inflamáveis proveniente da biodegradação de material 

orgânico através de processos biológicos (Bond e Templeton, 2011).  

O processo de produção do biogás envolve a fermentação bacteriana de matéria orgânica 

sem a presença de oxigênio. Esse processo ocorre da seguinte maneira: 
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1. Macromoléculas são quebradas através da hidrólise gerando aminoácidos, açúcar ou 

ácido graxo. 

2. Esses produtos são fermentados durante a acidogênese gerando os ácidos lático, 

butírico, valérico ou propiônico. 

3. Posteriormente, na acetogênese, esses ácidos serão consumidos gerando ácido 

acético, dióxido de carbono e hidrogênio. 

4. Por fim, o organismo consumirá o ácido acético ou o dióxido de carbono e 

hidrogênio para gerar metano e mais dióxido de carbono, através das seguintes 

reações: 

a. 4 CH3COOH → 4 CO2 + 4 CH4                                                                                               (8) 

b. CO2 + 4 H2 → CH4 + 2 H2O                                                                     (9) 

c. 4 CH3OH + 6 H2 → 3 CH4 + 2 H2O                                                  (10) 

A partir das reações (8), (9) e (10), temos a produção equimolar de dióxido de carbono 

e de metano. Entretanto, ao final da fermentação temos um volume de gás contendo de 55% até 

65% de metano (Abbasi et al., 2012). Isso se deve ao fato de parte do CO2 gerado na reação (8) 

ser utilizado para a produção de metano. 

3.2.3. PROCESSO INDUSTRIAL 

A produção industrial de biogás funciona através de digestores, onde ocorre a 

fermentação anaeróbica. O digestor geralmente é um equipamento tubular em que o resíduo 

orgânico pode ou não entrar misturado com o inóculo. O tempo de residência pode variar entre 

20 a 100 dias. O gás produzido pode ser coletado no topo do digestor e armazenado ou 

posteriormente queimado no flare (Abbasi et al., 2012). 

Cerca de 70% do gasto para a produção de biogás está na própria confecção do digestor 

e o resto no processo em si. Assim, o dimensionamento de um digestor ideal para o processo é 

um passo crucial (Abbasi et al., 2012). Este dimensionamento envolve inúmeros fatores como 

material orgânico a ser utilizado, microrganismo agente da fermentação, temperatura e vazão 

de matéria orgânica. 

3.3. REATORES COM MEMBRANA 

A utilização de reatores com uma membrana seletiva tem como objetivo aumentar a 

conversão de uma reação química além da conversão de equilíbrio limitada pela termodinâmica. 

Dessa forma, na membrana ocorrem dois fenômenos: físico, separando e removendo produtos 

e/ou reagentes; e químico, onde ocorrem as reações químicas propriamente ditas. Nesse último, 
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é possível que a membrana atue como inerte ou como catalisador das reações. Os processos que 

envolvem a purificação de hidrogênio, como na desidrogenação, hidrogenação, reforma a vapor 

e de deslocamento da água frequentemente utilizam membranas para uma melhor performance 

(Gallucci et al., 2013). 

A aplicação de reatores com membrana para a reação DRM é de especial interesse, pois 

como a reação é reversível, previne a ocorrência da reação RWGS (equação 5). Ela é 

especialmente indesejada nesse sentido, pois consome o hidrogênio e por consequência o gás 

de síntese, um insumo industrial importante que pode ser usado na produção de etileno glicol, 

ácido acético, oxoalcoóis, diesel, etileno e outros compostos químicos relevantes (Prabhu e 

Oyama, 2010).  Além de obter uma maior conversão e menor degradação do produto, a 

membrana é um dispositivo que permite a separação e reação em um só sistema, reduzindo os 

custos capitais e tornando a unidade menor, eliminando a posterior separação e purificação de 

hidrogênio. Outra vantagem é a possibilidade de maiores conversões na mesma temperatura do 

equilíbrio ou a mesma conversão de equilíbrio em uma temperatura menor (Gallucci et al., 

2008; Hashim et al., 2011)  

Dessa forma, torna-se imprescindível, nesses tipos de reatores, escolher uma membrana 

adequada para atingir o melhor cenário econômico possível. A sua escolha depende de diversos 

fatores como material, seletividade, permeabilidade, vida útil e, logicamente, custo (Gallucci et 

al., 2013). Em geral, as membranas são compostas de materiais sintéticos, sendo poliméricos 

(orgânicos) ou inorgânicos (cerâmicos, metálicos) e ainda híbridos desses últimos. As 

membranas inorgânicas apresentam maior interesse no uso de processos de hidrogênio devido 

a sua maior resistência térmica, química e mecânica (Moon e Park, 2000).  

Na literatura, tem-se discutido principalmente o material e, no caso de membranas 

porosas, o tamanho dos poros a serem utilizados na membrana, pois o tipo de mecanismo 

atuante no transporte das espécies está relacionado à morfologia da membrana. Em muitos dos 

estudos aplicados a DRM (Gallucci et al., 2008; Múnera et al., 2010; Coronel et al., 2011; 

García-García et al., 2013), o material escolhido por sua alta seletividade ao H2 têm sido as 

densas ligas de Pd, cujo mecanismo de transporte é por meio de solução-difusão (Ward e Dao, 

1999; Ferreira-Aparicio et al., 2002; Gallucci et al., 2008): 

a) difusão molecular do seio do solvente para a superfície de metal da membrana;  

b) adsorção reversível dissociativa na superfície;  

c) dissolução do hidrogênio atômico no seio do metal;  

d) difusão do hidrogênio atômico no seio do metal;  
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e) associação do hidrogênio atômico na superfície do metal; 

f) dessorção do hidrogênio molecular da superfície;  

g) transporte do gás H2 da superfície para o bulk.  

Entretanto, o alto custo de membranas de paládio, o fenômeno de fragilização de 

hidrogênio devido à transição da fase α-Pd em outra fase β-PdH durante os ciclos de 

aquecimento e resfriamento (Ferreira-Aparicio et al., 2002), o fácil envenenamento por 

compostos de enxofre, CO, H2O, cloro, carbono e hidrocarbonetos insaturados (Gallucci et al., 

2008) têm sido desvantagens na sua escolha.   

Para contornar esse problema, membranas porosas feitas de alumina e/ou sílica têm 

despontado como opção para aplicação em processos que requerem purificação do hidrogênio, 

devido ao seu menor custo e por apresentar alta permeabilidade, porém não se pode dizer o 

mesmo de sua seletividade. O transporte de massa nesse tipo inclui escoamento viscoso, difusão 

de Knudsen, difusão superficial, condensação capilar e peneiração molecular (Ferreira-Aparicio 

et al., 2002). Essa variedade e combinação de mecanismos tornam esses tipos de membrana 

muito mais versáteis. Com isso, uma alternativa seria o uso de membranas porosas em conjunto 

com uma fina camada de Pd para aumentar a seletividade. 

 

3.4. SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL 

Uma alternativa aos estudos experimentais é desenvolver um modelo matemático que seja 

capaz de reproduzir o problema físico a ser estudado. Entretanto, são raros os casos em que um 

modelo matemático é capaz de reproduzir fidedignamente o problema físico. A figura 2 ilustra 

essa problemática. Além disto, é bastante comum o modelo não apresentar solução analítica ou 

ser proibitivo do ponto de vista computacional. Assim, pesquisadores têm se dedicado no 

desenvolvimento de modelos simplificados que tentam reproduzir o problema físico de tal 

forma que soluções analíticas ou numéricas sejam possíveis de serem encontradas. Obviamente, 

tal aproximação causa um afastamento entre o modelo e o problema físico, porém comparações 

entre os resultados experimentais e teóricos podem revelar importantes informações para 

melhoria do modelo matemático (Maliska, 2004). 
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Figura 2 - Métodos para representação de um problema físico e suas correspondentes 

soluções.  

 

Fonte: Adaptado de Maliska (2004) 

A simulação computacional tem sido uma ferramenta muito usada por pesquisadores 

para investigar o efeito da utilização de membranas para a remoção de hidrogênio em reatores 

de leito fixo.  A maioria desses estudos tem realizado modelagens unidimensionais (Marín, 

Patiño, et al., 2012; Chein et al., 2015) e isotérmicas (Yu et al., 2005), devido à maior 

simplicidade matemática desses modelos. 

 Yu et al. (2005) realizaram a modelagem matemática da reação de reforma a vapor do 

metano em um reator de membrana, comparando a performance no modelo isotérmico e não-

isotérmico em uma dimensão, além de investigar a importância de algumas variáveis como 

temperatura, pressão do meio reacional e vazão de gás de arraste na otimização do processo. 

Esse trabalho obteve resultados interessantes, mostrando que a utilização do modelo isotérmico 

pode superestimar a conversão, já que há uma queda significativa de temperatura na entrada do 

reator devido ao alto consumo de energia pelas reações envolvidas. 

Outro estudo importante que utilizou a modelagem 1-D foi o de Prabhu et al. (2000), no 

qual foram analisados os resultados obtidos para a reação de reforma seca do metano, aliada 

aos efeitos da reação de deslocamento da água. Foram comparadas as conversões obtidas 

experimentalmente e numericamente em diferentes tipos de reatores (um com leito fixo e dois 

com membranas: membrana porosa Vycor e a membrana porosa modificada Nanosil) e em 
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diferentes temperaturas, conforme exposto na Tabela 1. Uma boa concordância entre os 

resultados experimentais e numéricos foi encontrada.  

Tabela 1 – Conversões de metano experimentais e numérica em três sistemas de 

reatores (Prabhu et. al., 2000) 

Temperatura 

(K) 

Termodinâmica 

(%) 

Leito fixo Membrana Vycor 
Membrana 

Nanosil 

Numérica 

(%) 

Exp. 

(%) 

Numérica 

(%) 

Exp. 

(%) 

Numérica 

(%) 

Exp. 

(%) 

848 37,4 37,8 36,7 41,9 42,7 44,0 46,0 

873 45,7 46,3 45,2 50,1 51,3 53,2 54,1 

898 54,2 54,9 54,3 58,3 59,9 62,2 64,2 

923 62,5 63,1 62,6 66,0 65,3 70,2 71,5 

948 70 70,4 70,2 72,7 76,1 79,2 81,4 

 

No estudo feito por Marín et al. (2012)  foi comparada a utilização de modelos 1-D e 2-

D para simular a reação de reforma a vapor do metano em um reator de membrana e encontrou 

diferenças significativas entre os resultados nos dois modelos, recomendando a utilização do 

modelo 2-D, devido à geometria do reator. 

 Por sua vez, De Falco et al. (2007) desenvolveram um modelo matemático em duas 

dimensões para um reator de membrana em escala industrial na reação de reforma à vapor, 

considerando-o não-isotérmico, encontrando conversões mais altas (37 a 50%, dependendo das 

condições de operação) do que para um reator de leito fixo, mas ainda longe de 100%. Esse 

estudo é interessante, pois a maioria dos trabalhos é realizado em escala laboratorial e salienta 

a baixa taxa de remoção de hidrogênio devio à baixa pressão parcial de H2 próximo à membrana.  

A alta complexidade de modelar reatores de membrana em três dimensões fazem esse 

tipo de simulação ser pouco realizado. Chein et al. (2014) realizaram a simulação da reação 

reversa de deslocamento da água em um reator de membrana utilizando modelos físicos e 

matemáticos em três dimensões. 

Um trabalho recente que é muito interessante para o estudo da reforma seca do metano 

é o de Lee et al. (2016) , que simulou essa reação em três dimensões considerando um reator 

de membrana não isotérmico no software COMSOL Multiphysics®. A geometria utilizada foi 

a de quatro membranas para a separação de hidrogênio no casco e o tubo central sendo utilizado 

para aquecimento do sistema reacional. Foram realizadas simulações com temperaturas 
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variando entre 1023 e 1223K no tubo central, encontrando conversões de metano maiores à 

medida em que se aumenta a temperatura de aquecimento. 

 

3.4.1. COMSOL MULTIPHYSICS 

O COMSOL Multiphysics® é um software baseado no método dos elementos finitos 

utilizado na área acadêmica e industrial para avaliar problemas de diversas áreas de engenharia. 

O COMSOL não possui um escopo definido, sendo capaz de simular problemas de resistência 

de materiais, problemas de acústica e até problemas complexos de engenharia química, através 

dos diferentes pacotes que são oferecidos separadamente.  

O pacote Chemical Species Transport apresenta uma interface para a simulação de 

campos de concentração de espécies químicas em solução. Com isso, esse pacote consegue 

realizar simulações envolvendo reações químicas e transporte, como difusão, convecção em 

soluções concentradas e diluídas. Dentro deste pacote, o Reaction Flow in Porous Media 

oferece uma interface, aplicada a soluções concentradas ou diluídas, com o fluxo atrelado com 

a composição química de gases e líquidos através de matrizes porosas. (Comsol, 2016). 
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4. MODELAGEM MATEMÁTICA E RESOLUÇÃO NUMÉRICA 

O reator foi modelado no software COMSOL Multiphysics® como um reator do tipo 

casco e tubo como mostrado na Figura 3. Para isso foi considerado como em muitos modelos 

na literatura (Prabhu et al., 2000; Yu et al., 2005), em que o leito catalítico é tratado como parte 

do casco, enquanto o tubo como o lado do permeado.   

Figura 3 - Desenho esquemático do reator 

 

 

Fonte: Autoria Própria  

A mistura de reagentes (CO2+CH4) é introduzida na área anular do casco e em co-

corrente, o gás de arraste N2 segue na entrada circular do tubo. Dessa forma, o gás arrasta os 

produtos permeados pelo tubo, enquanto as reações químicas ocorrem simultaneamente no 

casco. Foi tratada como hipótese que somente as reações DRM e RWGS ocorrem nele. Todas 

as espécies e misturas são tratadas como gás ideal.  

O reator possui comprimento L e raios concêntricos R1 e R2  no tubo e no casco, 

respectivamente. Por ser um reator muito pequeno, a hipótese de que se trabalha de forma 

isotérmica numa temperatura Tr é válida. O leito e a membrana possuem porosidade εb e εp, 

respectivamente.  

Primeiramente, foi feita uma simulação computacional utilizando o modelo de Prabhu 

et al, (2000), conforme os parâmetros expostos na Tabela 2. É válido lembrar que este é um 

modelo baseia-se somente na resolução dos problemas de valor de contorno e qualquer 

influência de catalisador, como foi o caso da parte experimental do artigo de referência, não é 

contabilizada.  
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Tabela 2 -  Parâmetros físicos utilizados na validação do modelo (Prabhu et al, 2000). 

Parâmetro Valor Parâmetro Valor 

R1 5 mm xCH4 0,32 

R2 7 mm xCO2 0,32 

dS 5x10-4 m εp 0,6 

L 40 mm εb 0,4 

Tr 923 K κ 1x10-9 m2 

Uo 0,075335 cm/s r 4x10-7 cm 

p 1 atm τ 3 

 

Na tabela 3 estão expostos os parâmetros físicos para o caso da simulação com biogás, 

que são os mesmo de Prabhu et al. (2000). Entretanto, note que as frações molares de CH4 e 

CO2 que é a mais comum dos aterros sanitários brasileiros (Brito, 2005) são diferentes do caso 

anterior.    

Tabela 3 -  Parâmetros físicos utilizados na simulação com biogás (Brito, 2005). 

Parâmetro Valor Parâmetro Valor 

R1 5 mm xCH4 0,383 

R2 7 mm xCO2 0,257 

dS 5x10-4 m εp 0,6 

L 40 mm εb 0,4 

Tr 923 K κ 1x10-9 m2 

Uo 0,07,5335 cm/s r 4x10-7 cm 

p 1 atm τ 3 

 

4.1. MODELO MATEMÁTICO 

Em reatores de leito fixo ocorrem fenômenos  na escala da partícula e no seio do fluido, 

porém tratá-lo de forma separada e para cada partícula individualmente torna-se uma tarefa 

exaustiva em termos computacionais. Por isso, adota-se o modelo pseudo-homogêneo em que 

o fluido e a partícula são tratados como um meio contínuo homogêneo com porosidade εb  e 

permeabilidade κ, onde suas propriedades físicas também são contínuas (Marín, Díez, et al., 
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2012). Nesse modelo, desprezam-se as resistências internas de quantidade de movimento, calor 

e massa das partículas quando comparadas às resistências externas do meio. 

Como previamente descrito, raramente ocorrem gradientes de propriedades físicas na 

direção angular, resultando em um modelo bidimensional simétrico, onde somente as váriaveis 

independentes nas coordenadas na direção radial (r) e na direção axial (z) são tratadas nos 

balanços de massa e quantidade de movimento.  

A membrana de espessura dS é considerada desprezível em comparação com as 

dimensões do reator, mas ela é relevante na permeação das espécies através da membrana, 

conforme será explicitado na seção 4.3. 

Baseado nas hipóteses anteriores, as seguintes equações são resolvidas no meio 

(Comsol, 2016): 

1) Equações de conservação de quantidade de movimento e de massa no leito 

catalítico: 

         
1

εb²
∇∙(ρuu)= ∇∙ {-pI+

μ

εb
[∇u+(∇u)T-

2μ

3
(∇∙u)I]}    

− (μκ-1+βF|u|+ 
Qbr

εb
2 ) u+F                                                               (11a) 

                         ∇∙(ρu)= Q
br

                                                                                                (11b) 

2) Equações de conservação de quantidade de movimento e de massa no permeado: 

          ∇∙(ρuu) = ∇∙ {-pI+μ [∇u+(∇u)T-
2μ

3
(∇∙u)I]} + 𝑭                                             (12a)  

                        ∇∙(ρu)= 0                                                                                                        (12b)         

3) Equação de transporte de massa: 

       𝛻 ∙ (−𝐷𝑖𝑗𝛻𝑐𝑖) + 𝒖 ∙ 𝛻𝑐𝑖 = 𝑅𝑖                                                                        (13a)      

−𝐷𝑖𝑗𝛻𝑐𝑖 + 𝒖𝑐𝑖 = 𝑵𝒊                                                                                      (13b) 

  As equações (11a) e (12a) fazem partem do conjunto das equações de Navier-Stokes, 

sendo que a equação (11a), que é uma adaptação em meios porososos da equação de Navier-

Stokes em meio livre (equação 12a), é conhecida como equação de Darcy-Brinkman.  

(Parvazinia et al., 2006).  

O modelo leva em consideração o campo de velocidade u, a viscosidade do meio μ, a 

densidade ρ  do meio e a fonte de massa Qbr. Nessas equações, o termo do lado esquerdo 

computa as forças inerciais, enquanto no lado direito temos, em sequência, forças de pressão, 

forças viscosas e forças externas aplicadas ao fluido (F). No caso da equação de Darcy-

Brinkman, o termo das forças viscosas inclui não só a dissipação causada pelo gradiente de 
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velocidade e as tensões de deformação e cisalhamento, mas também pela dissipação pela fricção 

com o sólido poroso. Esse termo inclui a dissipação pela permeabilidade de Darcy κ e o arraste 

turbulento de Forcheimer βF .  

Os balanços de massa incluem a equação da continuidade no escoamento livre e poroso; 

a equação de transporte de massa global, equação (13a); a equação de transporte de massa no 

elemento do volume do controle, equação (13b). 𝐷𝑖𝑗 indica  difusividadeda espécie i na espécie 

j, 𝑵𝒊 o fluxo molar e 𝛻𝑐𝑖 o gradiente da espécie i. 

 

4.1.1. DIFUSIVIDADE NO LEITO CATALÍTICO 

A difusividade no meio pode ser calculada por meio da teoria cinética de Chapman-

Enskog (equação (14)) e usando os dados experimentais expostos na Tabela 4. T1 indica a 

temperatura em que a difusividade 𝐷𝑖𝑗 
𝑇1 foi encontrada.  𝐷𝑖𝑗 

𝑇𝑟 é a difusividade na temperatura 

Tr.  

𝐷𝑖𝑗 
𝑇𝑟 =  𝐷𝑖𝑗 

𝑇1 ∙ (
𝑇𝑟

𝑇1
) 3/2                                                                                         (14) 

 

Tabela 4 - Difusidades e temperaturas experimentais. 

DN2,j (m²/s) T1 (K) 

H2O 0,359x10-4 352 

H2 0,784x10-4 298 

CO 0,318x10-4 373 

CO2 0,167x10-4 298 

CH4 0,21x10-4 298 

 

Os valores de Dij
T1, bem como a T1 utilizada foram retirados de dados experimentais  

(Hines e Maddox, 1985). 

4.2. MODELO DE MEMBRANA 

O modelo de difusividade da membrana para o vidro Vycor foi definida como sendo o 

de Knudsen, calculado segundo a equação (15) (Prabhu et al., 2000): 

Ds,i =  
2rεp

3τRT
∙ √

8RT

πMi
[

cm²

s
]                                                                                          (15) 
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No qual R = 8,314 × 107 [
dina∙cm

𝑚𝑜𝑙∙𝐾
] e, Mi é igual aos valores de massa molar de cada espécie i, 

conforme a Tabela 5. 

Tabela 5 - Massa molar das espécies i 

Espécie i Massa Molar (g/mol) 

N2 14,006 

H2 2,0158 

CO2 44,015 

CO 28,0175 

CH4 16,0474 

H2O 18,0157 

 

O balanço de massa na membrana a ser resolvido é: 

 −𝒏 ∙ 𝐷𝑠,𝑖𝛻𝑐𝑖,𝑢 =
𝐷𝑠,𝑖

𝑑𝑆
(𝑐𝑖,𝑢 −  𝑐𝑖,𝑑)                                                                              (16) 

Na qual 𝑐𝑖,𝑢 é a concentração da espécie i no meio livre e 𝑐𝑖,𝑑 a concentração da espécie 

i na membrana. O vetor 𝒏 é o vetor normal à superfície.  

4.3. CINÉTICA DAS REAÇÕES 

A cinética usada foi a desenvolvida por Richardson e Paripatyadar (1990) para a reforma 

seca do metano. O efeito da reação RWGS (equação 5) e sua reversível foi incluído, assim como 

a ação reversível da reação DRM (equação 4).  

4.3.1. CINÉTICA DA REAÇÃO DRM  

𝑟𝐷𝑅𝑀 =  𝑘𝐷𝑅𝑀 ∙ [
𝐾𝐶𝑂2𝐾𝐶𝐻4𝑃𝐶𝑂2𝑃𝐶𝐻4

(1+𝐾𝐶𝑂2𝑃𝐶𝑂2+𝐾𝐶𝐻4𝑃𝐶𝐻4)
2] ∙ [1 −  

(𝑃𝐶𝑂2𝑃𝐻2)
2

𝐾𝐷𝑅𝑀𝑃𝐶𝑂2𝑃𝐶𝐻4

]                              (17) 

 

No qual:   

𝑘𝐷𝑅𝑀 =  6,45 ∙ 106 ∙ 𝑒−
102065

𝑅𝑇  [
𝑚𝑜𝑙

𝑚3∙𝑠
]                                                                          (18)     

𝐾𝐶𝑂2
=  2,61 ∙ 10−7 ∙ 𝑒

37641

𝑅𝑇  [
1

𝑃𝑎
]                                                                               (19) 

𝐾𝐶𝐻4
=  2,60 ∙ 10−7 ∙ 𝑒

40684

𝑅𝑇  [
1

𝑃𝑎
]                                                                               (20) 

𝐾𝐷𝑅𝑀 =  𝑒57,06 ∙ 𝑒−
258598

𝑅𝑇  [𝑃𝑎²]                                                                                  (21)      
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4.3.2. CINÉTICA DA REAÇÃO RWGS 

𝑟𝑅𝑊𝐺𝑆 =  𝑘𝑅𝑊𝐺𝑆𝑃𝐶𝑂2
∙ [1 − 

𝑃𝐶𝑂𝑃𝐻2𝑂

𝐾𝑅𝑊𝐺𝑆𝑃𝐶𝑂2𝑃𝐻2

]                                                               (22) 

No qual: 

𝑘𝑅𝑊𝐺𝑆 =  9,16 ∙ 10−2 ∙ 𝑒−
73105

𝑅𝑇  [
𝑚𝑜𝑙

𝑃𝑎∙𝑚3∙𝑠
]                                                                    (23)        

𝐾𝑅𝑊𝐺𝑆 =  68,78 ∙ 𝑒−
37500.3

𝑅𝑇                                                                                           (24)        

4.4. QUEDA DE PRESSÃO 

A queda de pressão no leito pode ser estimada pela equação de Ergun (equação (25)), 

enquanto no tubo é dado pela equação (26).  

−
∆𝑃

𝐿
= 150

𝑢0𝜇

𝑑𝑝

(1−𝜀𝑏)²

𝜀𝑏³
+ 1.75

𝜌𝑢0²

𝑑𝑝
 
(1−𝜀𝑏)

𝜀𝑏³
                                                                  (25) 

−
∆𝑃′

𝐿
= 8

𝑢0𝜇

𝑅1
                                                                                                              (26) 

A queda de pressão é neste caso, considerada como uma espécie de condição de 

contorno, pois deve-se fornecer valores para as pressões de saída do reator, sendo necessária 

para resolver as equações de Navier-Stokes (11a e 12a), que também são resolvidas para o casco 

e para o tubo. 

 

4.5. CONDIÇÕES DE CONTORNO 

As condições de contorno foram retiradas do próprio simulador COMSOL versão 5.2ª 

(Comsol, 2016). As fronteiras são numeradas conforme a Figura 4. A membrana é a fronteira 

4, e o eixo de simetria axial do modelo 2-D é indicado como 1. O símbolo 𝑝^
0
 indica a pressão 

de saída que é calculada como estimativa do simulador.  
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Figura 4 - Desenho Esquemático das Fronteiras 

 

Fonte: Autoria Própria  

 

As entradas (fronteiras 3 e 6) seguem as equações (27) e (28): 

𝑐𝑖 = 𝑐0,𝑗                                                                                                                      (27) 

𝐮 =  −𝑈0𝐧                                                                                                                 (28) 

As saídas (fronteiras 2 e 5) são regidas conforme as equações (29) e (30).  

−𝒏 ∙ 𝐷𝑖𝛻𝑐𝑖 = 0                                                                                                          (29) 

{−𝑝𝑰 + 𝜇[𝛻𝒖 + (𝛻𝒖)𝑇] −
2𝜇

3
(𝛻 ∙ 𝒖)𝑰} 𝒏 =  −𝑝^

0
𝒏                                              (30) 

Na parede (fronteira 7), a condição de contorno é do tipo não-deslizamento: 

𝒖 = 0                                                                                                                          (31)  

−𝒏 ∙ 𝑵𝑖 = 0                                                                                                               (32) 

4.6. MÉTODOS NUMÉRICOS 

Com o auxílio do software COMSOL Multiphysics (Comsol Inc., versão 5.2a), que 

utiliza o método dos elementos finitos (FEM), uma série de equações diferenciais do modelo 

físico-matemático é resolvida. Nessa versão, o módulo Reaction Flow in Porous Media acopla 

a cinética química, o modelo fluido-dinâmico com suas respectivas condições de contorno e a 

membrana adiciona um acoplamento a mais entre o balanço de massa e quantidade de 

movimento. 
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A precisão dos resultados depende da malha usada. Para esse problema, os domínios 

possuem um malha fina (dimensão máxima de elemento de malha é 2,45 × 10−4 m) e para as 

paredes, entradas, saídas e a membrana extremamente fina (dimensão máxima de elemento de 

malha é 4,69 × 10−5 m). O refinamento nessas regiões é necessário, pois é onde ocorrem 

maiores gradientes de concentração e por isso, a malha utilizada foi construída pelo usuário, 

apesar de o COMSOL Multiphysics disponibilizar um gerador de malha automático. Para 

garantir a convergência e acurácia, uma malha com 60 mil elementos foi usada. Por exemplo, 

para Chein et al. (2014), os resultados se tornam independentes da malha quando há mais de 30 

mil elementos.  A Figura 5 ilustra o refinamento da malha. Todas as rotinas computacionais 

foram feitas em um processador 64 bit, 3.40 GHz Intel Core i7-2600 com 16 GB de memória 

RAM, no qual obteve-se uma média de 5 minutos para os cálculos e iterações até a convergência 

de resultados.  

Figura 5 - Refinamento da malha 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. VALIDAÇÃO DO MODELO COMPUTACIONAL 

Para validar o modelo utilizado nas simulações, compara-se nesta seção os resultados 

que se obteve na simulação com os resultados experimentais da membrana Vycor de Prabhu et 

al. (2000), que utilizou razão CO2/CH4 igual à unidade. Na Tabela 6 podem ser vistas as vazões 

molares e conversões obtidas: 

 

Tabela 6 - Conversões e Vazões Molares no Reator para o modelo de validação 

Composto 
Vazão Molar de 

Entrada (µmol/s) 

Vazão Molar de 

Saída (µmol/s) 

Conversão 

Obtida 

Conversão 

Prabhu et. 

al (2000) 

CO2 
                               

24,00  

                              

2,94  
87,8% N/A 

CH4 
                               

24,00  

                              

5,30  
77,9% 65,3% 

CO 
                                      

-    

                           

10,58  
N/A    N/A   

H2 
                                      

-    

                              

3,17  
N/A    N/A   

H2O 
                                      

-    

                              

0,23  
N/A   N/A 

Nesse modelo, há uma superestimativa das taxas de reação, especialmente da reação 

reversa de deslocamento da água. Isso fica claro pela conversão significativamente maior de 

CH4 desta simulação, que também é bem acima da termodinâmica (62,5%) (Prabhu et al., 

2000). Além disso, a alta razão CO/H2 na descarga (3,34) e a maior conversão de CO2 em 

relação ao CH4 encontradas ocorrem pelo maior desenvolvimento da reação reversa de 

deslocamento da água em relação ao trabalho de Prabhu et al. (2000). Possíveis razões para 

essas diferenças são limitações no programa de simulação computacional e na hipótese de que 

o reator é isotérmico. 

Entretanto, o modelo pode ser utilizado, haja visto que os cálculos realizados por Nikoo 

e Amin (2011), que também são apresentados na Figura 1, prevêem uma conversão superior a 

80% para temperatura e razão de CO2/CH4 (Tr = 923 K e razão unitária). Além disso, a tendência 

exposta nas Figuras 6 e 7 está de acordo com o previsto para essas reações químicas, isto é, a 

magnitude da concentração dos compostos no final do tubo e do casco também obedece ao 

mesmo padrão do exposto em Prabhu et al. (2000): (CO > CH4>H2>CO2>H2O).  
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A alta razão CO/H2 maior que a unitária também está de acordo com exposto por 

Ferreira-Aparicio et al. (2002), que enfatizam a presença da reação de deslocamento da água.   

 

Figura 6 - Perfil de Concentração ao longo do tubo para o caso de validação 

 

Fonte: Autoria Própria. 

Figura 7 - Perfil de Concentração ao longo do casco para o caso de validação 

 

Fonte: Autoria Própria. 
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A concentração predominante de CO em relação aos demais, bem acima da de metano, 

é um forte argumento de que o modelo é válido, conforme exposto no artigo de referência. 

Apesar do coeficiente estequiométrico na DRM ser igual para o CO e o H2, a proporção do 

primeiro no casco é muito maior que a do segundo, devido ao consumo parcial de hidrogênio 

na RWGS (Equação (5)), o que também gera monóxido de carbono. Outra maneira de se 

verificar que a ocorrência da RWGS é a presença de água no reator, que só é produzida por essa 

reação.  

 Portanto, esta mais alta concentração de CO em relação aos demais é evidência clara 

da ocorrência da reação RWGS. O maior consumo de CO2 em relação ao metano também é 

decorrente da RWGS, que consome o primeiro, mas não o segundo. 

Valores de concentração muitos próximos entre si para o CH4,CO2 e H2 também são 

semelhantes ao encontrado por Prabhu et al. (2000) . 

5.2.  SIMULAÇÃO UTILIZANDO ALIMENTAÇÃO DE BIOGÁS 

Nesta seção, os resultados obtidos são apresentados  quando as simulações do reator são 

realizadas com a composição da alimentação semelhante a do biogás mais comum no Brasil -

razão CO2/CH4 = 0,67 (Brito, 2005). Foram realizados dois casos: no primeiro, foi feita a 

modelagem sem gás de arraste e no segundo, a modelagem foi feita com gás nitrogênio como 

gás de arraste. 

5.2.1. SIMULAÇÃO SEM GÁS DE ARRASTE 

O perfil de concentração molar ao longo do tubo pode ser visto na Figura 8. Há uma 

passagem considerável de CO2 e CH4 para o tubo logo no início do reator, o que também pode 

ser visualizado através do perfil de velocidades no reator (Figura 25), causada pela advecção e 

difusão das espécies (o gradiente de concentração é alto) entre o leito catalítico e o lado 

permeado.  

As concentrações dos reagentes da reação DRM continuam a aumentar ao longo do 

tubo, pois a membrana permite a passagem dos reagentes. Com isso, ficam impedidos de reagir 

no leito catalítico, o que leva a uma menor produção de hidrogênio. 
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Figura 8 - Perfil de concentração ao longo do tubo para o modelo sem gás de arraste 

 

Fonte: Autoria própria 

Há uma elevação rápida na concentração de CO e gradual na de H2 , produtos da reação 

de reforma seca do metano, no lado permeado, causada pela passagem desses compostos à 

medida que vão se formando no meio reacional. Como no caso do modelo de validação, isto é 

novamente uma evidência da formação da reação reversa de deslocamento da água. Pode-se 

verificar também que, nesse caso, a separação do H2 não é eficiente, devido à baixa seletividade 

da membrana Vycor para o hidrogênio.  

Observa-se também que ao final do tubo (posição x=0,03 m), a produção de hidrogênio 

se estagna, enquanto a produção de CO continua a aumentar, demonstrando como todo o 

hidrogênio formado a partir de então foi consumido na reação RWGS.  

Na Figura 9, pode-se ver o perfil de concentração dos compostos ao longo do casco. 

Como analisado anteriormente, ocorre um decréscimo abrupto da concentração  de dióxido de 

carbono e de gás metano perto da entrada do reator, pois o gradiente de concentração desses 

gases entre os dois lados da membrana é elevado e as espécies são adveccionadas, o que leva a 

passagem de parte desses compostos para o lado permeado e naturalmente, a reação DRM 

também começa a ocorrer.  
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Figura 9 - Perfil de concentração molar ao longo do casco para o modelo sem gás de arraste 

 

Fonte: Autoria própria 

Nota-se a reação de RWGS ao se comparar as Figuras 8 e 9, com a  desaceleração da 

formação de hidrogênio e a de CO no casco, simultaneamente, no tubo, a velocidade de 

formação de H2 torna-se estável e a concentração de CO no casco continua a aumentar. Esse 

fenômeno ocorre a partir do mesmo ponto dito anteriormente (x=0,03 m).  

Na Tabela 7 podem ser vistos os valores de conversão e as vazões molares para os 

compostos presentes no sistema reacional. 

Tabela 7 - Conversões e Vazões Molares no Reator para sem gás de arraste 

Composto 
Vazão Molar de 

Entrada(µmol/s) 

Vazão Molar de 

Saída(µmol/s) 
Conversão 

CO2 
                               

19,27  

                              

2,04  
89,4% 

CH4 
                               

28,72  

                              

8,61  
70,0% 

CO 
                                      

-    

                              

9,18  
N/A  

H2 
                                      

-    

                              

2,72  
     N/A 

H2O 
                                      

-    

                              

0,16  
     N/A 
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A conversão de CH4 no fim do reator foi de 70,0%, abaixo da conversão de 77,9% obtida 

utilizando razão CO2/CH4 igual a um. Esse fato está de acordo com os cálculos termodinâmicos 

de Nikoo e Amin (2011), que concluíram que a conversão diminui à medida que a razão 

CO2/CH4 diminui.  

Comparando a validação com o modelo sem gás de arraste, verifica-se que a ordem de 

magnitude das concentrações se mantém novamente, alterando naturalmente os valores devido 

à razão de produtos diferente. A seguir temos as Figuras 10 a 14 com os perfis de concentração 

das substâncias ao longo do reator. 

 

Figura 10 - Concentração de CO2 no reator 

 

Fonte: Autoria própria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 
 

 

 

Figura 11 - Concentração de CH4 no reator 

 

Fonte: Autoria própria  

Figura 12 - Concentração de CO no reator  

 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 13 - Concentração de H2 no reator  

 

 

Fonte: Autoria própria 

Figura 14 - Concentração de H2O no reator 

 

 

Fonte: Autoria própria 
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Nas Figuras 10 a 14 podem ser vistos os perfis de concentração no reator para os 

compostos envolvidos nas reações DRM e RWGS. Para os reagentes da DRM, há uma 

diminuição rápida na concentração no casco perto da entrada do reator, enquanto que para os 

compostos formados nessa reação a geração acontece nessa mesma região. É possível verificar 

também as maiores concentrações no casco quando comparadas com o tubo, confirmando os 

dados anteriores. 

5.2.2. SIMULAÇÃO COM GÁS DE ARRASTE 

 As Figuras 15 e 16 mostra a concentração molar dos compostos do sistema 

reacional ao longo do comprimento do tubo e no casco, respectivamente. 

 

Figura 15 - Perfil de Concentração ao longo do tubo para o modelo com gás de arraste 

 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 16 - Perfil de Concentração ao longo do casco para o modelo com gás de 

arraste 

 

Fonte: Autoria própria 

Os perfis de concentração para este caso ao longo do casco e do tubo são muito parecidos 

com os encontrados quando foi realizada a simulação sem gás de arraste, com a fuga dos 

reagentes para o lado do permeado, aliado a sua conversão em produtos.  

Na Tabela 8 podem ser encontrados os valores de conversões no reator, assim como os 

valores das vazões molares iniciais e finais. 

Tabela 8 - Conversões e Vazões Molares no Reator para o modelo com gás de arraste 

Composto 
Vazão Molar de 

Entrada (µmol/s) 

Vazão Molar de 

Saída(µmol/s) 
Conversão 

CO2 
                               

19,27  

                              

2,03  
89,5% 

CH4 
                               

28,72  

                              

8,57  
70,2% 

CO 
                                      

-    

                              

9,13  
N/A  

H2 
                                      

-    

                              

2,72  
N/A  

H2O 
                                      

-    

                              

0,16  
 N/A 
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Em comparação com a simulação realizada sem a presença de gás de arraste no tubo, 

obteve-se uma conversão de metano maior. Esse resultado é coerente com o esperado, pois 

diversos estudos (Yu et al., 2005; Chein et al., 2013; Chein et al., 2014) em reatores de 

membrana encontraram maiores conversões quando há a passagem de gás de arraste, pois a 

retirada mais veloz dos compostos presentes do lado permeado aumenta o gradiente de 

concentração entre as duas faces da membrana e, por consequência, a quantidade permeada. A 

diferença é pequena pois a vazão de gás de arraste utilizada foi baixa (7 µmol/s).  

 

5.2.3. ANÁLISE FLUIDODINÂMICA 

  A análise da fluidodinâmica dos dois modelos apresentados para o caso do biogás não 

se distingue de forma expressiva.  

Nas Figuras 17 e 18, os perfis de queda de pressão no reator com e sem gás de arraste 

são apresentados.  

 

Figura 17 - Perfil de queda de pressão ao longo do reator sem gás de arraste 

 

Fonte: Autoria própria 
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Figura 18 - Perfil de queda de pressão ao longo do reator com gás de arraste 

 

Fonte: Autoria própria 

Pode-se considerar a queda de pressão do reator em duas etapas: uma para o casco e 

outra para o tubo. Para o tubo, a queda de pressão inexiste visto que não há nenhum meio poroso 

ou barreira.  

O leito poroso encontra-se no casco e pode-se notar que, tanto pela Figura 17 quanto 

pela Figura 18, há uma perda de carga acentuada no começo do reator. Essa perda de carga 

acontece devido ao escoamento, que era livre na entrada, e ao encontrar-se com a parede porosa 

do leito, ocasiona a perda de carga. É interessante notar que, apesar de termos a representação 

gráfica desta perda, a escala dos valores demonstra um valor uniforme de 1,0  × 105 Pa, 

explicada pela baixa perda de carga no leito catalítico. Este fato é maior evidenciado pela 

equação de Ergun (equação (25)), que ao ser calculado numericamente resulta em uma queda 

de pressão em torno de 893 Pa para o modelo com gás de arraste e de 791 Pa para o modelo 

sem gás de arraste. Este é valor considerado desprezível se comparado com a pressão do reator 

(101,325 kPa).  A Figura 19 apresenta uma melhor visualização da queda de pressão no leito 

catalítico. 
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Figura 19 - Representação da queda de pressão no começo do leito catalítico para o 

modelo com gás de arraste 

 

Fonte: Autoria própria 

O COMSOL possui limitações físicas para o cálculo do fluido dinâmico ao adicionar a 

membrana no reator. A membrana em reator experimental é vista como uma parede, tanto do 

tubo quanto do casco. Ou seja, há uma parede imóvel e por consequência, uma condição de 

não-deslizamento. Segundo os conceitos de mecânica dos fluidos, com essa condição a 

velocidade na direção axial próximo a membrana seria zero, pois a mesma atuaria como uma 

parede em condição de não-deslizamento (Welty et al., 2007). Pode-se notar que isso de fato 

não acontece no simulador.  Nas Figuras 20 a 23 são apresentados os perfis de velocidade axial 

do fluido ao longo do raio do tubo e próximo à membrana, com e sem gás de arraste. Para o 

simulador, a membrana não é considerada como uma parede física entre o domínio livre (tubo) 

e o domínio poroso (casco) logo ela é tratada como uma condição de deslizamento. O COMSOL 

considera a membrana apenas como um filtro em que separa as espécies do leito poroso para o 

domínio livre e vice-versa. Há uma incongruência física do simulador para estes cálculos. Ao 

se analisar perfis de velocidade nas Figuras 21 e 23, pode-se notar a simplificação de conceitos 

físicos em para que a convergência de resultados seja alcançada mais rapidamente.  
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Figura 20 - Perfil de velocidade ao longo do raio do tubo com gás de arraste 

 

Fonte: Autoria própria 

Figura 21 - Perfil de velocidade próximo à membrana no modelo com gás de arraste 

 

Fonte: Autoria própria 
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 Figura 22 - Perfil de velocidade ao longo do raio do tubo sem gás de arraste  

 

Fonte: Autoria própria 

Figura 23 - Perfil de velocidade próximo à membrana no modelo com gás de arraste 

     

Fonte: Autoria própria 
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As figuras 24 e 25, a seguir, representam o perfil de velocidade para os modelos com e 

sem gás de arraste, respectivamente: 

 

Figura 24 - Perfil de velocidade ao longo do reator com gás de arraste

 

Fonte: Autoria própria 

Figura 25 - Perfil de velocidade ao longo do reator sem gás de arraste

 

Fonte: Autoria própria 
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A velocidade máxima do reator se dá na posição intermediária. Calculando o Reynolds 

para a parte do tubo, utilizando a velocidade média calculada a partir do gráfico de velocidade 

obtido, obtém-se um valor de aproximadamente 0,10, para o modelo com gás de arraste, e 0,09 

para o modelo sem gás de arraste conforme as equações 33 e 34. Isso o classifica como um 

regime laminar.  

 

𝑅𝑒 =
𝐷𝑣𝜌

𝜇
=  

1 𝑥 0,1 𝑥 3,866 𝑥 10−4

3,861𝑥 10−4
= 0,10                     (33) 

𝑅𝑒 =
𝐷𝑣𝜌

𝜇
=  

1 𝑥 0,0957 𝑥 3,866 𝑥 10−4

3,861𝑥 10−4
= 0,09                                                                                (34) 

Apesar da velocidade média do fluido de arraste ser de 0,16 cm/s, há a presença de um 

componente de velocidade transversal das espécies que passam do leito poroso, através da 

membrana, para o tubo. No caso do modelo sem gás de arraste, a velocidade média do tubo é 

bem próxima da velocidade média inicial com que o fluido entra no reator.  

Assim como se pode perceber, a presença ou não do gás de arraste possui poucos efeitos 

na fluidodinâmica do reator devido aos valores de Reynolds significativamente baixos. O 

tamanho do reator e a alta velocidade de entrada do fluido são parâmetros insuficientes para 

uma melhor precisão e análise do aspecto fluidodinâmico desta reação no reator estudado. 
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6. CONCLUSÕES 

O hidrogênio apresenta-se como um potencial combustível limpo para a geração de 

energia, em que se pode empregar o biogás como fonte. O uso de membranas em reatores 

químicos mostra que há uma significativa melhora na conversão dos produtos: foi encontrado 

o valor de 77,9% em relação ao metano quando comparados ao valor termodinâmico de 62,5% 

nas mesmas condições do artigo-base. O desvio positivo de 12,9% em relação ao valor 

encontrado por Prabhu et al. (2000) indica limitações no programa de simulação computacional 

e na hipótese que o reator é isotérmico. Entretanto, o modelo pode ser validado seguindo a 

tendência dos perfis de concentração da reação. O número de malhas empregado, cerca de 60 

mil, e o tempo para o cálculo, com menos de 5 minutos em todas as simulações, também foi 

considerado adequado, pois os valores encontrados estão dentro do previsto para a literatura. 

A pequena diferença nos valores de conversão de metano utilizando o gás de arraste 

(70,2%) e sem (70%), mostra que esse possui efeito sobre a conversão, mas esse efeito é pouco 

pronunciado devido a vazão molar muito pequena, de apenas 7 µmol/s. O  valor do número de 

Reynolds é praticamente muito próximo entre si. Por isso, a fluidodinâmica do reator também 

não apresentou grandes diferenças.  

O valor da queda de pressão pode ser considerado como desprezível ao longo do reator 

tanto o caso com e sem gás de arraste. O único ponto a se notar essa queda de pressão é na 

entrada da região anular, onde se localiza o leito fixo.  

Assim, conclui-se que o uso de membranas em reatores para a produção de hidrogênio 

a partir do biogás mostra-se promissor pelos resultados obtidos. As pequenas dimensões do 

reator e os valores baixos de vazão molar foram uma limitação para uma análise mais profunda 

do problema.  
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7. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

  Os resultados deste trabalho podem contribuir para futuras investigações sobre o 

potencial do hidrogênio utilizando a reforma seca do metano ou até mesmo outros processos.  

A simulação empregando um modelo não-isotérmico, que levaria em consideração os 

três aspectos do fenômeno de transporte para este reator, poderia detalhar e aprofundar o estudo 

em relação a fluidodinâmica do reator e a conversão de metano.  Entretanto, simular os três 

efeitos em uma reação requer uma malha mais refinada e consequentemente um poder de 

processamento computacional maior. 

A utilização de diferentes modelos cinéticos para a reação de reforma seca do metano 

também se apresenta como uma ótima forma de comparar-se a fidedignidade de diferentes 

modelos e ajustar qual modelo seria o ideal.  

Outro aspecto interessante seria a modelagem e simulação de um reator de membrana 

com dimensões industriais e assim avaliar a viabilidade deste processo em um ambiente 

industrial. Os custos financeiros e os impactos gerados pela utilização do mesmo em uma planta 

industrial também poderiam ser avaliados, além do melhor entendimento dos aspectos 

fluidodinâmicos em dimensões maiores.  
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