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RESUMO 
 

A emissão de gases de efeito estufa é uma pauta bastante relevante hoje na sociedade em 

busca de um futuro sustentável. A demanda por energia tem acompanhado o crescimento 

populacional e econômico no mundo, que ainda é bastante dependente de fontes energéticas 

fósseis, principais fontes emissoras de gases COx (óxidos de carbono). O gás hidrogênio tem o 

potencial de atuar como fonte limpa de energia através da célula a combustível, além de ser 

uma matéria prima essencial para setores da indústria. Atualmente, a maior parcela do 

hidrogênio produzida no mundo é proveniente de métodos que liberam gases COx. A 

decomposição termocatalítica (TCD) do metano é um processo que não emite gases COx e 

produz hidrogênio juntamente com carbono de alto valor agregado, muitas vezes na forma de 

nanotubos de carbono. O objetivo deste trabalho é comparar a produção de hidrogênio através 

da TCD do metano por meio do catalisador de 5%Co10%Mo/MgO com a produção obtida por 

meio de diversos outros catalisadores na literatura. Foi calculada a produção de hidrogênio por 

massa de metal para cada caso estudado, em três horas de reação. O catalisador de 

5%Co10%Mo/MgO apresentou uma produção de hidrogênio de 7,91 gH2/gmetal, menor do que  

a produção do catalisador com melhor desempenho dentre os estudados na literatura. 

Palavras-chave: Hidrogênio, COx free, decomposição termocatalítica do metano, nanotubos 

de carbono.  



 

 

 

ABSTRACT 
 

A matter of great relevance in a society that is looking for a sustainable future is the 

emission of greenhouse gases. The energy demand has been following the populational and 

economic growth in the world, which it's production is still quite dependent on fossil energy 

sources, the main COx gases emitters. Hydrogen gas is a potentially clean source of energy duo 

to its use in fuel cells, as well as being an essential feedstock for chemical industry. Almost all 

hydrogen currently produced in the world comes from processes that release COx gases. The 

thermocatalytic decomposition (TCD) of methane is a process that produces hydrogen and does 

not emit COx gases. High value carbon is also produced, mostly as carbon nanotubes. The 

purpose of this work involves comparing hydrogen production by the TCD of methane over the 

5%Co10%Mo/MgO catalyst with production over several other catalysts found in literature. 

The amount of hydrogen produced in 3 hours was calculated through the ratio of mass of 

hydrogen to mass of metal, for each catalyst reviewed. The hydrogen production observed over 

the 5%Co10%Mo/MgO catalyst was 7,91 gH2/gmetal, less than the catalyst that enabled the best 

performance among those found in literature. 

Keywords: Hydrogen, COx free, thermocatalytic decomposition of methane, carbon 

nanotubes 
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1. INTRODUÇÃO 

Com a pauta vigente de sustentabilidade no mundo, a preocupação nas últimas décadas 

com questões ambientais tem impulsionado a pesquisa de processos que considerem a redução 

na emissão de gases poluentes, como o dióxido de carbono (CO2). Nessa perspectiva, o objetivo 

é minimizar a ameaça do aquecimento global, visto que o CO2 é um contribuinte para tal 

(GAUDERNACK; LYNUM, 1998). Um dos maiores desafios em escala global hoje é a 

conciliação entre a redução na emissão de gases-estufa e o crescimento populacional e 

econômico (ABBAS; WAN DAUD, 2010). A demanda por energia vem crescendo, 

principalmente por parte dos países em desenvolvimento, devido ao aumento na atividade 

econômica e deslocamento populacional  para as cidades. A International Energy Agency 

(2017), através de relatório do World Energy Outlook, 2017 (INTERNATIONAL ENERGY 

AGENCY, 2017) ao trazer o panorama mundial, estima que a  taxa de urbanização cresça de 

54% no ano de 2016 para 63% em 2040. Da mesma forma, aponta um crescimento da população 

mundial de 7,4 bilhões em 2016 para 9,1 bilhões em 2040. O caminho para o uso de fontes não 

fósseis tem se desenvolvido, ainda que lentamente. Steinberg (1999) já apontava que a matriz 

energética a partir de combustíveis fósseis é bastante presente nos países pela grande 

disponibilidade, baixo custo relativo e existência de tecnologia e investimentos nas operações 

que dela se utilizam. A grande emissão de gases CO2 – proveniente da queima desses 

combustíveis para gerar energia – torna-se um problema, visto que dois terços da emissão global 

de gases-estufa se devem ao setor de energia, segundo o World Energy Outlook, 2016 

(INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, 2016). Ainda em World Energy Outlook, 2016 

aponta-se que há avanços para amenizar o impacto no aquecimento global e compromisso 

crescente dos países com este objetivo: desde 2015 houve estagnação no crescimento da 

emissão de gases COx no setor de energia, além de que muitos investimentos têm sido alocados 

em fontes renováveis de energia, no lugar de petróleo e gás (INTERNATIONAL ENERGY 

AGENCY, 2016).  

O gás hidrogênio vem sendo estudado como uma alternativa de combustível para fins 

não poluentes, visto que seu uso como combustível não apresenta emissão de CO2 ou gases 

derivados de óxidos de carbono (COx-free). A produção de hidrogênio, no entanto, enfrenta o 

desafio de ser também limpa, em termos de COx-free. Um método discutido por muito tempo 

foi a eletrólise da água, porém ela não se mostra economicamente favorável frente a outras 
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fontes de energia renovável (COUTANCEAU et al., 2018; PRASAD et al., 2010). Ao longo 

dos anos, importantes estudos foram realizados também para geração de hidrogênio por 

processos termoquímicos, pela gaseificação do carvão e especialmente da biomassa, porém 

ainda observando a formação de gases COx (ABBAS, WAN DAUD, 2010; ASHIK et al., 

2015).  

Dessa forma, nos estudos de fontes renováveis, o hidrogênio tem sido considerado 

promissor energeticamente. Além disso, o hidrogênio encontra crescente demanda nas 

refinarias, indústrias de fertilizantes, plantas do setor petroquímico e automobilístico. É 

empregado em processos de tratamento, no processo de obtenção de amônia e no refino de 

petróleo. Também utilizado em processos de produção química em massa, como de metanol 

(STEINBERG, 1998; ASHIK et al., 2015). Isso evidencia o interesse pela obtenção de 

hidrogênio, de maneira viável econômica e ambientalmente.  

Buscando entender o avanço em COx-free na literatura acerca da produção de 

hidrogênio, alguns métodos foram percorridos neste trabalho. O processo de reforma a vapor 

do metano, que converte metano e vapor de água em CO2 e hidrogênio, já é bem estabelecido 

na indústria (MURADOV, 2015) e por muitos anos foi praticado sem qualquer método de 

sequestro de CO2 para minimizar sua emissão na atmosfera (STEINBERG, 1999). Meios para 

o sequestro de CO2 foram desenvolvidos, mas se mostram ainda muito custosos (STEINBERG, 

1999; MURADOV, 2015). Os métodos de obtenção de hidrogênio através da oxidação parcial 

do metano e da reforma autotérmica buscam melhorar a eficiência do processo, mas sempre 

foram igualmente distantes de um padrão COx-free, devido ao fato de também terem CO2 como 

subproduto. Na constante busca por alternativas mais sustentáveis, a decomposição térmica de 

metano tornou-se o pilar nos estudos para a geração de hidrogênio sem a emissão de CO2 

(STEINBERG, 1998). 

Mais recentemente, os estudos na área tem apontado para a decomposição 

termocatalítica do metano, como uma potencial fonte de hidrogênio com o menor custo e a 

menor emissão de gases COx  (SRILATHA et al., 2017). É um método COx-free – podendo 

gerar carbono de alto valor agregado e hidrogênio como únicos produtos – que, portanto, tem 

despertado interesse de muitos pesquisadores (ABBAS, WAN DAUD, 2010). 

O carbono produzido pela decomposição termocatalítica do metano geralmente se 

encontra como nanotubos de carbono (NTC) (ASHIK, 2017). Esse possui diversas aplicações 



18 

 

 

 

devido as suas ótimas propriedades, como alta condutividade térmica, resistência mecânica e 

alta área específica (LIU, CHENG, 2013; PUROHIT et al., 2014) . É um produto de alto 

valor devido a grande gama de aplicações e dificuldade de produção em larga escala com 

alta seletividade (LIU,  CHENG, 2013).  

No Laboratório de Reatores, Cinética e Catálise (RECAT) da Universidade Federal 

Fluminense, realizou-se a decomposição termocatalítica do metano para obtenção de nanotubos 

de carbono e hidrogênio (DÁAS, ABREU, 2017). O presente trabalho objetiva a comparação 

dos resultados do RECAT – em termos de produção de hidrogênio – com os resultados de outros 

estudos realizados na área. 
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2. O HIDROGÊNIO, SUA IMPORTÂNCIA E APLICAÇÕES 

O hidrogênio – simples, leve e abundante no mundo – desponta como um dos 

principais vetores energéticos para o futuro, por ser considerado ambientalmente benigno. A 

aplicação do hidrogênio desperta grande interesse para um futuro não tão distante, ao qual se 

almeja uma matriz energética mais diversificada, que acompanhe a demanda mundial e seja 

menos agressiva ao meio ambiente Hoje, os países desenvolvidos e em desenvolvimento têm 

suas matrizes prioritariamente como combustíveis fósseis (STEINBERG, 1999; ABBAS, WAN 

DAUD., 2010). Segundo levantamento do World Energy Outlook, 2016, petróleo e gás natural 

correspondem juntos a quase 60% das emissões de CO2 provenientes de hidrocarbonetos. 

Na atual pauta de desenvolvimento sustentável, o hidrogênio destaca-se como possível 

fonte energética e chama atenção para pesquisas no mundo. Além de ser uma fonte limpa de 

energia – por não emitir gases COx em sua combustão, ao contrário da queima de fontes fósseis 

– é muito promissora pelo balanço energético favorável. Sua combustão necessita de menos 

calor para ocorrer, em relação a fontes fósseis, – por exemplo, na queima de carvão utiliza-se 

de até 4 vezes mais calor – além de gerar maior quantidade de energia do que qualquer uma 

delas em base mássica (ABBAS, WAN DAUD, 2010)  

Uma opção emergente para o uso de hidrogênio como fonte energética é a célula 

combustível. Ela transforma a energia química em forma de calor e eletricidade. Hidrogênio e 

oxigênio entram em contato dentro da célula combustível, na qual obtém-se apenas água como 

produto, ou seja, sem subprodutos prejudiciais ao meio ambiente (PRASAD et al., 2010; 

ABBAS, WAN DAUD, 2010). 

 Atualmente, indústria já demanda hidrogênio para diversas aplicações. Hidrogênio é 

muito utilizado nas plantas de produção de metanol e amônia, em refinarias de petróleo, em 

processos de tratamento – para purificação e reforma de correntes materiais, eliminação de 

enxofre e redução de CO2 (STEINBERG ,1998; ASHIK et al., 2015). A Figura 1 demonstra o 

uso do hidrogênio pelas diferentes atividades industriais no mundo. 
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Figura 1 – Uso global de hidrogênio por setor (em percentual). Fonte: Ashik et al., 2015 

Apesar da demanda de hidrogênio por suas aplicações na indústria e por seu potencial 

de fonte energética limpa, a produção do hidrogênio enfrenta ainda o desafio de ser também 

limpa, em termos de COx-free. Um método discutido por muito tempo foi a eletrólise da água, 

porém ela não se mostra economicamente favorável frente a outras fontes de energia renovável 

(GAUDERNACK; LYNUM, 1998; PRASAD et al., 2010). Este método apresenta baixa 

eficiência e alto custo de operação (ASHIK et al., 2015). 

Como o hidrogênio não é uma fonte primária de energia, significa que ele precisa ser 

obtido de uma outra fonte. Por conta da presença abundante, operação bem estabelecida e com 

custos relativos mais baixos, os combustíveis fósseis – como gás natural – são a curto prazo as 

principais fontes para obtenção de hidrogênio. Pela larga emissão de gases COx na produção do 

metano, nos processos que envolvem fontes fósseis – como a reforma a vapor do metano e a 

oxidação parcial – são acompanhados de tecnologias para redução na emissão ou sequestro 

destes gases, impactando nos custos (ABBAS; WAN DAUD, 2010). No capítulo seguinte serão 

apresentados os métodos mais utilizados hoje para a produção de hidrogênio. 
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3. MÉTODOS DE PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO 

3.1. HISTÓRICO 

Os principais meios de obtenção do hidrogênio hoje envolvem emissão de gases COx, 

utilizando-se de combustíveis fósseis, como o gás natural. Primeiramente são produzidos 

hidrogênio e monóxido de carbono (gás de síntese), e em seguida ocorre a purificação do 

hidrogênio. Há pelo menos 20 anos, a reforma a vapor do metano (SRM) tem sido responsável 

pela maior parte hidrogênio produzido no mundo. Considerando-se a produção de 100 milhões 

de toneladas de hidrogênio ao ano, estima-se que 98% sejam provenientes de processos de 

reforma de combustíveis fósseis – dentre os quais está a SRM (GAUDERNACK; LYNUM, 

1998; ABBAS; WAN DAUD, 2010).  

Por muitos anos, processos como a SRM foram realizados sem a preocupação com o 

sequestro de COx. No processo de SRM, gás natural entra na unidade reacional, reagindo o 

metano – principal constituinte – para produzir CO e H2, demonstrado na equação 1. Em 

seguida, ocorre a reação de deslocamento gás-água, formando mais H2 e CO2, como descrito 

na equação 2 (GAUDERNACK, LYNUM, 1998; STEINBERG, 1999): 

 CH4 + H2O ⇄ CO + 3H2 ∆H298
º
C = +206 kJ/mol  (1) 

A SRM ocorre a altas temperaturas (800 – 1000ºC) e pressões de 30 – 60 atm, em reator 

tubular, com calor proveniente de fornos de gás natural (STEINBERG, 1999). 

 CO + H2O  ⇄CO2 + H2 ∆H298
º
C = - 41 kJ/mol  (2) 

A reação de deslocamento gás-água, que já consiste de uma etapa de purificação, 

também ocorre em reator tubular, a temperaturas mais baixas, com a corrente resfriada da 

primeira etapa (STEINBERG, 1999). A equação 3 descreve a reação global do processo. 

 CH4+ 2H2O ⇄ CO2 + 4H2 ∆H298
º
C = +165 kJ/mol  (3) 

O processo de SRM necessita de alta taxa de calor para ocorrer, visto que se constitui 

de reações altamente endotérmicas. Para suprir tal energia, a fonte de calor vem da queima de 

combustíveis fósseis em grande quantidade, sendo necessário métodos de sequestro para os 
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gases COx, que elevam os custos da operação (STEINBERG, 1999; ABBAS; WAN DAUD, 

2010). 

Outro método bastante empregado é a oxidação parcial do metano, representada pela 

equação 4: 

 CH4 + ½O2 ⇄ CO + 2H2   ∆H298
º
C = -35,7 kJ/mol  (4) 

Nesta reação, todo o hidrogênio produzido é originado do hidrocarboneto: proporção 

maior do que na SRM, na qual metade do hidrogênio produzido é originado do hidrocarboneto 

(GAUDERNACK; LYNUM, 1998). 

A reforma auto-térmica do metano é um método que consiste em combinar a reação 

de oxidação parcial – descrita na equação 4 – e reforma a vapor do metano – descrita na 

equação 1 – juntamente com a de deslocamento gás-agua – equação 2 (AASBERG-PETERSEN 

et al., 2003; YAN et al., 2013). A reação global da reforma auto-térmica é descrita na equação 

5. 

 2CH4 +½O2 + 2H2O ⇄ CO + CO2+ 6H2   ∆H298
º= 129,3 kJ/mol  (5) 

A decomposição térmica de metano (TDM) tornou-se um pilar nos estudos para a 

geração de hidrogênio sem a emissão de CO2 a partir do final dos anos 90. Steinberg (1998) 

pontuou que tentativas para minorar a emissão de CO2 advindo de combustíveis fósseis pode 

ocorrer basicamente de duas maneiras: depois de sua combustão, sequestrando gás CO2 – o que 

se mostrou bastante custoso – ou antes, na forma de carbono elementar. Na decomposição 

térmica do metano, descrita na equação 6, o hidrocarboneto é convertido a carbono sólido 

(amorfo) a altas temperaturas, em vez de ser queimado gerando CO2, podendo ser vendido para 

o mercado de carbono (MURADOV; VEZIROǦLU, 2005). 

Além das menores emissões de CO2, a decomposição do metano está entre as menores 

taxas de energia requerida em processos de produção de hidrogênio, com cerca de 37,8 kJ/mol 

sendo um processo menos endotérmico que a SRM, que requer 63,3kJ/mol. A energia necessária 

seria suprida com menos de 10% do calor de combustão do metano (MURADOV; 

VEZIROǦLU, 2005). 

A cinética da decomposição de metano indica maior rapidez a altas temperaturas. 

Considerando o equilíbrio da decomposição do metano, reação que é endotérmica, o aumento 

de temperatura reacional é acompanhado de decréscimo da concentração de metano. A 
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diminuição da pressão favorece a decomposição, pois durante a reação há aumento do volume. 

Entretanto, é possível que seja favorecida a pressões mais altas, devido a experimentos que 

demonstram partículas de carbono que catalisam a reação durante o processo. (STEINBERG, 

1998) 

Temperaturas de reação acima de 1000ºC são requeridas na decomposição térmica do 

metano para atingir-se uma taxa mínima de conversão de hidrogênio, já que o metano mostra-

se muito estável devido à presença de quatro ligações C-H em sua estrutura tetraédrica, que tem 

energia de ligação de 434 kJ/mol. Estudos mais recentes tem buscado desenvolver um caminho 

que melhore a cinética desta reação, operando a temperatura menores – moderadas – e com 

eficiência, envolvendo para isso uma etapa catalítica (ASHIK et al., 2017). A literatura tem 

mostrado que as condições de entrada, o fase ativa e o suporte do catalisador são alguns dos 

fatores que influenciam neste processo. Portanto, a próxima sessão busca discorrer sobre alguns 

estudos no que é chamado de decomposição termocatalítica do metano (TCD). 

3.2. DECOMPOSIÇÃO TERMOCATALÍTICA DO METANO 

A decomposição termocatalítica do metano em hidrogênio e carbono acontece através 

da seguinte reação endotérmica, representada pela equação 6: 

 CH4  C(s) + 2H2         ΔHo= 75,6 kJ/mol (6) 

Essa é uma reação que o carbono é sequestrado na forma de carbono elementar, e não 

há emissão de CO2. O carbono sólido gerado pode estar sob diferentes formas, como: carbono 

amorfo, grafeno, blocos de carbono cristalino, nanofibras de carbono e nanotubos de carbono 

(NTC) (PUDUKUDY et al., 2016a; PUDUKUDY et al., 2016b; RASTEGARPANAH et al., 

2017). Dentre esses produtos, o NTC é o mais desejado devido ao alto valor agregado e suas 

diversas aplicações (PARADISE; GOSWAMI, 2007). 

3.2.1. Nanotubos de carbono 

Nanotubos de carbono são uma forma de organização do carbono com hibridização 

sp2 em formato hexagonal. Essa forma é equivalente a uma folha de grafeno, que corresponde 

a uma camada poliaromática de carbono com hibridização sp2 2D com formato hexagonal, 

enrolada de forma cilíndrica (POPOV, 2004; PUROHIT et al., 2014). A Figura 2 apresenta uma 

representação gráfica de NTC. O nome dos nanotubos de carbono é relacionado ao seu diâmetro 
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na escala de nanômetros, enquanto que o comprimento pode chegar a centímetros (WANG et 

al., 2009). 

 

Figura 2 – Imagem gerada por computador representando nanotubos de carbono de: (a) parede 

simples e (b) parede múltipla. Fonte: Zhao; Stoddart (2009). 

Os nanotubos de carbono podem ser divididos em duas categorias: nanotubo de 

carbono de parede simples (NTCPS), e nanotubos de carbono de parede múltipla (NTCPM). A 

estrutura do NTCPS é equivalente a apenas uma folha de grafeno enrolada, enquanto que o 

NTCPM é equivalente a múltiplas folhas de grafenos enroladas de forma concêntrica (SERP et 

al., 2003). Na Figura 2 temos uma representação gráfica de NTCPS (a) e NTCPM (b). 

Dependendo da composição e estrutura do nanotubo, ele pode apresentar ótimas 

propriedades como: alta condutividade elétrica, alta área específica, alta resistência mecânica e 

térmica (em atmosfera inerte) (LIU; CHENG, 2013; SERP et al. 2003). 

Por causa das suas propriedades são possíveis muitas aplicações para os nanotubos de 

carbono. Algumas delas são: estocagem de gás hidrogênio, aditivos em baterias de íon -lítio, 

suporte de catalisadores e compósitos (ORIŇÁKOVÁ; ORIŇÁK, 2011; SERP et al., 2003; 

VAIRAVAPANDIAN et al., 2008). Entretanto, essas aplicações requerem NTC com alta 

pureza, tornando a aplicação dos NTC limitada para certas aplicações devido à dificuldade de 

sua produção em larga escala. Os NTCPM são mais utilizados do que que o NTCPS hoje em 

dia devido a maior facilidade de produção em larga escala desse tipo de NTC diminuindo o seu 
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custo e consequentemente facilitando a sua aplicação (LIU; CHENG, 2013; ZHOU et al., 

2006). 

Existem três métodos principais para a produção de NTC: a descarga de arco, a ablação 

por laser e a deposição química de vapor (CVD). Dos três métodos, a CVD é o melhor método 

para se fazer em escala industrial, pois existe um melhor controle em relação as características 

físicas do NTC gerados, como NTCPS ou NTCPM com diferentes diâmetros, melhor controle 

da temperatura reacional, maior eficiência energética e maior rendimento combinado com alta 

pureza dos NTC (MUBARAK et al., 2014).  

A CVD é basicamente uma reação de desidrogenação térmica onde um catalisador 

metálico, como níquel, cobalto e ferro, é utilizado para diminuir a temperatura necessária para 

decompor um hidrocarboneto gasoso em carbono sólido e gás hidrogênio. O carbono gerado é 

depositado na superfície do catalisador, que é onde a reação de decomposição ocorre. A CVD 

pode ser definida como a deposição de um sólido sobre uma superfície quente por uma reação 

química na fase vapor (MUBARAK et al., 2014). A decomposição termocatalítica do metano 

é um tipo de CVD. 

3.2.2. Fatores que influenciam a decomposição termocatalítica do metano 

Para a TCD do metano, são determinadas as seguintes variáveis: conversão de metano, 

rendimento de carbono e conversão total de hidrogênio. A conversão de metano é definida 

através da equação 7: 

 
𝑋𝐶𝐻4

(%) =  
𝑚𝑜𝑙𝐶𝐻4   𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝑚𝑜𝑙𝐶𝐻4   𝑠𝑎í𝑑𝑎

𝑚𝑜𝑙𝐶𝐻4   𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
× 100 

(7) 

Onde: 

• 𝑚𝑜𝑙𝐶𝐻4   𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑜𝑢 𝑠𝑎í𝑑𝑎 – Vazão molar de metano (mol/min) 

Como na corrente gasosa de produtos só existe metano não reagido e hidrogênio, é 

seguramente assumido que o número de mols consumido de metano é metade do número de 

mols de hidrogênio gerado, por estequiometria. Como a conversão depende da vazão de metano 

na saída dada naquele instante, a conversão varia com o tempo. 

Alguns autores, como Fakeeha et al. (2016), Pudukudy et al. (2015), Pudukudy et al. 

(2016a) e Pudukudy et al. (2016b), também calcularam o rendimento do hidrogênio. O 
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rendimento de hidrogênio foi calculado através das vazões de hidrogênio na saída e da vazão 

de metano na entrada, como demonstrado na equação 8. Por ser calculado através da vazão de 

hidrogênio naquele instante, é uma variável que depende do tempo. 

 
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝐻2

(%) =  
𝑚𝑜𝑙𝐻2   𝑠𝑎í𝑑𝑎

𝑚𝑜𝑙𝐶𝐻4   𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 × 2
× 100 

(8) 

Onde: 

• 𝑚𝑜𝑙𝐻2   𝑠𝑎í𝑑𝑎 – Vazão molar de hidrogênio (mol/min) 

• 𝑚𝑜𝑙𝐶𝐻4   𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 – Vazão molar de metano (mol/min) 

O rendimento de carbono é definido na equação 9 como a massa de carbono gerada 

sobre a massa de metal (% gcarbono/gmetal) no catalisador: 

 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 (%) 

=  
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝐶 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑛𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟(𝑔)

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 𝑛𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟(𝑔)
× 100 

(9) 

As propriedades do NTC dependem das condições de reação (PUROHIT et al., 2014). 

Alguns parâmetros convencionais para a reação de decomposição do metano são: tipos de 

reator, temperatura reacional, vazão de entrada e catalisador usado. 

Para essa reação, é importante escolher o tipo de reator, pois ao longo da mesma, 

carbono sólido é gerado, que cobre a superfície do catalisador, diminuindo a atividade e 

acumulando no reator. Os reatores mais utilizados são os de leito fixo e o de leito fluidizado. O 

reator de leito fixo é muito usado devido a sua simplicidade, e por possibilitar um bom contato 

entre os reagentes (gasosos) e o catalisador (sólido). No leito fluidizado, são obtidas melhores 

transferências de massa e calor devido ao movimento constante dos catalisadores no leito, 

melhorando o controle da temperatura e ocasionando em uma maior produção, sendo assim 

uma melhor opção para a decomposição termocatalítica de metano (ABBAS; DAUD, 2010; 

RASHIDI et al., 2011).  

A temperatura, junto com a vazão de entrada do reator, é outro fator importante na 

decomposição termocatalítica do metano. A temperatura utilizada é dependente do catalisador 

escolhido, porém em geral está na faixa de 500 a 900ºC (ASHIK et al., 2015) . Por a reação ser 

endotérmica, é de se esperar que ao aumentar a temperatura reacional o rendimento de 

hidrogênio aumente. Isso acontece na maioria das vezes, porém a temperaturas muito altas 

(geralmente a partir de 700ºC), a estabilidade do catalisador pode ser menor do que em 
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temperaturas mais baixas (RASTEGARPANAH et al., 2017). É possível que essa desativação 

seja causada pelo acúmulo de carbono na superfície do catalisador devido a alta conversão de 

metano inicial causada pela alta temperatura (RASTEGARPANAH et al., 2017). 

A vazão de metano na entrada também influencia na atividade catalítica do catalisador, 

porém depende da temperatura e do catalisador utilizado, dessa maneira é difícil determinar 

valores comuns de vazão. Diferentes resultados são gerados dependendo da faixa utilizada. Se 

a vazão for muito alta, o catalisador pode ser carreado, o que é algo extremamente indesejado, 

pois além de diminuir a conversão, pode causar danos aos equipamentos acoplados ao reator.  

Abaixo dessa faixa, com a vazão alta mas sem arrastar o catalisador, o tempo de residência no 

reator e a adsorção do metano no metal terão um tempo muito pequeno, fazendo assim com que 

a conversão seja menor do que a esperada teoricamente (BAYAT et al., 2017; 

RASTEGARPANAH et al., 2017). Se a vazão for menor, ocorre o aumento do tempo de 

residência e a conversão aumenta. Entretanto, se a vazão for muito baixa, pode ocorrer a 

limitação difusional da reação e consequentemente uma diminuição da conversão. Limitação 

difusional externa é o fenômeno que ocorre quando a difusão do reagente do leito gasoso até a 

superfície do catalisador ocorre mais lentamente do que a reação, nesse caso a difusão do 

reagente se torna a etapa que determina a taxa de reação (FOGLER, 2009). Essa condição não 

é desejada e para contornar esse problema aumenta-se a vazão do reagente, manteando a razão 

da vazão sobre a massa do catalisador constante. As condições ideais de reação são aquelas em 

que não ocorre limitação difusional. No entanto, essa faixa pode mudar dependendo da 

quantidade de catalisador usada no reator. Dessa maneira, recorre-se ao parâmetro gas hour 

space velocity (GHSV; mL.h-1.gcat
-1) (FAKEEHA et al., 2016).A GHSV é obtida dividindo a 

vazão do gás reagente à entrada sobre a massa de catalisador, sendo assim uma propriedade que 

depende da vazão e da massa do catalisador. Dessa maneira é possível identificar a faixa ideal 

de vazão de entrada para qualquer massa de catalisador (FAKEEHA et al., 2016). 

O catalisador usado para a decomposição catalítica de metano pode ser composto de 

vários materiais diferentes, porém nesse trabalho será estudado um catalisador com a fase ativa 

de Ni, Fe ou Co. Estes metais são muitos estudados na literatura para essa reação (ASHIK et 

al., 2015). É comum o uso de catalisadores bimetálicos, onde se adiciona ao Ni, Fe ou Co um 

promotor. O promotor normalmente tem influência na estabilidade e atividade do catalisador. 

Cobre e paládio foram testados como promotores de catalisadores de níquel, e molibdênio, no 

caso de cobalto e ferro (PUDUKUDY et al., 2015; BAYAT et al., 2017; AWADALLAH et al., 
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2014). Tang et al. (2001), percebeu que a adição de molibdênio ao Co/MgO aumentou a 

produção de NTCPS de alta qualidade durante a TCD do metano. Awadallah et al. (2014), 

estudando também o Co-Mo/MgO, percebeu que a adição de Mo permitiu uma maior 

estabilidade ao catalisador em reações de longa duração, como sete horas. Dessa maneira, o Co 

costuma ser utilizado para obtenção de NTCPS (AWADALLAH et al., 2014; TANG et al. 

,2001). O uso de suportes para a fase metálica do catalisador na reação de decomposição 

termocatalítica do metano está relacionado ao aumento da estabilidade do catalisador ao longo 

do tempo (AHMED et al., 2009). Materiais comuns usados como suporte são óxido de 

alumínio, óxido de magnésio, óxido de silício, óxido de cério, óxido de lantânio, óxido de 

zircônio, , e uma mistura de óxido de magnésio e de alumínio.  

A temperatura de calcinação do catalisador também é um parâmetro a ter em conta. 

Ela pode ter influência na área específica e no diâmetro das partículas do catalisador, e pode 

alterar a interação do metal com o suporte e promotor. Estas interações e propriedades do 

catalisador possuem relação direta com a atividade catalítica do catalisador. Normalmente, 

conforme a temperatura aumenta, a área específica do suporte diminui e o diâmetro das 

partículas catalíticas aumenta. Isso pode ocasionar perda de atividade e estabilidade (BAYAT 

et al., 2017; RASTEGARPANAH et al., 2017); com o aumento da temperatura de calcinação, 

também é possível que a interação do metal com o suporte aumente, dificultando assim a etapa 

de ativação do catalisador, ou seja, a sua redução, ou que o metal interaja de outra maneira com 

o promotor, podendo aumentar ou diminuir a atividade (BAYAT et al., 2017; 

RASTEGARPANAH et al., 2017). 

Avdeeva et al. (2002) estudaram o uso de um catalisador monometálico de ferro,  (90% 

Fe) e do catalisador bimetálico de ferro e cobalto (85% Fe e 5% Co), suportados em alumina 

como catalisador da reação de decomposição de metano na temperatura de 625ºC. Os resultados 

obtidos foram comparados com os resultados observados para catalisadores monometálicos de 

níquel (90% Ni a 550ºC) e cobalto (75% Co a 500ºC) suportados também em alumina. As 

composições de metal no catalisador e a temperatura de reação de cada catalisador foram as 

otimizadas para cada caso. Comparando diretamente os quatro casos, o catalisador contendo Ni 

como fase ativa apresentou maior rendimento de hidrogênio para a reação de decomposição do 

metano. 
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Urdiana et al. (2018) pesquisou o uso de sílica mesoporosa, SBA-15, como suporte 

para 12,8% de composição atômica de Ni e Co durante a TCD do metano. O Ni/SBA-15 obteve 

maior rendimento de hidrogênio na temperatura de 500ºC, enquanto o Co/SBA-15 melhor 

performou em temperaturas entre 600 e 800ºC. Esses resultados foram comparados e foi 

concluído que o Ni/SBA-15 obteve maior estabilidade e atividade catalítica que o Co/SBA-15. 

Narkiewicz et al. (2010) reportou a TCD do metano com catalisadores de Ni e Co suportados 

em CaO e Al2O3 para 600 e 700ºC. O catalisador de Ni obteve maior atividade catalítica em 

700ºC, enquanto o de Co obteve em 600ºC. Entretanto, grande parte do carbono gerado no 

catalisador de Ni foi carbono amorfo, enquanto que o gerado no catalisador de Co foi na forma 

de NTCPM. 

Mediante os resultados desses trabalhos, podemos concluir que, em geral, os 

catalisadores que contém níquel como fase ativa costumam ter um rendimento de hidrogênio 

maior que os que utilizam cobalto. Entretanto, o carbono encontrado no níquel costuma ter pior 

qualidade que o encontrado no cobalto. 

Assim, a fim de realizar estudos comparativos com a produção de hidrogênio no 

RECAT, foram selecionados na literatura alguns trabalhos com diferentes catalisadores usados 

para produção de hidrogênio pela decomposição termocatalítica do metano. Seus resultados são 

brevemente descritos a seguir. 
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4. EXEMPLOS DE CATALISADORES PARA DECOMPOSIÇÃO 

TERMOCATALÍTICA DO METANO NA LITERATURA 

4.1. CATALISADORES MONOMETÁLICOS NÃO SUPORTADOS 

Pudukudy et al. (2016b) estudaram a decomposição termocatalítica do metano em um 

reator de leito fixo utilizando catalisadores não suportados de ferro e níquel em temperaturas 

de 600,700 e 800ºC, com uma vazão de entrada de 150 ml/min de metano puro. Seu objetivo 

foi estudar o comportamento de catalisadores de níquel e ferro não suportados, sintetizados 

através de um método de precipitação simples, para a reação de decomposição do metano, visto 

que, até então, não havia nenhum relato de pesquisa similar na literatura. A atividade catalítica 

para os dois catalisadores foi mais alta na temperatura de 800ºC, sendo o níquel o catalisador 

mais ativo a todas temperaturas. Os resultados do rendimento de H2 encontram-se na Figura 3. 

Figura 3 – Rendimento de Hidrogênio como função do tempo em corrente para catalisadores 

de (a) NiO e (b) Fe2O3 durante teste catalítico com 150 ml/min de vazão de metano de entrada sob 

diferentes temperaturas. Fonte: Adaptado de Pudukudy et al. (2016b). 

A conversão obtida para o catalisador de Ni foi de até 66% em 800ºC, enquanto que 

para o catalisador de Fe foi atingida uma conversão de, apenas, 50% de conversão máxima 

nessa temperatura. Entretanto, o catalisador de Fe foi mais estável e no final de 360 minutos de 

reação, a conversão obtida foi de 46%. Já a conversão final na presença do catalisador de Ni, a 

800 °C, foi de 49%. O rendimento de carbono obtido para o catalisador de Ni a 800ºC foi de 

263%, enquanto o do catalisador de Fe foi de 147%, a 700ºC foi de 186% e 116% e a 600ºC foi 

de 117% e 68%, respectivamente, para Ni e Fe. 
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Após a reação, os catalisadores foram caracterizados por microscopia eletrônica de 

varredura por emissão de campo (FESEM) e por microscopia eletrônica de transmissão (MET). 

As imagens de FESEM se encontram na Figura 4 para o catalisador de Ni e na Figura 5 para o 

Fe. Através dessas duas análises, foi verificado que não foi produzido carbono filamentar. 

 

 

Figura 4 – Imagens obtidas através de FESEM do carbono depositado sobre o catalisador de 

Ni em magnitudes de 1 µm (a), 200 nm (b), 200 nm (c) e 100 nm (d). Fonte: Pudukudy et al. (2016b). 

 

Figura 5 – Imagens obtidas através de FESEM do carbono depositado sobre o catalisador de 

Fe em magnitudes de 200 nm (a), 200 nm (b), 100 nm (c) e 100 nm (d). Fonte: Pudukudy et al. (2016b). 
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Ao invés disso, foram gerados “nano blocos” de carbono no catalisador de Ni e folhas 

de grafeno no catalisador de Fe. Segundo os autores, o grafeno foi gerado no catalisador de 

ferro devido ao alto coeficiente de difusão do carbono no ferro. Através de difração de raios x 

(DRX) dos catalisadores após a reação, foi verificado que o carbono formado tanto no Ni quanto 

no Fe apresenta cristalinidade. 

A qualidade do carbono, ou seja, o nível de grafitização das amostras após a reação de 

TCD foi determinada através da espectroscopia Raman. Essa técnica mede o grau de 

grafitização e a cristalinidade do carbono. Através da espectroscopia são determinadas duas 

bandas, a banda D e a banda G. A banda D refere-se a defeitos estruturais em NTC e a presença 

de carbono amorfo, enquanto que a banda G refere-se a grafitização do carbono. A razão entre 

a intensidade dessas duas bandas (ID/IG) é utilizada para medir o nível de grafitização do 

carbono, e quanto mais próxima de zero, melhor, pois indica a presença de carbono bem 

grafitizado ou de NTC com poucos defeitos. A espectroscopia Raman dos catalisadores após a 

reação confirmou a cristalinidade, onde a razão ID/IG foi de 0,79 e 0,87 para o Ni e Fe, 

respectivamente.  

Entretanto, o resultado obtido por termogravimetria (TG) do catalisador de Ni após a 

reação, demonstrou uma perda de massa de 8% entre 37º e 450ºC, o que indica a presença de 

carbono amorfo, e o resto da perda de massa se deu entre as temperaturas de 466º e 659ºC. Para 

o catalisador de Fe após a reação, não houve uma perda de massa inicial significativa, apenas a 

perda de massa que começou em 492ºC e terminou em 677ºC. Estas temperaturas encontram-

se na faixa de perda de massa devida à oxidação do grafeno (URPER et al., 2018) conforme 

havia sido detectado nos resultados de MEV e espectroscopia de Raman.  

 

4.2. CATALISADORES MONOMETÁLICOS SUPORTADOS 

Em outro trabalho de Pudukudy et al. (2016a), catalisadores contendo um valor 

nominal de 20%(p/p) de níquel suportados em céria (Ni/CeO2), zircônia (Ni/ZrO2) e lantânia 

(Ni/La2O3) foram sintetizados pelo método de fusão no estado sólido. O objetivo do trabalho 

foi avaliar a atividade catalítica destes catalisadores para a reação de decomposição do metano 

em leito fixo a temperaturas de 600, 650 e 700ºC. Uma fração dos catalisadores foi solubilizada 

com ácido e seu teor metálico real foi descoberto, através da espectrometria de emissão óptica 
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por plasma acoplado indutivamente (ICP-OES). A porcentagem (p/p) de Ni nos catalisadores 

de Ni/CeO2, Ni/ZrO2 e Ni/La2O3 foi de 18,4%, 22,9% e 16,4%, respectivamente. A vazão de 

entrada do reator foi de 150 ml/min de metano puro e as temperaturas reacionais foram de 600, 

650 e 700ºC. Os melhores rendimentos instantâneos de hidrogênio e produção de carbono foram 

atingidos a 700ºC. O catalisador de Ni/CeO2 foi o que obteve maior atividade em quase todas 

as temperaturas, com rendimento de H2 chegando a 62% em 700ºC. Contudo, este catalisador 

não foi o mais estável, pois o rendimento diminuiu para 46% ao final de 360 minutos de reação, 

na mesma temperatura, como mostra a Figura 6. 

Figura 6 – Rendimento de Hidrogênio como função do tempo em corrente para Ni/CeO2. Fonte: 

Adaptado de Pudukudy et al. (2016a). 

Com o catalisador Ni/La2O3 os rendimentos máximo e mínimo obtidos foram 58% e 

50%, respectivamente, a 700ºC. Esse resultado, demonstrado na Figura 7, indica que este 

catalisador apresentou maior estabilidade que o catalisador suportado em céria. Pudukudy et al. 

(2016a) atribuem essa maior estabilidade a estrutura porosa do catalisador de Ni/La2O3. 
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Figura 7 – Rendimento de Hidrogênio como função do tempo em corrente para Ni/La2O3. 

Fonte: Adaptado de Pudukudy et al. (2016a). 

O catalisador Ni/ZrO2 teve uma performance intermediária em relação aos outros 

catalisadores nos testes catalíticos a 700ºC, com rendimentos máximo e mínimo de 61% e 49%, 

respectivamente, exemplificados na Figura 8. 

 

Figura 8 – Rendimento de Hidrogênio como função do tempo em corrente para Ni/ZrO2. Fonte: 

Adaptado de Pudukudy et al. (2016a). 
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A estabilidade teve um impacto na quantidade de carbono produzida pelos 

catalisadores, pois o catalisador suportado em lantânia produziu 1576% de carbono, enquanto 

que o de céria produziu 1360% e o de zircônia 1159%, todos na temperatura de 700ºC, 

conforme explicitado na Figura 9. 

 

Figura 9 – Rendimento de carbono dos catalisadores Ni/CeO2, Ni/ZrO2 e Ni/La2O3 para as três 

temperaturas de reação. Fonte: Adaptado de Pudukudy et al. (2016a). 

Com a utilização da técnica de DRX nos catalisadores usados, foi constatada a 

existência de carbono cristalino. Em todos os catalisadores foi observada a produção de carbono 

filamentar, através de FESEM. Na Figura 10, apresentam-se os resultados obtidos pela técnica 

FESEM dos catalisadores estudados após a reação. 
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Figura 10 – Imagens de FESEM dos catalisadores de Ni/CeO2(a - 200 nm,b - 100 nm), 

Ni/ZrO2(c - 200 nm,d - 100 nm) e Ni/La2O3(e - 200 nm,f - 100 nm) após a reação a 700ºC. Fonte: 

Pudukudy et al. (2016a). 

Por meio da técnica de MET, onde os resultados são apresentados na Figura 11, foi 

possível observar que o carbono filamentar corresponde a NTCPM com diâmetros médios de 

20-30 nm, de 30-40 nm e de 10-30 nm para os catalisadores Ni/CeO2, Ni/ZrO2 e Ni/La2O3, 

respectivamente, como se pode observar pela Figura 12. 
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Figura 11 – Imagens de MET do carbono depositado nos catalisadores de Ni/CeO2(a,b), Ni/ZrO2(c,d) e 

Ni/La2O3(e,f) obtidos com temperatura de reação de 700ºC. Fonte: Pudukudy et al. (2016a). 

Através da espectrometria Raman, foram obtidas razões ID/IG de 0,95 ,0,93 e 0,95 para 

o carbono depositado nos catalisadores de Ni/CeO2, Ni/ZrO2 e Ni/La2O3, respectivamente. 
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Figura 12 – Distribuição de diâmetros dos NTCPM para os catalisadores Ni/CeO2, Ni/ZrO2 e 

Ni/La2O3 obtidos com temperatura de reação de 700ºC. Fonte: Adaptado de Pudukudy et al. (2016a). 

O foco de estudos de Rastegarpanah et al. (2017) foi analisar o comportamento de 

catalisadores de níquel suportados em uma mistura de óxido de magnésio com óxido de 

alumínio na reação de decomposição do metano em leito fixo. Tanto a razão de óxido de 

magnésio para óxido de alumínio quanto a porcentagem em massa de níquel foram avaliadas 

com o intuito de aumentar a atividade do catalisador. Todas as reações foram realizadas com 

GHSV de 48000 mL.h-1.gcat
-1 e proporção de CH4:N2 de 3:17. Em uma série de testes iniciais, 

utilizando 10% de Ni, a razão de óxido de magnésio para óxido de alumínio foi variada entre 0 

e 2 e foram feitos testes em diversas temperaturas para obter a influência dessa razão na 

conversão de metano. Na Figura 13 encontram-se os resultados da conversão de metano e 

rendimento de hidrogênio em função da temperatura. 
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Figura 13 – Conversão de metano (a) e Rendimento de hidrogênio (b) em função da 

temperatura com catalisador 10%Ni/xMgO.Al2O3, onde x varia de 0 até 2, com GHSV de 48000 mL.h-

1.gcat
-1 e proporção de CH4:N2 de 3:17. Fonte: adaptado de Rastegarpanah et al. (2017). 

A partir da Figura 13 os autores verificaram que a razão de 2 (MgO/Al2O3) é a que 

permitiu obter maiores conversões de metano e maiores rendimentos de hidrogênio. Foram 

feitos também testes para avaliar qual composição de níquel resultaria em conversões de metano 

e rendimentos de hidrogênio maiores. A composição de Ni foi variada entre 10 e 55% e os 

resultados se encontram na Figura 14. 

 

Figura 14 - Conversão de metano (c) e Rendimento de hidrogênio (d) em função da 

temperatura com catalisador x%Ni/2MgO.Al2O3, onde x varia de 10 até 55, com GHSV de 48000 mL.h-

1.gcat
-1 e proporção de CH4:N2 de 3:17. Fonte: adaptado de Rastegarpanah et al. (2017). 

Como é possível observar na Figura 14, os catalisadores com maiores composições de 

níquel obtiveram maiores conversões de metano e maiores rendimentos de hidrogênio. Com a 
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razão de MgO e Al2O3 fixada em 2, foram feitos testes de estabilidade para os catalisadores 

com distintas composições de Ni. Os resultados da conversão do metano em função do tempo 

encontram-se na  Figura 15, para as temperaturas de reação de 600ºC (e), 625ºC (f), 650ºC (g) 

e 675ºC (h).  

 

Figura 15 – Conversão de metano em função do tempo para catalisadores com várias 

composições de níquel na temperatura de 600ºC (e), 625ºC (f), 650ºC (g) e 675ºC (h), GHSV de 48000 

mL.h-1.gcat
-1 e proporção de CH4:N2 de 3:17. Fonte: adaptado de Rastegarpanah et al. (2017). 

É possível observar na Figura 15 que ao aumentar a composição de níquel, a 

estabilidade dos catalisadores aumentou, independentemente da temperatura reacional. É 

possível concluir também que nas temperaturas de reação de 625, 650 e 675ºC ocorreram altas 

conversões iniciais, seguidas por fortes desativações dos catalisadores. De acordo com os 

autores, a desativação pode ser devido ao acúmulo de carbono na superfície do metal. 

Neste trabalho, foram feitos testes variando o GHSV e a proporção de metano na vazão 

de entrada, conforme demonstrados na Figura 16. 
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Figura 16 – Conversão de metano em função do tempo para o catalisador 55%Ni/2MgO.Al2O3 

variando o GHSV e mantendo proporção de CH4:N2 de 3:17 (a), mantendo GHSV de 48000 mL.h-1.gcat 

e variando a proporção de CH4:N2 (b), temperatura de 650ºC. Fonte: adaptado de Rastegarpanah et al. 

(2017). 

Pela Figura 16 (a) foi concluído que a GHSV usada nas reações de TCD, em 

temperaturas de 600 até 675ºC, com um valor de 48000 mL.h-1.gcat
-1- se encontra muito alta, 

causando um menor tempo de contato de metano com o catalisador e consequentemente uma 

conversão baixa, quando comparada com a conversão obtida com uma GHSV de 30000 e 24000 

mL.h-1.gcat
-1

. Através da Figura 16 (b), foi constatado que o aumento do teor de metano na 

entrada do reator causa uma diminuição da conversão do metano. Isto acontece pois, embora 

teor de metano esteja aumentando, a quantidade de sítios da fase ativa é a mesma. Assim, o 

metano em excesso não é convertido, e ainda prejudica a estabilidade do catalisador.  

Pela análise de DRX dos catalisadores reagidos a 600ºC e depois de 600 minutos de 

reação, observou-se a presença de linhas de difrações relativas à  existência de carbono 

cristalino e carbono semi amorfo. O resultado Da análise da oxidação a temperatura programada 

(TPO) dos catalisadores reagidos, indicou a presença de carbono amorfo encapsulando 

partículas metálicas e de nanofibras de carbono. Essa conclusão é dada devido a faixa de 

temperatura onde o oxigênio foi mais consumido, que são perto de 600ºC, para o carbono 

amorfo, e aproximadamente 750ºC, para as nanofibras. A partir da Figura 17, verifica-se que o 

acúmulo de carbono nos catalisadores com diferentes teores de Ni (10, 25, 40 e 55%) ao longo 

do tempo aumenta conforme o teor de níquel no catalisador (40%Ni e 55%Ni apresentaram 

maior quantidade de nanofibras de acordo com o TPO, em comparação com os catalisadores 
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com 10 e 20% de Ni). O acúmulo de carbono foi de 26,6, 89,5, 109 e 168 mg de carbono para 

os catalisadores de Ni a 10, 25, 40 e 55%, respectivamente. 

 

Figura 17 – Acúmulo de carbono em mg no catalisador ao longo do tempo para catalisadores 

com diferentes teores de níquel, na condição reacional de 600ºC, GHSV de 48000 mL.h-1.gcat
-1 e 

proporção de CH4:N2 de 3:17. Fonte: adaptado de Rastegarpanah et al. (2017). 

Pelos resultados de SEM dos catalisadores após a reação, presentes na Figura 18, foi 

possível perceber a formação de carbono filamentar depositado sobre o catalisador, sendo que 

uma maior quantidade de filamentos foi observada nos catalisadores com maior teor de metal, 

conforme observado nas figuras (g) e (h). Note que estes catalisadores também foram os que 

permitiram uma maior produção de H2, como é possível observar na Figura 15.  
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Figura 18 – Imagem de SEM dos catalisadores reagidos de 10%Ni/2MgO.Al2O3 (e) e 

25%Ni/2MgO.Al2O3 (f), obtidos depois de 300 minutos de reação, e dos catalisadores 

40%Ni/2MgO.Al2O3 (g) e 55%Ni/2MgO.Al2O3 (h), depois de 600 minutos de reação, nas condições 

reacionais de 625ºC, GHSV de 48000 mL.h-1.gcat
-1 e proporção de CH4:N2 de 3:17, magnitude de 500 

nm. 

Fonte: Rastegarpanah et al. (2017). 

4.3. CATALISADORES BIMETÁLICOS SUPORTADOS 

O uso de cobre como promotor em um catalisador de níquel suportado em alumina 

(NiCu/Al2O3) para a reação de decomposição do metano em leito fixo foi relatado por Bayat et 

al. (2017). O suporte foi sintetizado através do método sol-gel, enquanto o níquel foi adicionado 

via impregnação úmida. A porcentagem de Ni impregnada na alumina foi de 50% (p/p), 

variando a composição de cobre em 0, 5, 10 e 15% e foram feitos testes preliminares a várias 

temperaturas. Na Figura 19 estão os valores de conversão de metano por temperatura dos testes 
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preliminares, onde o GHSV foi de 24000 mL.h-1.gcat
-1 e a composição de entrada foi de CH4:N2 

de 3:7. 

 

Figura 19 – Conversão de metano por temperatura para a decomposição de metano a GHSV 

de 24000 mL.h-1.gcat
-1 e composição de entrada de CH4:N2 de 3:7, utilizando catalisadores 50%Ni-

xCu/Al2O3, onde x varia de 0 até 15%. Fonte: adaptado de Bayat et al. (2017). 

Os resultados da Figura 19 mostram que o cobre inibe a conversão do metano a baixas 

temperaturas, e quanto mais cobre é adicionado, maior essa inibição inicial. Entretanto, a 

presença do cobre aumenta a conversão a temperaturas mais elevadas. Para avaliar a 

estabilidade dos catalisadores, um teste catalítico foi realizado a 750ºC, GHSV de 24000 mL.h-

1.gcat
-1 e composição de entrada de CH4:N2 de 3:7, durante 700 minutos. Os resultados do teste 

constam na Figura 20. Os catalisadores contendo 0% e 5% de Cu tiveram uma conversão inicial 

alta, entre 70% e 80%, aproximadamente, porém tiveram alta desativação antes de 200 minutos 

de reação. O catalisador contendo 15% de cobre foi o mais ativo, enquanto o catalisador com 

10% de cobre teve uma conversão de metano próxima ao de 15% de Cu. Entretanto, após 500 

minutos de reação, a conversão começou a ficar menor que a do catalisador contendo 10% de 

cobre, que se manteve mais ativo até o final do teste, em 700 minutos. 
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Figura 20 – Conversão de metano em função do tempo para Ni-Cu/Al2O3 para várias 

composições de Cu, a 750ºC, GHSV de 12000 mL.h-1.gcat
-1 e composição de entrada de CH4:N2 de 3:7. 

Fonte: adaptado de Bayat et al. (2017). 

Para avaliar a conversão em diferentes temperaturas, os autores realizaram outro teste 

a 675 ºC, utilizando o catalisador 50%Ni-10%Cu/Al2O3 nas mesmas condições, GHSV de 

12000 mL.h-1.gcat
-1 e composição de entrada de CH4:N2 de 3:7, durante 700 minutos. A 

atividade e estabilidade catalítica desse teste foi comparada com a do catalisador na temperatura 

reacional de 750 ºC, evidenciado na Figura 21. 
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Figura 21 – Conversão de metano em função do tempo para 50%Ni-10%Cu/Al2O3 para a 

temperatura de 750ºC e 675ºC, GHSV de 12000 mL.h-1.gcat
-1 e composição de entrada de CH4:N2 de 3:7. 

Fonte: adaptado de Bayat et al. (2017). 

É possível concluir pela análise da Figura 21 que, enquanto o catalisador na 

temperatura reacional de 675ºC se manteve mais estável, mantendo a conversão por 600 

minutos, o teste a 750ºC permitiu obter maior conversão. Após a reação e através da técnica de 

DRX usado para a reação de 750ºC, os autores verificaram a presença de carbono semi amorfo 

e cristalino. A análise de TPO do catalisador de 50%Ni-10%Cu/Al2O3 após a reação de 750ºC, 

demonstrada na Figura 22, indica a presença de dois picos. 
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Figura 22 – Perfil de TPO dos catalisadores 50%Ni-10%Cu/Al2O3 usados nas condições 

reacionais de temperatura de 750ºC GHSV de 12000 mL.h-1.gcat
-1 e composição de entrada de CH4:N2 

de 3:7. 

Fonte: adaptado de Bayat et al. (2017). 

O primeiro pico, em temperaturas próximas a 550 °C, está relacionado a presença de 

carbono na forma encapsulada, e o segundo pico está relacionado com a presença de nanofibras 

de carbono dada a faixa de temperatura de oxidação (BAYAT et al., 2017). A presença das 

nanofibras foi também confirmada através de uma análise por MEV, Figura 23,  e pela presença 

de linhas de difração de carbono cristalino no DRX. 
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Figura 23 – Imagens de SEM a magnitude de 500 nm dos catalisadores 50%Ni-10%Cu/Al2O3 

usados nas condições reacionais de temperatura de 750ºC (b) e 675ºC (a), GHSV de 12000 mL.h-1.gcat
-1 

e composição de entrada de CH4:N2 de 3:7. Fonte: adaptado de Bayat et al. (2017). 

Foram testados ainda o efeito da variação do GHSV e da composição da carga de 

alimentação do reator. Os resultados desse teste se encontram na Figura 24. 

 

Figura 24 – Influência do GHSV e da composição de metano na entrada do reator, para o 

catalisador 50%Ni-10%Cu/Al2O3 na temperatura reacional de 675ºC. Fonte: adaptado de Bayat et al. 

(2017). 
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Tanto o aumento do GHSV como da composição de metano (GHSV=12000 mL.h-1.gcat
-

1 e 30% de metano e 70% de nitrogênio) causou um decréscimo na conversão a 675ºC. 

Pudukudy et al. (2015) estudaram o efeito da adição de promotor de paládio em 

catalisadores de níquel suportados em aluminato de magnésio (Ni-Pd/MgAl2O4) para a reação 

de decomposição do metano em leito fixo. O suporte de aluminato de magnésio foi sintetizado 

através da técnica de sol-gel e níquel e paládio foram impregnados ao suporte, com 

concentrações nominais de 20% (p/p) e 0,4%(p/p), respectivamente. De acordo com a técnica 

de ICP-OES, a composição do níquel no catalisador sem promotor foi de 15,18% enquanto que 

no catalisador bimetálico a porcentagem de Ni foi de 16,63% e de paládio foi de 0,31%. 

Utilizando os catalisadores Ni/MgAl2O4 e Ni-Pd/MgAl2O4 a decomposição do metano 

foi realizada na temperatura de 700ºC, com uma vazão de 150 ml/min de metano puro, durante 

7 horas. O rendimento de hidrogênio por tempo é apresentado na Figura 25. A adição do 

promotor permitiu que o catalisador com paládio tivesse maior estabilidade e atividade, com 

rendimento de hidrogênio máximo de 57% e mínimo de 33%, enquanto o Ni/MgAl2O4 obteve 

máximo de 49% e mínimo de 20%, como demonstrado na Figura 25.  

 

Figura 25 – Rendimento de Hidrogênio em função do tempo a 700ºC na reação de 

decomposição do metano com vazão de metano puro de 150 ml/min. Fonte: adaptado de 

Pudukudy et al. (2015). 
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Através de análise com a técnica de DRX nos catalisadores após a reação, foi possível 

perceber a formação de carbono cristalino tanto no Ni/MgAl2O4 quanto no Ni-Pd/MgAl2O4. 

Imagens obtidas através de FESEM do catalisador Ni-Pd/MgAl2O4 após reação revelaram a 

existência de nanotubos de carbono, como pode ser visto na Figura 26. O diâmetro dos 

nanotubos demonstrado na sessão (d) da Figura 26 está na faixa de 30-35 nm. 

 

Figura 26 – Imagens de FESEM de carbono acumulado no catalisador Ni-Pd/MgAl2O4 durante 

decomposição de metano a 700ºC com vazão de metano de 150 ml/min com magnitudes de 2 µm (a,b) 

e 100 nm (c,d).Fonte: adaptado de Pudukudy et al. (2015). 

Foram obtidas também imagens de MET, mostradas na Figura 27. Essas imagens 

confirmam o diâmetro dos nanotubos estimado por FESEM, pois na Figura 27 foi calculado o 

diâmetro de um nanotubo e este foi de 36,8 nm. Também foi verificado que os nanotubos são 

NTCPM, com espessura da parede de aproximadamente 16 nm. 
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Figura 27 – Imagens de MET de carbono acumulado no catalisador Ni-Pd/MgAl2O4 durante 

decomposição de metano a 700ºC com vazão de metano de 150 ml/min com magnitudes de 1 µm (a), 

200 nm (b), e 50 nm (c) e 20 nm (d).Fonte: adaptado de Pudukudy et al. (2015). 

Para avaliar o grau de grafitização do NTC depositado nos catalisadores Ni/MgAl2O4 

e Ni-Pd/MgAl2O4, foi feita espectroscopia Raman, que também confirmou a presença de 

NTCPM devido à razão de ID/IG obtida ser acima da unidade. A razão ID/IG obtida para o 

carbono depositado no catalisador Ni/MgAl2O4 foi de 1,13 e para o catalisador Ni-Pd/MgAl2O4 

foi de 1,01. 

Fakeeha et al. (2016) estudaram o comportamento do catalisador bimetálico contendo 

12,5%Ni e 12,5%Co suportados em óxido de lantânio para a reação de decomposição do 

metano. Os catalisadores foram sintetizados por co-precipitação e calcinados a 500,700 e 

900ºC, para um teste catalítico a 700ºC. Nesse artigo foi, portanto, estudada a influência da 

temperatura de calcinação na atividade e estabilidade do catalisador. Pela Figura 28 podemos 

perceber que o catalisador calcinado a 500ºC se mostrou o mais ativo e estável a 700ºC, com 

rendimento máximo de hidrogênio de 80% e mínimo de 70%. 
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Figura 28 – Rendimento de Hidrogênio como função do tempo na temperatura de 700ºC e 

GHSV de 5000 mL.h-1.gcat
-1 para NiCo/La2O3 calcinados a diferentes temperaturas. Fonte: adaptado de 

Fakeeha et al. (2016). 

O catalisador NiCo/La2O3 calcinado a 500ºC foi testado a temperaturas reacionais de 

600 e 500ºC, porém a 700ºC a atividade e estabilidade do catalisador foram superiores, como 

mostra a Figura 29. 

 

Figura 29 – Rendimento de Hidrogênio como função do tempo nas temperaturas de 500, 600 

e 700ºC e GHSV de 5000 mL.h-1.gcat
-1 para NiCo/La2O3 calcinado a 500ºC. Fonte: adaptado de Fakeeha 

et al. (2016). 
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Um teste alterando o GHSV do catalisador NiCo/La2O3 calcinado a 500 ºC foi 

realizado na temperatura de 700 ºC, comparando o GHSV da condição original, 5000 mL.h-

1.gcat
-1, com um GHSV de 3000 e 10000 mL.h-1.gcat

-1. Os resultados de rendimento de hidrogênio 

obtidos em cada um destes testes catalíticos encontram-se na Figura 30.  

 

 

Figura 30 – Rendimento de Hidrogênio como função do tempo na temperatura de 700ºC e 

GHSV de 3000, 5000 e10000 mL.h-1.gcat
-1 para NiCo/La2O3 calcinado a 500ºC. Fonte: adaptado de 

Fakeeha et al. (2016). 

O catalisador a 10000 mL.h-1.gcat
-1 obteve um rendimento menor e foi desativando ao 

longo do tempo, e o catalisador a 3000 mL.h-1.cat-1 não desativou, porém obteve um rendimento 

menor que o da condição original em todos os instantes. 

Após a reação o material carbonáceo foi analisado por DRX e foi reportada a presença 

de carbono cristalino. Através de imagens de MET do material carbonáceo, exemplificadas na 

Figura 31, foram descobertas nanofibras de carbono, confirmando a presença do carbono 

cristalino. 
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Figura 31 – Imagem de MET de magnitude de 100 nm do carbono depositado sobre o 

catalisador NiCo/La2O3, calcinado a 500ºC, na temperatura reacional de 700ºC. 

Fonte: adaptado de Fakeeha et al. (2016). 

Para consolidar e poder comparar os resultados descritos nos artigos acima, na Tabela 

1 encontra-se um resumo da conversão de metano e rendimento e hidrogênio bem como a 

temperatura, GHSV, composição da vazão de entrada e tempo de reação utilizados em cada 

trabalho. 
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Tabela 1 – Conversão de Metano e Rendimento de Hidrogênio obtidos em diferentes condições reacionais com diversos catalisadores na reação de 

TCD do metano. (Continua) 

Catalisador Conversão de Metano 

(%) 

Rendimento de 

Hidrogênio 

(%) 

GHSV 

(mL.h-1.gcat-1) 

Composição de 

CH4 da entrada 
(%) 

Tempo 

(h) 

Autores 

 T Máx Min Máx Min     

Ni 600 ... ... 38 19 4500 100 6 [1] 

 700 ... ... 56 34     

 800 ... ... 66 49     

Fe 600 ... ... 24 12 4500 100 6 [1] 

 700 ... ... 36,5 33,5     

 800 ... ... 50 46     

Ni/CeO2 600 ... ... 51 28 4500 100 6 [2] 

 650 ... ... 55 33     

 700 ... ... 62 46     

Ni/ZrO2 600 ... ... 48 30 4500 100 6 [2] 

 650 ... ... 55 36     

 700 ... ... 61 49     

Ni/La2O3 600 ... ... 43 32 4500 100 6 [2] 

 650 ... ... 47 40     

 700 ... ... 58 50     

10%Ni/2MgO.Al2O3 600 24 4 ... ... 48000 15 5 [3] 

 625 36 3 ... ...     

 650 43 2 ... ...     

 675 44 0 ... ...   2  

25%Ni/2MgO.Al2O3 600 56 3 ... ... 48000 15 8 [3] 

 625 58 3 ... ...   5  

 650 57 5 ... ...   7  
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Tabela 1 – Conversão de Metano e Rendimento de Hidrogênio obtidos em diferentes condições reacionais com diversos catalisadores na reação de 

TCD do metano. (Conclusão) 

Catalisador Conversão de Metano 

(%) 

Rendimento de 

Hidrogênio 

(%) 

GHSV 

(mL.h-1.gcat-1) 

Composição de 

CH4 da entrada 
(%) 

Tempo 

(h) 

Autores 

 T Máx Min Máx Min     

25%Ni/2MgO.Al2O3 675 59 1 ... ... 48000 15 5 [3] 

40%Ni/2MgO.Al2O3 600 62 4 ... ... 48000 15 10 [3] 

 625 65 8 ... ...     

 650 65 5 ... ...   9  

 675 68 2 ... ...   5  

55%Ni/2MgO.Al2O3 600 66 8 ... ... 48000 15 10 [3] 

 625 70 15 ... ...     

 650 67 6 ... ...   9,5  

 675 72 3 ... ...   5  

50%Ni/Al2O3 750 74 15 ... ... 12000 30 3,7 [4] 

50% Ni 5% Cu/Al2O3 750 80 13 ... ... 12000 30 4 [4] 

50% Ni 10% Cu/Al2O3 750 84 69 ... ... 12000 30 11 [4] 

50% Ni 10% Cu/Al2O3 675 70 68 ... ... 12000 30 10 [4] 

50%Ni-15%Cu/Al2O3 750 85 54 ... ... 12000 30 11 [4] 

Ni/MgAl2O4 700 ... ... 49 20 4500 100 7 [5] 

Ni-Pd/MgAl2O4 700 ... ... 57 33 4500 100 7 [5] 

NiCo/La2O3 500 700 ... ... 80 77 5000 100 5 [6] 

NiCo/La2O3 700 700 ... ... 31 0 5000 100 3,6 [6] 

NiCo/La2O3 900 700 ... ... 70 60 5000 100 5 [6] 

Fonte: adaptado de Bayat et al. (2017) [4] , Fakeeha et al. (2016) [6], Pudukudy et al. (2015) [5], Pudukudy et al. (2016ª) [2] e Pudukudy et al. (2016b) 

[1] e Rastegarpanah et al. (2017) [3]. 
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5. COMPARAÇÃO DA PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO PARA OS DIFERENTES 

CATALISADORES ENCONTRADOS NA LITERATURA E A PRODUÇÃO DE 

HIDROGÊNIO NO RECAT 

Na seção anterior foram obtidos os resultados de rendimento de hidrogênio e de 

conversão do metano para a TCD do metano de catalisadores encontrados na literatura. Nos 

voltamos agora para a exibição desses resultados os obtidos no laboratório de reatores, cinética 

e catálise da UFF (RECAT UFF) e posteriormente a comparação dos resultados. 

5.1. RESULTADOS OBTIDOS NA REAÇÃO DE DECOMPOSIÇÃO DO METANO 

NO LABORATÓRIO DE REATORES, CINÉTICA E CATÁLISE DA UFF (RECAT-

UFF) 

Dáas e Abreu (2017) realizaram no Laboratório de Reatores, Cinética e Catálise 

(RECAT) da UFF a decomposição termocatalítica do metano para produção de nanotubos de 

carbono e hidrogênio. Os autores utilizaram uma faixa de GHSV de 3000 até 12000 mL.h-1.gcat
-

1 com catalisador de 5% de cobalto promovido por 10% de molibdênio, suportado em óxido de 

magnésio, 5Co10Mo/MgO. Foram feitos vários testes a 800ºC em um reator de leito fluidizado, 

variando a vazão de CH4 de 50 ml/min até 200 ml/min e o tempo de reação de uma hora até três 

horas. 

Para determinar a produção de nanotubos de carbono em cada teste, foram realizadas 

medidas de termogravimetria após cada teste catalítico. A produção de carbono foi determinada 

pela equação 10. 

 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜 𝑑𝑒 𝐶 (%) =  

(𝑀𝑇 − 𝑀𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟)

𝑀𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟
× 100 

(10) 

Onde: 

• MT – Massa de catalisador após o término da reação, juntamente com o carbono 

depositado (g) 

• 𝑀𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟  – Massa do catalisador após a termogravimetria (g) 

Foi calculada ainda a conversão de metano média ao longo de todo o tempo, calculada 

pelo número de mols de carbono depositados no catalisador, descrita pela equação 11. 
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𝑋𝐶𝐻4

(%) =  
𝑚𝑜𝑙𝐶

𝑚𝑜𝑙𝐶𝐻4   𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
× 100 

(11) 

Onde: 

• molC – Taxa média de formação de carbono no catalisador (mol/min) 

• 𝑚𝑜𝑙𝐶𝐻4   𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 – Vazão molar de metano (mol/min) 

 

Na  Tabela 2 encontra-se descrito cada teste catalítico realizado juntamente com a 

produção de carbono e a conversão média calculadas pelas equações 10 e 11, respectivamente. 

 

Tabela 2 – Produção de carbono e conversão média de metano para 5Co10Mo/MgO na 

temperatura de 800ºC. 

Vazão de CH4 

(mL/min) 

Produção de C 

(%) 

Conversão Média 

(%) 

Tempo 

(h) 

50 54,8  36,72 1 

75 71,0  31,71 1 

100 102,4  34,30 1 

150 125,0  27,92 1 

200 146,8  24,59 1 

200 248,6  20,82 2 

200 353,3  19,73 3 

Fonte: adaptado de Dáas e Abreu (2017). 

 

Como pode ser observado na Tabela 2 ao aumentar a vazão de entrada houve o 

aumento da produção de carbono, o que indica, de acordo com os autores, a presença de 

limitação difusional no sistema reacional. 

Dáas e Abreu (2017) observaram a presença de carbono cristalino dentre a massa de 

carbono depositada no catalisador através de DRX. Pela técnica de microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) foi descoberto que o carbono cristalino correspondia a carbono filamentar. 

As imagens de MEV estão dispostas na Figura 32, para reações com tempo de uma até três 

horas e vazão de metano de 200ml/min. 
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Figura 32 – Imagens de MEV do carbono depositado no catalisador a 800ºC com vazão de 

CH4 (200 mL/min) para o tempo reacional de: (a) 1h; (b) 2h e (c) 3h.Fonte: adaptado de Dáas e Abreu 

(2017). 

A qualidade do carbono filamentoso, ou seja, o nível de grafitização das amostras após 

a reação de CVD, foi determinada através de espectroscopia Raman. Através dessa técnica, foi 

permitido determinar a razão ID/IG das amostras e os resultados estão dispostos na Tabela 3. 

Essas razões ID/IG baixas indicam que foi produzido NTC de alta qualidade, e essa qualidade 

aumentou conforme aumento da vazão de metano. O aumento do tempo reacional diminuiu um 

pouco a qualidade dos nanotubos pois a razão ID/IG aumentou, porém foi uma diferença 

pequena. 

Tabela 3 – Razões ID/IG para o carbono produzido a 800ºC sob diferentes vazões de metano e 

tempos reacionais. 

Vazão de CH4 

(mL/min) 

ID/IG Tempo 

(h) 

50 0,86 1 

75 0,54 1 

100 0,52 1 

150 0,45 1 

200 0,36 1 

200 0,39 2 

200 0,48 3 

Fonte: adaptado de Dáas e Abreu (2017). 
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As melhores condições de vazão e tempo para a reação, foram de 200 ml/min e de 3 

horas, pois foram produzidos mais NTC e com uma qualidade boa. Associada à produção de 

carbono, tal como mencionado anteriormente, vem a produção de H2, também como produto 

da reação. 

 

5.2. DEMONSTRAÇÃO DE CÁLCULOS E CONSIDERAÇÕES 

Nesta seção, será abordado a comparação da produção de hidrogênio do RECAT com 

outros trabalhos que já foram desenvolvidos na área. O RECAT já tem estabelecido um 

processo para decomposição termocatalítica do metano com o catalisador de 5Co10Mo/MgO, 

produzindo gás hidrogênio e NTCs, porém ainda faz-se necessário saber minimamente em que 

grau se encontram os resultados do RECAT numa conjuntura geral, em relação a atividade de 

alguns outros catalisadores encontrados na literatura mais recente. A partir de diferentes casos 

e valores, busca-se tomar algumas referências e parâmetros para avaliar a qualidade da atual 

produção de hidrogênio do RECAT. 

Inicialmente, o rendimento de carbono aparenta ser o dado mais simples para se 

calcular a produção de hidrogênio, pois há uma relação direta entre as duas variáveis, conforme 

explícito na equação 12. 

Essa relação é alcançada quando assumimos que, como não existem outros produtos 

na saída do reator além de hidrogênio e metano não reagido, todo mol de carbono gerado 

também gerou uma quantia estequiométrica de hidrogênio, descrito na equação 12. 

 𝑛𝐻2
= 2 × 𝑛𝐶 (12) 

Onde: 

• 𝑛𝐻2
- Mols de hidrogênio (mol) 

• 𝑛𝐶- Mols de carbono (mol) 

Sabendo que o número de mols é igual a massa dividido pela massa molar, temos a 

equação 13, para o carbono, e a equação 14, para o hidrogênio. Como o rendimento de carbono 

é após todo o tempo reacional, temos a massa de hidrogênio gerada total. As equações abaixo 

seguem o que foi descrito. 
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 𝑛𝐶 =
𝑚𝐶

𝑀𝑀𝐶
 (13) 

 𝑚𝐻2
= 𝑛𝐻2

× 𝑀𝑀𝐻2
 (14) 

Onde: 

• 𝑀𝑀𝐻2
- Massa molar do hidrogênio (g/mol) 

• 𝑀𝑀𝐶- Massa molar do carbono (g/mol) 

• 𝑚𝐻2
 – Massa de hidrogênio (gH2/gmetal) 

• 𝑚𝐶  – Massa de carbono (gCarbono/gmetal) 

 

A massa de carbono corresponde ao rendimento de carbono e a de hidrogênio, ao 

rendimento de hidrogênio, seguindo na equação 15 e na equação 16. 

 𝑚𝐻2
= 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐻2

 (15) 

 
𝑚𝐶 =

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜

100
 

(16) 

Onde: 

• 𝑚𝐻2
 – Massa de hidrogênio (gH2/gmetal) 

• 𝑚𝐶   – Massa de carbono (gCarbono/gmetal) 

• 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐻2
 – Rendimento total de hidrogênio (gH2/gmetal) 

• 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 – Rendimento de carbono (%) 

 

Substituindo as equações 13, 14, 15 e 16 na equação 12, temos a equação 17, onde 

obtemos o rendimento total de hidrogênio. 

 
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐻2

= 2 ×
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 × 𝑀𝑀𝐻2

100 × 𝑀𝑀𝐶
 

(17) 

Onde: 

• 𝑀𝑀𝐻2
- Massa molar do hidrogênio (g/mol) 

• 𝑀𝑀𝐶- Massa molar do carbono (g/mol) 

• 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐻2
 – Rendimento total de hidrogênio (gH2/gmetal) 

• 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 – Rendimento de carbono (%) 
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Os resultados do cálculo de rendimento total de hidrogênio pelo rendimento de 

carbono se encontram na Tabela 5. 

Na TCD do metano com catalisador de 5Co10Mo/MgO realizada no RECAT, o 

rendimento de carbono foi o principal resultado obtido. Todavia, permanece a dificuldade de 

se comparar a produção de hidrogênio a partir desse catalisador com outros catalisadores 

presentes na literatura. Essa dificuldade se dá pelo modo que diferentes trabalhos expõem seus 

resultados, pois o rendimento de carbono não foi um resultado comum de ser apresentado dentre 

os trabalhos pesquisados. 

Assim, constatou-se que o modo mais recorrente de se apresentar os resultados foi 

através de conversão de metano ou rendimento de hidrogênio em função do tempo. Entretanto, 

as variáveis de conversão de metano e de rendimento de hidrogênio dependem do tempo de 

reação e da vazão de metano, tornando-se assim complexo usar essas variáveis para comparar 

a produção de hidrogênio de cada caso. Para simplificar a análise desses resultados, considerou-

se descrevê-los por uma variável que não dependa de outras variáveis reacionais. Dessa forma, 

esses resultados foram convertidos para taxa de formação de hidrogênio por massa de metal no 

catalisador (TFH), utilizando-se as equações 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. As 

considerações e cálculos se encontram a seguir. 

Como não existe nenhum subproduto na decomposição catalítica do metano temos a 

equação 18: 

 
𝑚𝑜𝑙𝐶𝐻4   𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝑚𝑜𝑙𝐶𝐻4   𝑠𝑎í𝑑𝑎 =

𝑚𝑜𝑙𝐻2   𝑠𝑎í𝑑𝑎

2
 

(18) 

Onde: 

• 𝑚𝑜𝑙𝐻2   𝑠𝑎í𝑑𝑎 – Vazão molar de hidrogênio (mol/h) 

• 𝑚𝑜𝑙𝐶𝐻4   𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 – Vazão molar de metano (mol/h) 

Combinando a equação 17 com as equações 6 e 7, temos a equação 19, que demonstra 

que o rendimento de hidrogênio e a conversão de metano representam o mesmo valor. 

 𝑋𝐶𝐻4
(%) = 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝐻2

 (19) 

Portanto, para fins de simplificação, o rendimento de hidrogênio e a conversão de 

metano serão representados pela mesma variável: rendimento de hidrogênio. Assim, isolando a 

vazão molar de hidrogênio, temos a equação 20: 
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𝑚𝑜𝑙𝐻2   𝑠𝑎í𝑑𝑎 =  𝑚𝑜𝑙𝐶𝐻4   𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 × 2 ×

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝐻2

100
 

(20) 

Multiplicando pela massa molar de hidrogênio dos dois lados para obtermos a vazão 

mássica de hidrogênio na saída, temos a equação 21: 

 
�̇�𝐻2   𝑠𝑎í𝑑𝑎

=  𝑚𝑜𝑙𝐶𝐻4   𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 × 2 ×
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝐻2

100
× 𝑀𝑀𝐻2

 
(21) 

Onde: 

• �̇�𝐻2   𝑠𝑎í𝑑𝑎
 – Vazão mássica de hidrogênio (g/h) 

• 𝑚𝑜𝑙𝐶𝐻4   𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 – Vazão molar de metano (mol/h) 

• 𝑀𝑀𝐻2
 – Massa molar de hidrogênio (g/mol) 

• 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝐻2
 - Rendimento de hidrogênio (%) 

 

Dividindo agora pela massa de metal no catalisador nos dois lados da equação, temos 

a taxa de formação de hidrogênio, ou TFH (gH2/(gmetal.h)), descrito na equação 22: 

 
𝑇𝐹𝐻 =

𝑚𝑜𝑙𝐶𝐻4   𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑀𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙
× 2 ×

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝐻2

100
× 𝑀𝑀𝐻2

 
(22) 

Onde: 

• 𝑚𝑜𝑙𝐶𝐻4   𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 – Vazão molar de metano (mol/h) 

• 𝑀𝑀𝐻2
 – Massa molar de hidrogênio (g/mol) 

• 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝐻2
 - Rendimento de hidrogênio (%) 

• 𝑀𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 – Massa de metal (g) 

• TFH – Taxa de formação de hidrogênio (gH2/(gmetal.h)) 

A partir da equação de estado de gás ideal para o metano (equação 23), calculou-se a 

vazão molar de metano na entrada, equação 24. 

 𝑃 × �̇� = 𝑚𝑜𝑙𝐶𝐻4   𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 × 𝑅 × 𝑇 (23) 

 
𝑚𝑜𝑙𝐶𝐻4   𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 =

𝑃

𝑅 × 𝑇
× �̇� 

(24) 

Onde: 

• P – Pressão de metano (Pa) 

• �̇� – Vazão volumétrica de metano (mL.h) 
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• T – Temperatura do metano (K) 

• R – Constante dos Gases Ideais (mL.Pa/(K.mol)) 

• 𝑚𝑜𝑙𝐶𝐻4   𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 – Vazão molar de metano na entrada (mol/h)  

Também foi calculado o GHSV, que é definido como a vazão volumétrica de entrada 

sobre a massa de catalisador no reator, como visto na equação 25: 

 
𝐺𝐻𝑆𝑉 =

𝑉

𝑀𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟

̇
 

(25) 

Onde: 

• �̇� – Vazão volumétrica de metano (mL/h) 

• 𝑀𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟  – Massa de catalisador (g) 

• 𝐺𝐻𝑆𝑉 – GHSV de metano (mL.h-1.gcat-1) 

Assim, substituindo as equações 24 e 25 na equação 22 temos a equação 26, e voltamos 

a taxa de formação de hidrogênio, (TFH, gH2.gmetal
-1.h-1)  . 

 

𝑇𝐹𝐻 =
(

𝑃
𝑅 × 𝑇 × 𝐺𝐻𝑆𝑉)

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙
× 2 ×

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝐻2

100
× 𝑀𝑀𝐻2

 

(26) 

Onde: 

• P – Pressão de metano(Pa) 

• T – Temperatura de metano (K) 

• R – Constante dos Gases Ideais (mL.Pa/(K.mol)) 

• 𝐺𝐻𝑆𝑉 – GHSV metano na entrada (mol/h) 

• 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 – Composição de metal no catalisador 

• 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝐻2
 – Rendimento de hidrogênio (%) 

• 𝑀𝑀𝐻2
 – Massa molar de hidrogênio (g/mol) 

• 𝑇𝐹𝐻 – Taxa de formação média de hidrogênio (gH2/(gmetal.h)) 

Na  

 

 

Tabela 4 estão explicitados os valores das constantes utilizadas no cálculo do TFH 
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Tabela 4 – Valores constantes para calcular TFH. 

Pressão 

(Pa) 

Temperatura 

(K) 

Constante dos Gases 

Ideais 

(mL.Pa/(K.mol)) 

Massa Molar de 

Hidrogênio 

(g/mol) 

101325 298 8,3145.106 2,0159 

 

Visto que o TFH é dependente do tempo - o TFH tem um valor para cada instante - é 

necessário obter-se um valor de TFH que compreenda todo o tempo de reação. Para este fim, 

inicialmente calcula-se o rendimento total de hidrogênio na reação de TCD, para então obter-

se o rendimento médio de hidrogênio ao longo do tempo e um valor de TFH médio. O TFH 

médio será utilizado para abranger todo o tempo de reação e fornecer a produção total de 

hidrogênio. 

Como o modo mais comum de apresentação de resultados nos artigos pesquisados foi 

através de gráficos de rendimento em função do tempo, calculou-se o rendimento total de 

hidrogênio ao longo do tempo pela área sob a curva no tempo total de reação. O cálculo torna- se 

desafiador, uma vez que os pontos que compõem as curvas não são explicitados pelos autores. 

Para calcular uma aproximação da área dos gráficos, será utilizado o 

WebPlotDigitalizer (ROHATGI, 2018). Através do programa, vários pontos que compõe a 

curva serão aproximados, e depois uma área aproximada será calculada a partir desses pontos 

através do método dos trapézios para determinação de área sobre a curva. A Figura 33 ilustra  o 

uso do programa para um resultado experimental. O método dos trapézios consiste em 

representar a curva por um determinado conjunto de pontos, nesse caso são os pontos obtido 

experimentalmente como mostrados na Figura 33. É então feita a hipotése de que o intervalo 

entre cada ponto pode ser aproximado por uma reta, e então é calculada a área do trapézio 

formado pela reta e pelo eixo x. 



66 

 

 

 

 

Figura 33 – Exemplo do uso do WebPlotDigitalizer para o catalisador NiO sob teste catalítico 

com vazão de metano de 150 ml/min sob temperaturas diferentes realizado por Rohatgi (2018) e 

Pudukudy et al. (2016b). 

Para cada caso estudado, a área sob a curva representa o respectivo rendimento total 

de hidrogênio. O valor dessa área é então dividido pelo tempo total, obtendo-se um rendimento 

médio de hidrogênio médio no tempo de reação, conforme a equação 27. 

 

 
𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝐻2
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐻2

𝑡
 

(27) 

Onde: 

• 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝐻2
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ – Rendimento médio de hidrogênio (%) 

• 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐻2
 – Rendimento total de hidrogênio (%) 

• t – Tempo de reação (h) 

Para obter-se a taxa de hidrogênio produzido por massa de metal no catalisador ao 

longo do tempo, utiliza-se o rendimento médio ao longo do tempo para o cálculo de um TFH 

médio, conforme a equação 28. 

 

 

𝑇𝐹𝐻̅̅ ̅̅ ̅̅ =
(

𝑃
𝑅 × 𝑇 × 𝐺𝐻𝑆𝑉)

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙
× 2 ×

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝐻2
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

100
× 𝑀𝑀𝐻2

 

(28) 

Onde: 
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• P – Pressão de metano(Pa) 

• T – Temperatura de metano (K) 

• R – Constante dos Gases Ideais (mL.Pa/(K.mol)) 

• 𝐺𝐻𝑆𝑉 – GHSV metano na entrada (mol/h) 

• 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙 – Composição de metal no catalisador 

• 𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝐻2
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ – Rendimento médio de hidrogênio (%) 

• 𝑀𝑀𝐻2
 – Massa molar de hidrogênio (g/mol) 

• 𝑇𝐹𝐻̅̅ ̅̅ ̅̅  – Taxa de formação média de hidrogênio (gH2/(gmetal.h)) 

 

Multiplicando o TFH médio pelo tempo de reação, obtemos produção total de 

hidrogênio, como demonstrado na equação 29. 

 

 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜𝐻2
= 𝑇𝐹𝐻̅̅ ̅̅ ̅̅ × 𝑡 (29) 

Onde: 

• 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢çã𝑜𝐻2
 – Produção de hidrogênio (gH2/gmetal) 

• 𝑇𝐹𝐻̅̅ ̅̅ ̅̅  – Taxa de formação média de hidrogênio (gH2/(gmetal.h)) 

• t – Tempo de reação (h) 

Os resultados dos cálculos de produção total de hidrogênio para o tempo total de 

reação se encontram na Tabela 6. 

 

5.3. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

ENCONTRADOS 

Nesta seção, serão apresentados e discutidos os resultados de produção de hidrogênio 

e rendimento total de hidrogênio dos catalisadores estudados. Serão utilizadas tabelas 

explicitando algumas das condições reacionais e resultados de produção de hidrogênio por 

massa de metal e massa de catalisador. Como o foco é determinar as máximas quantidades de 

produção de hidrogênio que os catalisadores podem atingir, será dada maior ênfase aos casos  

de condições ótimas de reação . Os resultados serão discutidos em ordem crescente de geração 

de hidrogênio. 
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Primeiramente, será apresentada a Tabela 5, na qual estão organizados valores de 

rendimento total de hidrogênio obtidos pelo rendimento de carbono em cada um dos casos onde 

o rendimento de carbono foi fornecido. A partir dela, será comparado o rendimento total de 

hidrogênio obtido no caso do RECAT (catalisador de 5Co10Mo/MgO) com outros catalisadores 

encontrados na literatura que apresentavam o resultado de rendimento de carbono para a TCD. 
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Tabela 5 – Produção de hidrogênio calculada através do rendimento de carbono.  

Catalisador Temperatura 

(ºC) 

GHSV 

(mL.h-1.gcat
-1) 

Composição 

de CH4 da 

entrada 

(%) 

Tempo 

(h) 

RendimentoCarbono 

(gc/gmetal %) 

Rendimento 

TotalH2 

(gH2/gmetal) 

Autores 

Ni 600 4500 100 6 117 0,39 [1] 

 700    186 0,62  

 800    263 0,88  

Fe 600 4500 100 6 68 0,23 [1] 

 700    116 0,39  

 800    147 0,49  

Ni/CeO2 600 4500 100 6 986 3,31 [2] 

 650    1121 3,76  

 700    1360 4,57  

Ni/ZrO2 600 4500 100 6 897 3,01 [2] 

 650    1024 3,44  

 700    1159 3,89  

Ni/La2O3 600 4500 100 6 1089 3,66 [2] 

 650    1349 4,53  

 700    1576 5,29  

10%Ni/2MgO.Al2O3 600 48000 15 3 1064 3,57 [3] 

25%Ni/2MgO.Al2O3 600 48000 15 7,5 1432 4,81 [3] 

40%Ni/2MgO.Al2O3 600 48000 15 7,5 1092 3,67 [3] 

55%Ni/2MgO.Al2O3 600 48000 15 7,5 1221 4,10 [3] 

5Co10Mo/MgO 800 3000 100 1 365 1,23 [7] 

  4500 100 1 473 1,59  

  6000 100 1 683 2,29  

  9000 100 1 833 2,80  

  12000 100 1 979 3,29  

  12000 100 2 1657 5,56  

  12000 100 3 2355 7,91  

Fonte: adaptado de Pudukudy et al. (2016a) [2], Pudukudy et al. (2016b) [1], Rastegarpanah et al. (2017) [3] e Dáas e Abreu (2017) [7]. 
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O maior valor de rendimento total de hidrogênio para os catalisadores de Ni e Fe foi 

de 0,88 gH2/gmetal e 0,49 gH2/gmetal, respectivamente. A partir desse resultado, é possível perceber 

que os catalisadores de Fe e Ni  não suportados apresentaram os piores resultados para 

rendimento total de hidrogênio na sua melhor condição reacional quando comparados aos 

catalisadores suportados, também nas suas melhores condições reacionais. Note que os 

catalisadores suportados apresentam rendimento total de hidrogênio acima da unidade. Esta 

tendência ocorre pois o rendimento total de hidrogênio é dividido pela massa de metal no 

catalisador. Como no caso dos catalisadores de Ni e Fe, a fase ativa não se encontra suportada, 

possivelmente ela se agregou e algumas partículas de metal não entraram em contato com o 

reagente. Dessa maneira, o rendimento total de hidrogênio foi menor do que o obtido em 

catalisadores suportados. 

O catalisador Ni/La2O3 obteve o maior rendimento total de hidrogênio entre os 

analisados na literatura, com 5,29 gH2/gmetal, enquanto Ni/CeO2 apresentou 4,57 gH2/gmetal e 

Ni/ZrO2 3,89 gH2/gmetal, todos em suas melhores condições operacionais. Esse resultado ocorreu, 

dado que o catalisador Ni/La2O3 apresentou maior estabilidade que os demais (PUDUKUDY 

et al., 2016a). 

Os catalisadores de Ni/2MgO.Al2O3 obtiveram um rendimento total de hidrogênio 

próximos aos suportados por céria, lantânia e zircônia. O catalisador 25%Ni/2MgO.Al2O3 

obteve o maior rendimento total de hidrogênio entre eles, com 4,81 gH2/gmetal. É importante 

ressaltar que, se o catalisador 10%Ni/2MgO.Al2O3 possuísse maior estabilidade, ele poderia ter 

sido o catalisador com maior rendimento total de hidrogênio visto que em apenas 3,5 horas, 

comparado com os outros catalisadores que tiveram atividade até 7 horas, obteve 3,57 gH2/gmetal. 

O catalisador 5Co10Mo/MgO obteve o maior rendimento total de hidrogênio, com 

7,90 gH2/gmeta, na sua melhor condição reacional. Conforme os estudos de Dáas e Abreu (2017), 

ao aumentarem a vazão de metano mantendo as condições reacionais iguais, ouve um aumento 

na conversão média. Portanto, estava ocorrendo limitação difusional e usaremos como 

comparação apenas os experimentos obtidos a GHSV de 12000 mL.h-1.gcat-1.Em seguida, será 

apresentada e discutida a Tabela 6, onde está demonstrada a produção de hidrogênio para o 

tempo total de reação calculada através do TFH médio para os diversos catalisadores estudados. 

É possível perceber uma maior variedade desses resultados, pois, como já explicitado nesse 
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trabalho, a apresentação de resultados através de gráficos de rendimento de hidrogênio ou 

conversão de metano por tempo é bastante comum nos estudos publicados nesta temática. 
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Tabela 6 – Produção de hidrogênio calculada através da área do gráfico. (Continua) 

Catalisador Conversão de 

Metano 

(%) 

Rendimento 

de 

Hidrogênio 

(%) 

GHSV 

(mL.h-

1.gcat
-1) 

Composição 

de CH4 da 

entrada 

(%) 

Tempo 

(h) 

Produção por 

catalisadorH2 

(gH2/gcat) 

ProduçãoH2 

(gH2/gmetal) 

Autores 

 T Máx Min Máx Min       

Ni 600 ... ... 38 19 4500 100 [1] 1,39 1,39 [1] 

 700 ... ... 56 34    1,87 1,87  

 800 ... ... 66 49    2,55 2,55  

Fe 600 ... ... 24 12 4500 100 [1] 0,87 0,87 [1] 

 700 ... ... 36,5 33,5    1,51 1,51  

 800 ... ... 50 46    2,16 2,16  

Ni/CeO2 600 ... ... 51 28 4500 100 [2] 1,91 10,30 [2] 

 650 ... ... 55 33    2,02 10,90  

 700 ... ... 62 46    2,39 12,87  

Ni/ZrO2 600 ... ... 48 30 4500 100 [2] 1,66 7,17 [2] 

 650 ... ... 55 36    1,94 8,39  

 700 ... ... 61 49    2,28 9,89  

Ni/La2O3 600 ... ... 43 32 4500 100 [2] 1,74 10,53 [2] 

 650 ... ... 47 40    2,05 12,39  

 700 ... ... 58 50    2,26 13,67  

10%Ni/2MgO.Al2O3 600 24 4 ... ... 48000 15 [3] 0,43 4,26 [3] 

 625 36 3 ... ...    0,33 3,25  

 650 43 2 ... ...    0,35 3,52  

 675 44 0 ... ...    0,14 1,41  

25%Ni/2MgO.Al2O3 600 56 3 ... ... 48000 15 [3] 1,19 4,75 [3] 

 625 58 3 ... ...    0,54 2,16  

 650 57 5 ... ...    0,68 2,70  

 675 59 1 ... ...   Autores 0,37 1,47  
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Tabela 6 – Produção de hidrogênio calculada através da área do gráfico. (Conclusão) 

Catalisador Conversão de 

Metano 

(%) 

Rendimento 

de 

Hidrogênio 

(%) 

GHSV 

(mL.h-1.gcat
-

1) 

Composição 

de CH4 da 

entrada 

(%) 

Tempo 

(h) 

Produção por 

catalisadorH2 

(gH2/gcat) 

ProduçãoH2 

(gH2/gmetal) 

Autores 

40%Ni/2MgO.Al2O3 600 62 4 ... ... 48000 15 10 1,42 3,54 [3] 

 625 65 8 ... ...    1,52 3,80  

 650 65 5 ... ...   9 1,05 2,63  

 675 68 2 ... ...   5 0,61 1,53  

55%Ni/2MgO.Al2O3 600 66 8 ... ... 48000 15 10 2,34 4,26 [3] 

 625 70 15 ... ...    2,30 4,17  

 650 67 6 ... ...   9,5 1,31 2,38  

 675 72 3 ... ...   5 0,67 1,22  

50%Ni/Al2O3 750 74 15 ... ... 12000 30 3,7 0,57 1,14 [4] 

50% Ni-5% Cu/Al2O3 750 80 13 ... ... 12000 30 4 0,96 1,75 [4] 

50% Ni-10% Cu/Al2O3 750 84 69 ... ... 12000 30 11 4,90 8,17 [4] 

50% Ni-10% Cu/Al2O3 675 70 68 ... ... 12000 30 10 4,01 6,68 [4] 

50%Ni-15%Cu/Al2O3 750 85 54 ... ... 12000 30 11 4,91 7,55 [4] 

Ni/MgAl2O4 700 ... ... 49 20 4500 100 7 3,39 22,00 [5] 

Ni-Pd/MgAl2O4 700 ... ... 57 33 4500 100 7 4,56 26,59 [5] 

NiCo/La2O3 500 700 ... ... 80 77 5000 100 5 6,98 23,66 [6] 

NiCo/La2O3 700 700 ... ... 31 0 5000 100 3,6 0,42 1,21 [6] 

NiCo/La2O3 900 700 ... ... 70 60 5000 100 5 6,04 20,51 [6] 

Fonte: adaptado de Bayat et al. (2017) [4], Fakeeha et al. (2016) [6], Pudukudy et al. (2015) [5], Pudukudy et al. (2016a) [2], Pudukudy et al. 

(2016b) [1] e Rastegarpanah et al. (2017) [3]. 

Nota: Sinal convencional utilizado: 

... Dado numérico não disponível  



74 

 

 

 

A produção máxima para os catalisadores de Ni e Fe foi de 2,55 gH2/gmetal e 2,16 

gH2/gmetal, respectivamente. Podemos perceber que a mesma tendência foi encontrada entre o 

rendimento total de hidrogênio e a produção de hidrogênio desses catalisadores. Por serem 

constituídos apenas por partículas metálicas, sua produção de hidrogênio foi baixa quando 

comparada a dos outros catalisadores estudados. Entretanto, enquanto os valores de rendimento 

total de hidrogênio e produção seguiram a mesma tendência, seus valores foram muito 

diferentes, sendo 0,88 gH2/gmetal e 2,55 gH2/gmetal, respectivamente, para o Ni. 

Essas duas definições representam a mesma variável, a quantidade de hidrogênio 

gerado por massa de metal. A única diferença entre elas é como elas são obtidas: o rendimento 

total de hidrogênio é obtido através do rendimento de carbono (resultados apresentados na 

Tabela 5) e a produção de hidrogênio é através do gráfico de rendimento de hidrogênio 

(resultados apresentados na Tabela 6). 

Como o rendimento total de hidrogênio é calculado indiretamente através do 

rendimento de carbono, esse é o motivo mais lógico pela diferença entre os valores de 

rendimento total de hidrogênio e ProduçãoH2
. Existe a possibilidade de que a relação entre a 

quantidade de hidrogênio produzida e o rendimento de carbono não seja da maneira estipulada 

pela equação 16. Dois possíveis motivos para que essa relação seja verdadeira, são que o 

carbono depositado no catalisador tenha sido perdido de alguma maneira, antes da sua medição, 

ou que possa ter sido oxidado pelo oxigênio ambiente, justificando assim o menor rendimento 

em hidrogênio obtido a partir do rendimento em carbono.  

Como foi constatado que a ProduçãoH2 possui um valor muito maior que o rendimento 

total de hidrogênio, usaremos o valor de rendimento total de hidrogênio como um valor mínimo 

de ProduçãoH2
. Uma vez que, para aquele carbono ter sido formado, no mínimo uma quantia 

estequiométrica de hidrogênio foi gerada também. Dessa maneira, apesar da relação não ser 

como esperávamos, poderemos aproveitar o valor de rendimento total de hidrogênio.  

Continuando a discussão dos resultados, outros catalisadores que obtiveram baixa 

produção foram os de Ni/2MgO.Al2O3. Esse resultado pode ser explicado devido a alta GHSV 

utilizada no processo. Rastegarpanah et al. (2017) descobriram que a GHSV de 48000 mL.h-

1.gcat
-1 utilizada no processo apresentava piores conversões de metano e estabilidade quando 

comparada com GHSV de 30000 mL.h-1.gcat
-1 e 24000 mL.h-1.gcat

-1 nas mesmas condições de 

reação, temperatura de 650ºC e proporção de CH4:N2 de 3:17. Em relação ao rendimento total 
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de hidrogênio, os valores foram bem próximos à produção de hidrogênio. Esse fato demonstra 

a imprevisibilidade dos dados de rendimento total de hidrogênio, mas não impossibilita a 

hipótese de que esse dado pode servir como um valor mínimo de produção de hidrogênio. 

Em seguida temos o catalisador Ni-Cu/Al2O3, cuja maior produção foi obtida com a 

razão mássica de cobre em 10%, com 8,17 gH2/gmetal. Bayat et al. (2017) concluiu que a adição 

de cobre com concentração de 10% e 15% foi benéfica para a atividade e estabilidade do 

catalisador, e podemos observar um efeito semelhante na produção de hidrogênio. 

Seguindo em ordem crescente de produção de hidrogênio, temos os catalisadores 

Ni/CeO2, Ni/ZrO2 e Ni/La2O3 com 12,87, 9,89 e 13,67 gH2/gmetal, respectivamente. Essa ordem 

é a mesma encontrada por Pudukudy et al. (2016b) para o rendimento de carbono. É possível 

concluir que a lantânia se mostrou como um suporte melhor, devido a sua alta estabilidade, para 

o níquel durante a TCD do metano. Enquanto apenas o catalisador suportado em céria obteve 

uma performance semelhante. Com relação ao rendimento total de hidrogênio, ocorreu uma 

diferença de maneira similar aos catalisadores de Ni e Fe, ou seja, o valor de rendimento total 

de hidrogênio foi muito menor que o de produção de hidrogênio. 

Confirmando a qualidade do óxido de lantânio, o catalisador bimetálico NiCo/La2O3 

calcinado apresentou uma alta produção de hidrogênio, com 23,66 gH2/gmetal. Mesmo com uma 

reação de duração de 5 horas, obteve a segunda maior produção de hidrogênio comparada aos 

outros catalisadores estudados. É importante ressaltar que o rendimento de hidrogênio se 

manteve constante até o final da reação, sem indícios de desativação (FAKEEHA et al., 2016). 

Os catalisadores que obtiveram as maiores produções de hidrogênio foram 

Ni/MgAl2O4 e Ni-Pd/MgAl2O4 com 22,00 e 26,59 gH2/gmetal, respectivamente. Como reportado 

por Pudukudy et al. (2015), a adição de paládio como promotor aumentou o rendimento de 

hidrogênio. Esse aumento foi correlacionado com a elevação da área específica do catalisador 

e a melhora da dispersão das partículas de óxido de níquel no catalisador, após a adição de 

paládio. 

Por fim, serão apresentados na Tabela 7 os resultados para produção de hidrogênio 

com tempo de reação de três horas. O cálculo para esse resultado é feito de maneira similar à 

produção de hidrogênio para o tempo total, apresentado na Tabela 6, só que para esta variável 

foi utilizado o tempo de reação até três horas apenas. Esse tempo de reação de 3h foi escolhido 

pois o catalisador 5Co10Mo/MgO, testado no RECAT, foi utilizado para a TCD com uma 
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duração máxima de três horas, onde apresentou os maiores resultados de geração de hidrogênio 

e de carbono  (DÁAS, ABREU, 2017). Dessa maneira, apenas o melhor resultado de produção 

de hidrogênio será utilizado para a comparação com os outros catalisadores encontrados na 

literatura, e será comparado com a produção de hidrogênio obtida por esses catalisadores 

durante as três primeiras horas de reação. 
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Tabela 7 – ProduçãoH2 e Produção por catalisadorH2 para três horas de reação para todos os catalisadores. (Continua) 

Catalisador Temperatura 

(ºC) 

GHSV 

(mL.h-

1.gcat
-1) 

Composição 

de CH4 da 

entrada 

(%) 

Tempo 

(h) 

Produção por 

catalisadorH2 

(gH2/gcat) 

ProduçãoH2 

(gH2/gmetal) 

Autores 

Ni 600 4500 100 3 0,95 0,95 [1] 

 700    1,20 1,20  

 800    1,57 1,57  

Fe 600 4500 100 3 0,57 0,57 [1] 

 700    0,87 0,87  

 800    1,28 1,28  

Ni/CeO2 600 4500 100 3 1,22 6,62 [2] 

 650    1,28 6,94  

 700    1,48 8,03  

Ni/ZrO2 600 4500 100 3 1,01 4,43 [2] 

 650    1,16 5,05  

 700    1,37 5,98  

Ni/La2O3 600 4500 100 3 1,10 6,73 [2] 

 650    1,29 7,86  

 700    1,36 8,29  

10%Ni/2MgO.Al2O3 600 48000 15 3 0,35 3,49 [3] 

 625    0,27 2,71  

 650    0,27 2,74  

 675   3 0,14 1,39  

25%Ni/2MgO.Al2O3 600 48000 15 3 0,90 3,61 [3] 

 625   3 0,49 1,94  

 650   3 0,45 1,82  

 675   3 0,33 1,31  
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Tabela 7 – ProduçãoH2 e Produção por catalisadorH2 para três horas de reação para todos os catalisadores. (Conclusão) 

Catalisador Temperatura 

(ºC) 

GHSV 

(mL.h-

1.gcat
-1) 

Composição 

de CH4 da 

entrada 

(%) 

Tempo 

(h) 

Produção por 

catalisadorH2 

(gH2/gcat) 

ProduçãoH2 

(gH2/gmetal) 

Autores 

40%Ni/2MgO.Al2O3 600 48000 15 3 1,01 2,51  [3] 

 625    0,85 2,12  

 650    0,68 1,69  

 675    0,54 1,35  

55%Ni/2MgO.Al2O3 600 48000 15 3 1,53 2,79 [3] 

 625    1,09 1,99  

 650    0,81 1,47  

 675    0,60 1,09  

50%Ni/Al2O3 750 12000 30 3 0,58 1,16 [4] 

50% Ni-5% Cu/Al2O3 750 12000 30 3 0,99 1,80 [4] 

50% Ni-10% Cu/Al2O3 750 12000 30 3 1,64 2,73 [4] 

50% Ni-10% Cu/Al2O3 675 12000 30 3 1,37 2,28 [4] 

50%Ni-15%Cu/Al2O3 750 12000 30 3 1,68 2,58 [4] 

Ni/MgAl2O4 700 4500 100 3 2,02 13,29 [5] 

Ni-Pd/MgAl2O4 700 4500 100 3 2,40 14,19 [5] 

NiCo/La2O3 500 700 5000 100 3 4,58 18,30 [6] 

NiCo/La2O3 700 700 5000 100 3 0,41 1,66 [6] 

NiCo/La2O3 900 700 5000 100 3 3,89 15,56 [6] 

5Co10Mo/MgO 800 12000 100 3 1,19 7,91 [7] 

Fonte: adaptado de Bayat et al. (2017) [4], Fakeeha et al. (2016) [6], Pudukudy et al. (2015) [5], Pudukudy et al. (2016a) [2], Pudukudy et al. 

(2016b) [1], Rastegarpanah et al. (2017) [3] e Dáas e Abreu (2017) [7] . 
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O catalisador de 5Co10Mo/MgO obteve maior produçãoH2 que os catalisadores de Ni, 

Fe, Ni-Cu/Al2O3, Ni/2MgO.Al2O3 e Ni/ZrO2. Entretanto, obteve um resultado menor  do que 

os catalisadores Ni/CeO2, Ni/La2O3, Ni/MgAl2O4, Ni-Pd/MgAl2O4 e NiCo/La2O3. 

A seguir serão primeiramente discutidos os catalisadores que obtiveram uma 

ProduçãoH2 menor que o catalisador 5Co10Mo/MgO, e possíveis motivos para esses resultados. 

Após essa discussão serão discutidos os resultados obtidos com os catalisadores que obtiveram 

melhor desempenho que o catalisador 5Co10Mo/MgO. 

Tal como mencionado anteriormente, o catalisadores mássicos de Ni e Fe obtiveram 

os piores resultados tanto para produção de hidrogênio no tempo todo quanto para rendimento 

total de hidrogênio. Era previsível então que esses dois catalisadores tivessem a pior geração 

de hidrogênio durante as 3 primeiras horas de reação, com ProduçãoH2 de 1,567 gH2/gmetal para 

o Ni e 1,284 gH2/gmetal para o Fe. 

Entretanto, os catalisadores de Ni/2MgO.Al2O3, que também tiveram uma 

performance inferior ao longo de todo o tempo, estão mais próximos dos valores de ProduçãoH2 

dos outros catalisadores quando a produção é medida durante as 3 horas inicias, com uma 

ProduçãoH2 de 3,607 gH2/gmetal para o 25%Ni/2MgO.Al2O3. Isso aconteceu devido ao fato do 

maior problema dos catalisadores de Ni/2MgO.Al2O3 apontado pelos autores Rastegarpanah et 

al. (2017), ser a sua estabilidade, visto que possuem uma alta conversão de metano inicial e ela 

cai ao longo tempo, como é possível observar na seção 4.2 . Como o tempo de reação diminuiu, 

sua produção aumentou. Contudo, a alta GHSV ainda impede o catalisador de obter uma 

produção que seja competitiva. 

Em seguida, temos os catalisadores de Ni-Cu/Al2O3. Como é possível ver através da 

sua alta produção por massa de catalisador, 1,64 gH2/gcat, e a ProduçãoH2, 2,73 gH2/gmetal, o que 

impede o 50%Ni-10%Cu/Al2O3 de possuir uma boa ProduçãoH2 é sua alta concentração de 

metais.  

O catalisador Ni/ZrO2 obteve ProduçãoH2 de 5,98 gH2/gmetal, concluindo assim os 

catalisadores com uma ProduçãoH2 menor que a do 5Co10Mo/MgO.  

De agora em diante, serão discutidos apenas os catalisadores que obtiveram produção 

maior que 5Co10Mo/MgO. A Figura 34 dispõe a ProduçãoH2 desses catalisadores. 
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Figura 34 – Gráfico de barras para ProduçãoH2 vs catalisador (apenas para os catalisadores que obtiveram produção maior que o 5Co10Mo/MgO – 

destaque em laranja). Fonte: adaptado de Fakeeha et al. (2016), Pudukudy et al. (2015), Pudukudy et al. (2016a) e Dáas e Abreu (2017). 
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Essa tendência de ProduçãoH2
 é a mesma para o tempo total da reação, com a exceção 

de que, com a duração de reação de 3 horas, o catalisador NiCo/La2O3 calcinado a 500ºC se 

torna um catalisador com maior ProduçãoH2, seguido do Ni-Pd/MgAl2O4. 

De acordo com esses resultados, é possível concluir que o óxido de lantânio é um bom 

suporte para o níquel, e que a adição de Co ao catalisador de Ni/La2O3 aumenta a ProduçãoH2
. 

Baseado na Tabela 7 e na Figura 34, podemos concluir que o 5Co10Mo/MgO não 

apresentou resultados muito altos de produção de hidrogênio quando comparado aos 

catalisadores de níquel. No entanto, quando consideramos que o Rendimento TotalH2 é um valor 

mínimo de ProduçãoH2, é possível que o catalisador 5Co10Mo/MgO tenha sido melhor do que 

aparenta.  

Já era esperado que o catalisador 5Co10Mo/MgO não obtivesse a maior ProduçãoH2 

de todos os catalisadores avaliados. Essa suspeita se deu, visto que Avdeeva et al. (2002) 

comparou catalisadores de 75%Co e 90%Ni, suportados em alumina, e demonstrou que o 

catalisador de níquel obteve maior rendimento de hidrogênio. Urdiana et al (2018) chegou a 

mesma conclusão com catalisadores de Ni/SBA-15 e Co/SBA-15. 

Entretanto, o catalisador de 5Co10Mo/MgO foi o que permitiu obter, além do 

hidrogênio, carbono com um bom grau de grafitização, mais precisamente NTC com razão uma 

ID/IG de 0,48 para 3 horas de reação. Enquanto isso, Ni/CeO2 e Ni/La2O3 geraram nanotubos 

com ID/IG de aproximadamente 0,95 em 6 horas. A razão de ID/IG obtida para o carbono 

depositado nos catalisadores Ni/MgAl2O4 e Ni-Pd/MgAl2O4 foi de aproximadamente 1,1. Não 

foram apresentados resultados de espectroscopia de Raman dos NTCPM gerados no catalisador 

NiCo/La2O3. 

Dessa maneira, apesar do catalisador 5Co10Mo/MgO não ter permitido obter a maior 

ProduçãoH2, produziu NTC com maior grau de grafitização e os NTC possuem um alto valor 

agregado além de uma vasta gama de aplicações.  
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6. CONCLUSÃO 

A produção deste trabalho de conclusão de curso possibilitou uma grande ampliação 

dos conhecimentos dos autores a respeito da decomposição termocatalítica do metano. É 

esperado que esse tema seja cada vez mais relevante na sociedade moderna por ser um processo 

sem emissão de gases de COx, e este trabalho ajuda a entender melhor a TCD do metano. 

Partindo do objetivo de quantificar e avaliar a quantidade de hidrogênio produzida na 

TCD do metano pelo catalisador de 5Co10Mo/MgO, realizada no RECAT, foram pesquisados 

diversos catalisadores para essa mesma reação na litearatura. A produção de hidrogênio desses 

catalisadores foi utilizada como referência ao catalisador de 5Co10Mo/MgO. Os resultados de 

produção se deram através de duas variáveis, que diferem entre si apenas pela método de 

cálculo. Essas duas variáveis são o Rendimento TotalH2 e ProduçãoH2, que representam a 

produção de hidrogênio em massa por massa de metal no catalisador. 

Após a efetuação dos cálculos necessários para se obter essas viariáveis, foi observado 

que os valores de Rendimento TotalH2 e ProduçãoH2 diferem muito entre si, com os valores de 

ProduçãoH2 sendo, em geral, muito maiores. Dessa forma, foi concluído que a melhor maneira 

de se avaliar o Rendimento TotalH2 é como um mínimo de ProduçãoH2, visto que o Rendimento 

TotalH2 foi ou próximo, ou muito menor que a ProduçãoH2. 

Como o único resultado da TCD de metano com o catalisador 5Co10Mo/MgO é 

através do rendimento total de hidrogênio, esse foi usado como uma produção mínima de 

hidrogênio e foi comparado com a produção hidrogênio de outros catalisadores na literatura. 

Catalisadores com a fase ativa contendo níquel mostraram maior produção, em especial os 

suportados por óxido de lantânio e aluminato de magnésio. 

Como sugestão para pesquisas futuras, é indicado realizar a decomposição térmica do 

metano medindo os gases de saída, tanto o hidrogênio quanto o metano. A partir daí, comparar 

a saída desses gases com o rendimento de carbono para melhor elucidar a reação entre 

hidrogênio produzido e carbono gerado. 
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