
Niterói 
1/2020 

 

 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENGENHARIA 

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA QUÍMICA E DE PETRÓLEO 

 

 

 

 

 
LUIZ GUILHERME CARDOSO DAS CHAGAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESENVOLVIMENTO DE CATALISADORES DE NÍQUEL E 
COBALTO SUPORTADOS EM ÓXIDOS A BASE DE CÉRIA E 

ALUMINA PARA A REFORMA SECA DO BIOGÁS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Niterói 
1/2020 

 

LUIZ GUILHERME CARDOSO DAS CHAGAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESENVOLVIMENTO DE CATALISADORES DE NÍQUEL E 
COBALTO SUPORTADOS EM ÓXIDOS A BASE DE CÉRIA E 

ALUMINA PARA A REFORMA SECA DO BIOGÁS 
 
 
 

Projeto Final apresentado ao Curso de Graduação em 
Engenharia Química, oferecido pelo departamento de 
Engenharia Química e de Petróleo da Escola de 
Engenharia da Universidade Federal Fluminense, como 
requisito parcial para obtenção do Grau de Bacharel em 
Engenharia Química. 

 

 

 

 

 

 
 

ORIENTADORAS 
 
 

Profª. Dra. Lisiane Veiga Mattos 
 

Dra. Andressa Andrade Alves da Silva 
 
 

 



Ficha catalográfica automática - SDC/BEE
Gerada com informações fornecidas pelo autor

Bibliotecário responsável: Sandra Lopes Coelho - CRB7/3389

C426d Chagas, Luiz Guilherme Cardoso das
  DESENVOLVIMENTO DE CATALISADORES DE NÍQUEL E COBALTO
SUPORTADOS EM ÓXIDOS A BASE DE CÉRIA E ALUMINA PARA A REFORMA
SECA DO BIOGÁS / Luiz Guilherme Cardoso das Chagas ; Lisiane
Veiga Mattos, orientadora ; Andressa Andrade Alves da Silva,
coorientadora. Niterói, 2020.
  75 f. : il.

  Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia
Química)-Universidade Federal Fluminense, Escola de
Engenharia, Niterói, 2020.

  1. Catálise. 2. Biogás. 3. Produção de hidrogênio. 4.
Produção intelectual. I. Mattos, Lisiane Veiga, orientadora.
II. Silva, Andressa Andrade Alves da, coorientadora. III.
Universidade Federal Fluminense. Escola de Engenharia. IV.
Título.

                                      CDD -



Niterói 

1/2020 

LUIZ GUILHERME CARDOSO DAS CHAGAS 

 

 

DESENVOLVIMENTO DE CATALISADORES DE NÍQUEL E 

COBALTO SUPORTADOS EM ÓXIDOS À BASE DE CÉRIA 

E ALUMINA PARA A REFORMA SECA DO BIOGÁS 

 

 
 

Projeto Final apresentado ao Curso de Graduação 
em Engenharia Química, oferecido pelo 
departamento de Engenharia Química e de Petróleo, 
da Escola de Engenharia, da Universidade Federal 
Fluminense, como requisito parcial para obtenção do 
Grau de Bacharel em Engenharia Química. 

 

Aprovado em 21 de agosto de 2020. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 
 

____________________________________________________________ 

Lisiane Veiga Mattos, D.Sc. – TEQ-UFF 

Presidente da Banca - Orientadora 
 
 

____________________________________________________________ 

Andressa Andrade Alves da Silva, D.Sc.  – Orientadora 

__________________ _________________ 

Ana Carla da Silveira Lomba Sant´Ana Coutinho, D.Sc. – TEQ-UFF 

 

____________________________________________________________ 

Israel Rangel Azevedo, M.Sc. 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a Deus pela força e  disposição durante todo esse percurso.  

Aos meus familiares por todo apoio e suporte, desde o começo. 

Às Doutoras Lisiane Veiga Mattos e Andressa Andrade Alves da Silva, pela paciência, 

suporte, disponibilidade e auxílio ao longo dos últimos anos. 

A todos do Laboratório de Energia, Materiais e Meio Ambiente da Universidade Federal 

Fluminense (LEMMA), por me acolherem e por toda a ajuda e parceria para síntese dos 

catalisadores e ensaios catalíticos. 

Aos meus amigos, por tornarem os bons momentos da minha vida mais especias e por me 

ajudarem a superar todas as adversidades. 

Ao CNPq, pelo auxílio financeiro. 

Ao Laboratório de Reatores, Cinética e Catálise da Universidade Federal Fluminense 

(RECAT), pela parceria para realização do DRX. 

Ao Instituto Nacional de Tecnologia, pela parceria para a realização do BET e TPR. 

Ao Instituto de Química da Universidade Federal Fluminense, pela parceria para a realização 

do FRX e ATG. 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

A conversão do biogás em um produto de alto valor agregado, como H2, através da reação de 

reforma seca do metano mostra-se promissora para a geração de energia renovável. 

Catalisadores à base de níquel são usualmente empregados, devido a sua alta atividade e baixo 

custo. Contudo, os mesmos são desativados ao longo da reação, em virtude do depósito de 

carbono sobre seus sítios ativos, sinterização e oxidação de sua fase metálica.  O controle do 

tamanho da partícula de Ni feito através da utilização de um suporte com alta área específica 

associado a um material com propriedades redox, como CeO2 suportado em Al2O3, pode ser 

considerado como uma boa estratégia para mitigar a desativação catalítica. Além disso, diversos 

estudos indicam que catalisadores bimetálicos de Ni e Co apresentam um bom desempenho e 

estabilidade, durante a reação de reforma seca do metano. Dessa forma, o objetivo desse 

trabalho foi avaliar o desempenho catalítico dos catalisadores: Ni/CeO2/Al2O3 (10% p/p de Ni), 

9Ni-Co/CeO2/Al2O3 (9% p/p de Ni e 1% p/p de Co) e 7Ni-Co/CeO2/Al2O3 (7% p/p de Ni e 3% 

p/p de Co) na reação de reforma seca do metano à 800ºC. Os metais foram impregnados ao 

suporte por via seca e, em seguida, as amostras foram calcinadas à 400ºC por 4 horas, sendo 

caracterizadas através de análises BET, DRX, FRX e TPR. Os resultados BET mostraram que 

os catalisadores apresentaram uma alta área específica, enquanto que o DRX exibiu as linhas 

de difração típicas do NiO, Co3O4, Al2O3 e CeO2. O FRX mostrou que a razão Ni/Co das 

amostras foram próximas da teórica e o TPR indicou que a adição de Co reduziu o grau de 

redução das amostras, em virtude da interação Ni-Co-CeO2/Al2O3. O ensaio catalítico à 800ºC 

mostrou que o catalisador 9Ni-Co/CeO2/Al2O3 apresentou a maior conversão e estabilidade 

para a reação. Os resultados do ATG mostraram que houve formação de carbono em todas as 

amostras. As amostras Ni/CeO2/Al2O3 e 9Ni-Co/CeO2/Al2O3 também foram estudadas nas 

temperaturas de 750ºC, 700ºC e 650ºC. Enquanto que o catalisador monometálico apresentou 

uma forte queda no desempenho catalítico com o decréscimo da temperatura, a queda na 

performance do catalisador bimetálico foi mais atenuada, em virtude da adição de Co. Além 

disso, o desempenho catalítico do 9Ni-Co/CeO2/Al2O3 na temperatura de 700ºC foi superior ao 

do Ni/CeO2/Al2O3 à 800ºC. Assim, a adição de 1% em massa de Co ao catalisador de Ni, 

suportado em CeO2 e Al2O3 possibilitou a diminuição da temperatura de reação em até 100ºC, 

o que representa uma significativa redução na demanda energética desse processo. 

Palavras-chave: Reforma seca; catalisadores a base de Ni-Co; produção de hidrogênio. 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The conversion of biogas into a high value-added product, such as H2, through the dry reform 

of methane reaction is a promising way for generation of renewable energy. Ni-based catalysts 

are commonly used due to their high activity and low cost. The major drawback of this 

technology is the catalyst deactivation that occurs due to carbon deposition on its active sites, 

sintering and oxidation of its metal phase. Several authors suggest the control of the Ni particle 

size, using a support with a high specific area and redox properties, such as CeO2 supported on 

Al2O3, in order to mitigate the catalytic deactivation. Furthermore, some studies showed that 

bimetallic catalysts based on Ni and Co have a good performance and stability during the dry 

reform of methane. Thus, the main goal of this paper was to evaluate the catalytic performance 

of the catalysts: Ni/CeO2/Al2O3 (Ni 10 wt%), 9Ni-Co/CeO2/Al2O3 (Ni 9 wt% and Co 1 wt%) 

and 7Ni-Co/CeO2/Al2O3 (Ni 7 wt% and Co 3wt%), at 800ºC. The catalyst were prepared by 

incipient wetness impregnation followed by calcination at 400ºC for 4 hours. The samples were 

characterized through BET, DRX, FRX and TPR analyzes. The BET results showed that all the 

catalysts had a high specific area, while the DRX presented the typical diffraction lines of NiO, 

Co3O4, Al2O3 and CeO2. The FRX showed that Ni/Co ratio of the samples were close to the 

theoretical value and TPR indicated that the addition of Co reduced the samples reducibility 

degree, due to interaction of Ni-Co-CeO2/Al2O3. The catalytic tests at 800ºC showed that the 

catalyst 9Ni-Co/CeO2/Al2O3 presented the greater activity and stability for the reaction. The 

TGA showed that there was carbon formation in all samples. Ni/CeO2/Al2O3 and 9Ni-Co/CeO2/ 

Al2O3 were also studied at the temperatures of 750ºC, 700ºC and 650ºC. While the 

monometallic catalyst presented a strong drop in its performance, as the temperature decreases, 

the drop of performance for the bimetallic catalyst was more attenuated, due to the addition of 

Co. Moreover, 9Ni-Co/CeO2/Al2O3 had a greater performance at 700ºC than Ni/ CeO2/Al2O3 

at 800ºC. Thus, an addition of 1% of Co to Ni catalyst, supported on CeO2 and Al2O3, allowed 

to reduce the reaction temperature up to 100ºC, which represents a significant reduction in the 

energy demands of this process. 

Key words: Dry reform of methane; Ni-Co catalysts; hydrogen production;  
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1) Introdução 

A demanda energética de um país está intimamente ligada ao desenvolvimento de seu 

setor produtivo.  À medida que uma nação se desenvolve, a geração de energia também deve 

aumentar. Caso esse crescimento não seja acompanhado por investimento científico e 

tecnológico na capacidade de geração de energia, a sua baixa disponibilidade tornar-se um fator 

limitante para esse crescimento (EPE, 2020). 

 A capacidade energética total instalada no Brasil atingiu mais de 170 GW em 2019. As 

hidrelétricas representam 64,1% do total de capacidade instalada no país, seguida pela térmica, 

eólica, nuclear e solar que contribuíram com 24,2%, 9,0%, 1,2% e 1,5%, respectivamente (EPE, 

2020). Esses números mostram que a matriz energética brasileira apresenta uma forte 

dependência dos recursos hídricos e, em períodos de seca, tais como o ocorrido nos anos de 

2014 e 2015, levam a necessidade de ativação das unidades termoelétricas, fonte de energia 

mais cara e poluente, para suprimir a demanda energética do país (CERQUEIRA, 2015). 

 Uma proposta para mitigar esse problema é a busca por fontes energéticas alternativas 

como o biogás, que é um produto obtido a partir da biodegradação de substratos orgânicos como 

por exemplo, o lodo de esgoto, resíduos do gado, resíduos de alimentos, subprodutos industriais, 

glicerina gerada na produção de biodiesel, entre outros (DEUBLEIN; STEINHAUSER, 2008). 

A geração de energia a partir do biogás apresenta diversos pontos positivos como a 

produção de energia limpa de baixo custo e alto valor econômico e socioambiental 

(DEUBLEIN; STEINHAUSER, 2008) e a redução das emissões de gases do efeito estufa para 

a atmosfera. 

 A composição do biogás é rica em metano e gás carbônico, sendo o hidrocarboneto o 

principal componente do gás natural. A sua combustão produz dióxido de carbono que possui 

um impacto em relação ao efeito estufa aproximadamente 21 vezes menor do que o metano 

(RANZI; ANDRADE, 2004). O poder calorífico do biogás varia em função da concentração de 

metano em sua composição, variando entre 5.000 e 7.000 kcal por metro cúbico. Esse poder 

calorífico pode chegar a 12.000 kcal por metro cúbico se eliminado todo o gás carbônico da 

mistura (DEGANUTTI et al., 2002). 
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Além disso, o biogás pode ser convertido em produtos químicos de maior valor 

agregado e aplicabilidade, como o gás de síntese, mistura composta por hidrogênio e monóxido 

de carbono. O gás de síntese é utilizado na fabricação de metanol e nos processos de Fischer-

Tropsh, para a produção de n-parafinas, α-olefinas e alcoóis superiores que podem ser utilizados 

como matéria-prima para indústria química ou como combustíveis, podendo também ser 

fracionada em outros componentes, como GLP, gasolina, diesel, sendo uma opção para a 

produção de combustíveis limpos (SOUZA, 2007). 

O hidrogênio possui a maior quantidade de energia por quantidade de massa em relação 

a qualquer outro combustível (120,7 kJ.g-1 ) e sua combustão gera como subproduto somente 

água. Além de ter aplicação em células à combustível, após ser purificado, para a geração de 

energia elétrica, ele é um dos componentes mais importantes na indústria química, sendo 

utilizado em processo de síntese de amônia e nos processos de refino do petróleo (ABREU, 

2007). 

Uma das rotas para a produção de biogás em hidrogênio é a reforma seca do metano, 

que vem se mostrando uma ótima opção para a geração de H2. Essa reação catalítica utiliza 

como matéria prima CH4 e CO2, produzindo CO, além do H2. 

Um dos grandes desafios dessa tecnologia é o desenvolvimento de catalisadores com 

alta atividade e boa estabilidade. Os catalisadores usados nos processos de reforma de metano 

são, em geral, a base de níquel, que costumam sofrer desativação devido ao depósito de coque 

em seus sítios ativos (ROSTRUP-NIELSEN; BAK HANSEN, 1993). 

 Como a formação do carbono não é favorecida em pequenas partículas, o controle do 

tamanho das partículas metálicas é essencial para reduzir o acúmulo do mesmo (KAMBOLIS 

et al., 2009). Assim, o uso de suportes com alta área específica (como Al2O3) poderia ser uma 

alternativa interessante, já que possibilitaria a obtenção de partículas metálicas altamente 

dispersas.  

Uma outra estratégia para mitigar o depósito de coque seria a utilização de suportes com 

propriedades redox (como os óxidos de cério), que promovem a remoção do carbono do metal. 

Esses suportes possuem uma função importante no mecanismo de remoção de carbono durante 

a reforma seca do metano promovendo a limpeza da superfície metálica (STAGG-WILLIAMS 
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et al., 2000). Além disso, alguns estudos indicam que a utilização do cobalto em conjunto com 

níquel, formando uma liga, ajuda a inibir a deposição de carbono (BIAN et al., 2017). 

Dessa forma, o objetivo desse trabalho é avaliar o desempenho catalítico de 

catalisadores contendo níquel e cobalto, suportados em CeO2 depositado sobre Al2O3. Ao 

combinar a utilização de uma liga bimetálica, suportada em óxido com propriedades redox e 

alta área específica superficial, espera-se desenvolver um catalisador com alto desempenho 

catalítico. 
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2) Revisão Bibliográfica 

      2.1) Produção do biogás 

Diferentes bactérias participam do processo de produção do biogás, que é constituído, 

basicamente, de quatro fases (EDER; SCHULZ, 2006; GRUBER, 2005; FERNANDES, 1997). 

Na primeira fase ocorre a hidrólise, ou seja, bactérias aeróbicas e enzimas atuam, em ambiente 

ácido, na conversão de substâncias orgânicas. Nessa etapa, compostos de massa molecular 

elevada como proteínas, carboidratos e gorduras são transformados em compostos de baixa 

massa molecular como aminoácidos, açúcares, ácidos graxos e água (DREGER; COELHO, 

2015). 

 Na segunda fase ocorre a fermentação acidogênica, que ocorre com o pH 

aproximadamente entre 6 e 7,5. Nessa etapa, bactérias consomem os resquícios de oxigênio no 

sistema e atuam na produção de gases (como o dióxido de carbono, hidrogênio, ácido sulfídrico 

e amônia), de ácidos graxos monocarboxílicos e de álcoois de baixa massa molecular. Na 

terceira fase, bactérias sensíveis à temperatura convertem os ácidos orgânicos em ácido acético 

e fórmico, ocorrendo a fermentação acetogênica. Na última fase, bactérias realizam em meio 

alcalino, a fermentação metanogênica e produção do biogás, cuja composição varia de acordo 

com o tipo e a quantidade de biomassa empregada, fatores climáticos, dimensões do 

biodigestor, entre outros (EDER; SCHULZ, 2006; GRUBER, 2005; FERNANDES, 1997). A 

Tabela 1  mostra a composição média do biogás. 

Tabela 1) Composição média do biogás (CASTANON, 2002) 

 

 

 

 

 

 

Gás Porcentagem ( %) 

Metano (CH4) 40 – 75 

Dióxido de carbono (CO2) 25 – 40 

Nitrogênio (N2) 0,5 – 2,5 

Oxigênio (O2) 0,1 – 1 

Ácido sulfídrico (H2S) 0,1 – 0,5 

Amoníaco (NH3) 0,1 – 0,5 

Monóxido de carbono (CO) 0 – 0,1 

Hidrogênio (H2) 1 – 3 
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No caso de produção industrial, a decomposição ocorre em biodigestores que podem ser 

alimentados por batelada ou de forma contínua. No primeiro método, a biomassa permanece no 

biodigestor por um tempo determinado, sem adição de nova carga. Nesse método de produção, 

é possível fazer a manutenção do reator de forma simples e o percentual de massa seca, 

relacionada à massa remanescente de biomassa extraindo-se a quantidade de água, pode ser alta 

(DREGER; COELHO, 2015). A alimentação contínua pode ter dois tipos de processamento: 

• Fluxo contínuo, onde o fermentador tem um volume limitado de até 1000 m³. A 

biomassa segue um fluxo interno sequencial. Nesse tipo de processamento, há 

limitações quanto à manutenção; 

• Mistura completa, onde o biodigestor tem volume de até 6000 m³ e a biomassa fresca é 

misturada à biomassa em digestão e o processo de degradação tem seu início imediato. 

Nesse método, é possível ter os fermentadores distintos e em série, podendo ter uma 

separação de fases entre os estágios. 

A qualidade e pureza do biogás depende da remoção de gases residuais, como o ácido 

sulfídrico, amônia e água. O ácido sulfídrico é letal ao ser humano para concentrações 

superiores a 100 ppm (EDER; SCHULZ, 2006). Sua combustão gera o dióxido de enxofre, que 

é um elemento de risco para saúde humana e ambiental, além de afetar a conversão mecânica 

da máquina. Assim, o processo de dessulfurização é importante para a saúde e para o meio 

ambiente, que pode ser feito de forma química, física ou biológica (DREGER; COELHO, 

2015). 

Outro contaminante do biogás é a amônia, que pode ser retirada utilizando-se um filtro 

de carvão ativado ou por meio da lavagem do biogás. O vapor d’água, que pode ser removido 

por meio de caixas de condensação (DREGER; COELHO, 2015). 

 

2.2) Produção de hidrogênio através do Biogás 

Existem diversas rotas para a produção de hidrogênio, entre elas a reforma à vapor do 

metano (Reação 2.1), a oxidação parcial (Reação 2.2) e a reforma seca (Reação 2.3), na 

presença de catalisadores. Essas reações serão discutidas mais detalhadamente a seguir. 
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            CH4 + H2O ⇆ CO + 3H2,    ∆H =   206,0 kJ/mol    (Reação 2.1)    

          CH4 + 1/2O2 ⇆ CO + 2H2,    ∆H =  −38,0 kJ/mol  (Reação 2.2) 

           CH4 + CO2  ⇆ 2CO + 2H2,   ∆H =  247,0 kJ/mol    (Reação 2.3) 

 

2.2.1) Reforma à Vapor 

A reforma à vapor do hidrogênio (reação 2.1) consiste na reação entre metano e vapor 

d’água, produzindo hidrogênio e monóxido de carbono.  

CH4 + H2O ⇆ CO + 3H2,    ∆H =   206,0 kJ/mol  (Reação 2.1) 

             CO +  H2O ⇆  CO2 +  H2,     ∆H =  −41,2 kJ/mol  (Reação 2.4) 

A reação 2.1 é endotérmica, havendo uma expansão do número de mols, sendo 

favorecida a pressões reduzidas. A reação de deslocamento gás-água (reação 2.4) é uma reação 

paralela, exotérmica, favorecida em menores temperaturas. A figura 1, que apresenta a variação 

da energia livre de Gibbs (∆G) para as principais reações que podem ocorrer no processo, 

evidencia que produção de hidrogênio é favorecida em altas temperaturas (LARSEN, 1999).   

 

Figura 1) Variação da energia livre de Gibbs em função da temperatura para as 

principais reações que podem acontecer na reforma à vapor (LARSEN, 1999). 
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O catalisador industrial normalmente utilizado é a base de níquel suportado em material 

inerte, geralmente alumina, com ou sem a adição de promotores (RUCKENSTEIN; HU, 1997). 

A proporção entre vapor d’água e metano é uma variável importante, sendo frequentemente 

igual a 4, promovendo uma remoção de carbono eficiente, conforme a reação 2.5 (FERREIRA, 

2010). 

               C +  H2O →   CO +  H2      ∆H = 131,3kJ/mol  (Reação 2.5) 

 

     2.2.2) Oxidação parcial do metano (OPM) 

A oxidação parcial do metano (reação 2.2) é uma reação exotérmica que conduz a uma 

razão H2/CO próxima de 2. Contudo, há o risco da combustão completa do metano, caso ocorra 

um pequeno decréscimo na seletividade para CO, formando CO2.  Por ser altamente exotérmica, 

a combustão total do metano causa aumento na temperatura da reação, podendo causar 

destruição do catalisador devido à formação de pontos quentes (FERREIRA, 2010). 

Os principais catalisadores para a OPM são metais de transição, como Ni e Co e metais 

nobres, como Ru, Rh, Pd, Pt e Ir. Esses metais também catalisam a decomposição do CH4 em 

carbono e hidrogênio, o que causa a deposição de carbono sobre a superfície do catalisador 

(RUCKENSTEIN; HU, 1997). 

              CH4 + 1/2O2 → CO + 2H2,    ∆H =  −38,0 kJ/mol  (Reação 2.2) 

A oxidação parcial do metano possui como vantagem uma maior economia no gasto de 

energia elétrica, em comparação com a reforma à vapor e com gás carbônico, por ser 

exotérmica. Além disso, a utilização de oxigênio na alimentação auxilia a remoção dos 

depósitos de carbono, o que aumenta o tempo de vida do catalisador. Contudo, a necessidade 

de utilizar oxigênio puro é um grande obstáculo, por elevar os gastos do processo quando 

aplicado em escala industrial (ROSTRUP-NIELSEN, 2002). 
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     2.2.3) Reforma seca  

Uma das rotas para a conversão de biogás em hidrogênio é a reforma seca do metano, 

que vem se mostrando uma ótima opção para a geração de H2. Essa reação catalítica utiliza 

como matéria prima CH4 e CO2, dois gases causadores do efeito estufa, produzindo H2 e CO, 

conhecido como gás de síntese. 

A reação de reforma do metano com o gás carbônico foi estudada pela primeira vez por 

Fischer e Tropsch em 1928 e cálculos indicam que ela é termodinamicamente favorável em 

temperaturas superiores a 640°C, na presença de catalisadores (EDWARDS; MAITRA, 1995). 

             CH4 + CO2  ⇆ 2CO + 2H2,   ∆H =  247,0 kJ/mol  (Reação 2.3) 

A reforma do metano com gás carbônico é acompanhada pelas seguintes reações 

paralelas: 

• Decomposição do metano; 

              CH4  →   C +   2H2,    ∆H =  75,0 kJ/mol               (Reação 2.6) 

• Reação de Boudouard; 

 2CO ⇆   C + CO2,   ∆H =  −171 kJ/mol               (Reação 2.7)                                   

• Reação de deslocamento gás-água (reação de shift); 

𝐶O + H2O ⇆ CO2 + H2,   ∆H =  −41,2 kJ/mol    (Reação 2.8)     

• Reação de gaseificação do carbono; 

              C +  H2O ⇆ CO +  H2,      ∆H =  131,0 kJ/mol     (Reação 2.9) 

 Assim como a reação principal 2.3, as reações 2.6 e 2.9 são endotérmicas, enquanto que 

as reações 2.7 e 2.8 são exotérmicas. A figura 2 mostra a variação da constante de equilíbrio 

para essas reações com a temperatura (ZHANG et al., 2007). 
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Figura 2) Variação da constante de equilíbrio da reação principal e paralelas 

da reforma seca do metano (ZHANG et al.,2007). 

A elevação da temperatura favorece a decomposição do metano (Reação 2.6) e a 

gaseificação do carbono (Reação 2.9), gerando hidrogênio, uma vez que aumenta o valor da 

constante de equilíbrio dessas reações. Além disso, esse aumento favorece a reação reversa de 

Boudouard (Reação 2.7), o que provoca a reação do carbono depositado com o oxigênio 

proveniente do CO2, produzindo monóxido de carbono. Dessa forma, altas temperaturas (acima 

de 750°C) são favoráveis para aumentar a conversão de equilíbrio da Reação 2.3 (ZHANG et 

al., 2007). Apesar de apresentar um efeito vantajoso nesse aspecto, o aumento excessivo da 

temperatura pode provocar um aumento na demanda energética do processo e favorecer a 

reação reversa de deslocamento gás-água, consumindo hidrogênio e aumentando a produção de 

CO (FERREIRA, 2010). 

Em condições ideais, o carbono formado pela decomposição do metano (reação 2.6) 

deverá ser consumido na reação reversa de Boudouard (reação 2.7) e na reação de gaseificação 

do carbono (reação 2.9). Caso a reação 2.6 seja mais rápida que a taxa de remoção de carbono, 

haverá a deposição de coque sobre a superfície do metal, causando a desativação do catalisador 

e o bloqueio do reator. Pode-se concluir, dessa forma, que o catalisador ideal deve apresentar 
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uma alta atividade, possibilitando uma alta conversão de metano, e possuir mecanismos que 

promovam uma remoção de carbono eficiente, garantindo sua estabilidade (FERREIRA, 2010). 

Wei e Iglesia (2004a) estudaram a cinética da reforma seca e a vapor do metano sobre 

catalisadores de ródio suportados em Al2O3 e ZrO2 e catalisadores de níquel suportados em 

MgO. Para ambos casos, eles concluíram que a velocidade da reação aumenta linearmente com 

a pressão parcial do metano (5-450 kPa), na faixa de temperaturas entre 550°C e 750°C. 

Contudo, o aumento na pressão parcial de H2O ou CO2 não influenciava significativamente a 

taxa de reação. Através de seus resultados, eles propuseram o seguinte mecanismo: 

               CH4 + 2 ∗ →  CH3 ∗  +   H ∗     (Reação 2.10) 

 

              CH3 ∗  +  ∗  →  CH2 ∗ +  H ∗    (Reação 2.11) 

 

              CH2 ∗  +  ∗  →  CH ∗ +  H ∗      (Reação 2.12) 

 

              CH ∗  +  ∗  →  C ∗  +  H ∗          (Reação 2.13) 

 

              CO2 +  2 ∗ ↔ 2CO ∗  +O ∗       (Reação 2.14) 

 

              C ∗  +O ∗ ⇆  CO ∗   +  ∗             (Reação 2.15) 

 

             2 CO ∗ ↔  2 CO +  2 ∗                 (Reação 2.16) 

 

               H ∗  + H ∗ ↔   H2  + 2 ∗          (Reação 2.17) 

 

               H ∗  + O ∗  ↔    OH ∗  +  ∗        (Reação 2.18) 

 

               H ∗  + OH ∗ ↔ H2O ∗  +  ∗       (Reação 2.19) 

 

              H2O ∗ ↔  H2O + ∗                      (Reação 2.20) 
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Sendo: 

→                Etapa irreversível 

↔            Etapa quase reversível 

⇆             Etapa reversível 

*              Sítio Ativo 

 

No mecanismo proposto, a etapa lenta é a ativação inicial da ligação C-H do metano, 

interagindo com os sítios ativos do catalisador, ocorrendo a quimissorção do carbono (C*) via 

eventuais abstrações de H, que se tornam mais velozes à medida que os átomos são removidos 

do CH4. Em seguida, ocorre a remoção do C* e do H* via dessorção ou reação com o O* 

quimiossorvido, gerando CO2 ou H2O, respectivamente. 

          

Figura 3) Esquema representativo da sequência de etapas envolvidas na reforma do metano e 

da água sobre catalisadores à base de níquel (ki: coeficiente de velocidade; Ki: constante de 

equilíbrio para a etapa i (WEI, J.; IGLESIA,E, 2004a). 
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2.3) Catalisadores  

 A utilização de catalisadores é de extrema importância para a viabilidade econômica da 

reação de reforma. Cálculos termodinâmicos mostram que para se obter uma conversão de 50% 

de CO2 sem a utilização de catalisadores, a temperatura da reação deverá ser de 1035º C 

(MAHBOOB et al., 2017). Contudo, com a utilização de catalisadores, é possível atingir 

conversões extremamente altas mesmo em temperaturas baixas, em torno de 700ºC (BIAN; 

KAWI, 2017).   

 Em geral, é aceito que o CH4 é adsorvido na maioria dos metais de transição, 

principalmente do grupo VIII b da tabela periódica, enquanto que o CO2 é adsorvido por óxidos. 

Assim, a reforma seca pode ser catalisada pela maioria dos metais de transição suportados em 

óxidos (MUN SING; SUBHASH, 2009).   

É bem aceito na literatura que os catalisadores de níquel e metais nobres apresentam o 

melhor desempenho catalítico para a reação de reforma seca do metano. No caso dos metais 

nobres, alguns estudos apontaram o Pd como melhor atividade e estabilidade, enquanto que 

outros apontaram para o Ru e Rh. Além do metal utilizado, o método de preparo do catalisador, 

sua composição e temperatura de redução e calcinação também afetam a sua performance 

(BIAN et al., 2017). 

 Guerrero-Ruiz et al. (1998) estudaram a atividade e estabilidade para diferentes metais 

suportados em Al2O3 e em SiO2, nas temperaturas de 450ºC e 750ºC. Para todos os 

catalisadores, o aumento da temperatura levou ao aumento da atividade do catalisador, sendo 

que esse efeito ficou mais evidente para o níquel, cobalto e irídio. Catalisadores de níquel, 

cobalto e ródio mostraram uma boa estabilidade durante a reação. Seus resultados 

demonstraram a seguinte ordem de atividade. 

• Catalisador suportado em alumina: Rh>Ni >Ir>Ru~Pt>Co; 

• Catalisador suportado em silica: Ni>Ru >Rh~Ir>Co~Pt; 

Wei e Iglesias (2004a) compararam a taxa de reação para a reforma seca do metano para 

diversos suportes. Os resultados mostram que a taxa de reação aumenta com o aumento da 

dispersão metálica. A seguinte ordem de atividade foi obtida para diferentes metais: Pt> Ir> Ni 

> Rh >Ru. 
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 Por formar mais carbono em relação aos metais nobres, o níquel está mais sujeito à 

desativação catalítica. Contudo, devido ao baixo custo, comparativamente, os catalisadores à 

base de níquel são mais atrativos e viáveis para serem utilizados em escala industrial.  

 

     2.4) Desativação dos catalisadores 

Ao longo da reação, os catalisadores podem sofrer com a desativação devido a vários 

fatores, como a sinterização, o coqueamento e o envenenamento, o que torna indispensável a 

troca do inventário depois de determinado tempo. Esses fenômenos podem causar (ALMEIDA, 

2012): 

• Diminuição da seletividade da reação principal; 

• Perda de atividade do catalisador e consequente queda da conversão devido à 

diminuição da área ativa, por bloqueamento dos seus sítios ativos; 

• Aumento na perda de carga do reator; 

• Má distribuição dos fluídos no reator; 

A seguir serão descritas as várias formas de desativação. 

2.4.1) Sinterização 

A sinterização é um fenômeno térmico no qual as partículas menores se aglomeram, 

formando partículas de maiores dimensões e consequentemente causam perda da área 

específica do catalisador (ABREU, 2007). Além da temperatura, a sinterização também é 

influenciada pela atmosfera, estrutura e composição do suporte.  

Catalisadores a base de níquel são bastante ativos e seletivos para a reação de reforma 

seca do metano, contudo, estão sujeitos ao fenômeno da sinterização. Isso pois a condição 

operacional usualmente utilizada para a reação é entre 800°C e 900°C, sendo superior a 

temperatura Tamman do níquel, 590°C, temperatura na qual os átomos ou moléculas do sólido 

adquirem energia suficiente para difundirem, causando a sinterização (TRIMM, 1999). Esse 

processo pode ser minimizado a partir da escolha de um suporte que permita uma maior 

dispersão do catalisador e, consequentemente, uma melhor dissipação do calor, possibilitando 

uma maior estabilidade térmica (ABREU, 2007). 
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2.4.2) Coqueamento 

 O coque pode ser compreendido como um conjunto de substâncias carbonadas, com 

estruturas variadas, podendo ser altamente cristalinas ou praticamente amorfas. Sua origem 

pode ser tanto catalítica quanto pirolítica. No primeiro caso, o carbono resulta da ação catalítica 

de certas superfícies, como as metálicas e as que possuem centros ativos ácidos, enquanto que 

o carbono pirolítico é resultante do craqueamento térmico de hidrocarbonetos. O processo de 

deposição de coque sobre a superfície do catalisador, causando bloqueio de seus sítios ativos é 

conhecido como coqueamento. 

O mecanismo de coqueamento sobre o catalisador de Ni/Al2O3 inicia-se com o metano 

sendo dissociado em uma espécie de carbono altamente reativa, conhecida como Cα ou 

atômico. Muitas dessas espécies reagem através da reação reversa de Boudouard (Reação 2.7) 

ou através da gaseificação do carbono (reação 2.9). Contudo, caso haja demora em sua 

gaseificação, o Cα pode dar origem ao Cß, através de rearranjos ou polimerização. Esse 

composto menos reativo pode encapsular o metal ativo do catalisador ou se dissolver em seus 

cristais e precipitar na interface suporte-metal, dando origem aos filamentos de carbono, que 

deslocam o metal da superfície do suporte. A continuação desse processo resulta no crescimento 

desses filamentos e sua consequente fragmentação, causando perda da fase ativa e entupimento 

do leito reacional, podendo gerar elevadas temperaturas e aumentar a perda de carga no reator. 

O resultado desse processo é a desativação do catalisador e a necessidade de regenerá-lo ou 

substituí-lo (ABREU, 2007). 

A adsorção do metano sobre o catalisador à base de níquel pode causar a formação de 

carbeto de níquel, em certas condições reacionais, conforme a reação 2.21 (ABREU, 2007). A 

dissolução de carbono no níquel cria pontos de nucleação, que são responsáveis pelo 

crescimento dos filamentos de carbono, que elevam os cristais de níquel da superfície e resultam 

na fragmentação do catalisador (FONSECA, 2019), conforme demonstrado pela figura 4.  

       CH4 + 7Ni ⇆ Ni3C + 4Ni − H                  (Reação 2.21) 
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Figura 4) Mecanismo de formação do carbono filamentar em catalisadores de níquel 

(ABILD-PEDERSEN; NORSKOV, 2006). 

Um resumo esquemático dos processos envolvendo a formação e remoção do Cα, Cß e 

carbeto de níquel pode ser observado na figura 5. 

 

 

Figura 5) Mecanismo de formação de carbono (TRIMM, 1999). 

A redução na deposição de coque pode ser feita através do controle das condições de 

operação. Alimentar o reator com excesso de gás carbônico desloca o equilíbrio da reação de 

Boudouard (reação 2.7) no sentido inverso, ou seja, favorece a reação entre gás carbônico e o 

carbono depositado, formando monóxido de carbono. Além disso, aumentar a temperatura de 

entrada dos gases desfavorece a formação de carbono pela reação de Boudouard (reação 2.7) e 

favorece sua gaseificação (reação 2.9). Contudo, também causa um aumento na decomposição 
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do metano (reação 2.6), podendo gerar coque em excesso e provocar a desativação do 

catalisador (TRIMM, 1999).  

Algumas das estratégias utilizadas para diminuir a deposição de coque e, 

consequentemente, evitar a desativação dos catalisadores serão discutidas mais detalhadamente 

no próximo tópico. 

 

2.5) Estratégias para mitigar a desativação catalítica 

2.5.1) Catalisadores bimetálicos  

Existem vários estudos (ZHANG et al., 2007; GAO et al., 2017; BIAN et al., 2017; 

BIAN; KAWI, 2017; FAN et al., 2015; MAHBOOH et al., 2017) que sugerem a utilização de 

catalisadores bimetálicos de Ni e Co para minimizar a formação de carbono e aumentar 

atividade do catalisador a base de níquel. 

Fan et al. (2015) observaram que a inclusão de cobalto na solução sólida NixMg1-xO 

ajudou na inibição do depósito de coque. Tal fenômeno ocorreu devido à forte afinidade entre 

o cobalto e oxigênio, que acelerou a reação de gaseificação do carbono. Dessa forma, 

concluíram que o catalisador com níquel e cobalto apresenta uma melhor performance catalítica 

do que um catalisador contendo somente um dos metais. 

 Zhang et al. (2007) avaliaram o desempenho de diferentes catalisadores bimetálicos 

suportados em Al-Mg-O durante a reforma seca do metano, na temperatura de 750°C. Os 

autores concluíram que o catalisador Ni/Co apresentou uma maior conversão de metano e 

estabilidade do que os catalisadores Ni/Mn, Ni/Fe e Ni/Cu. Além disso, o Ni/Co apresentou 

uma baixa taxa de formação de carbono, enquanto que o Ni/Fe teve uma alta taxa. Para todas 

as amostras, a seletividade para hidrogênio não foi significativamente alterada. 

Esses autores também compararam o desempenho do catalisador bimetálico Ni/Co com 

os catalisadores monometálicos à base de níquel e cobalto. A amostra Ni/Co apresentou uma 

conversão inicial de CH4 e CO2 de 83,8 % e 87,0%, respectivamente, enquanto que após 30 

horas de reação a conversão foi de 83,9% e 87,1%. Esse resultado demonstra sua grande 

estabilidade, uma vez que, para ambos os reagentes, a taxa de reação manteve-se constante. Já 
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o catalisador monometálico de níquel teve sua conversão de CH4 e CO2 reduzida de 62,9% para 

58,0% e de 73,4% para 69,5% respectivamente, enquanto que o de cobalto reduziu de 67,6% 

para 58,3% e de 77% para 71,2%. A amostra Ni/Co não apresentou formação de carbono, 

enquanto que a taxa de formação para a amostra de Ni foi de 0,003186 gC.gcat-1 e a taxa para 

a amostra de Co foi de 0,003973 gC.gcat-1. Observou-se também a predominância do Ni2+ e 

Co3+ para o catalisador monometálico de níquel e cobalto, respectivamente. Contudo, para o 

Ni/Co, foi notado um aumento considerável nas espécies Ni3+ e Co2+ o que mostra uma troca 

de elétrons entre os metais. Acredita-se que essa transferência gere uma maior proteção ao 

catalisador em relação à oxidação de sua fase metálica. Além disso, a excelente atividade e 

estabilidade do Ni/Co está muito relacionada com a sua alta dispersão metálica, forte interação 

metal-suporte e a formação de uma solução sólida estável.  

Gao et al. (2017) comparam o comportamento do catalisador monometálico de níquel 

5Ni (5% em massa) com o bimetálico 4Ni/Co (4% em massa de Ni e 1% em massa de Co), 

suportado em SiO2. Os autores observaram que a amostra 4Ni/Co obteve a melhor performance 

durante as 30 horas de reação, mantendo a conversão de CH4 e CO2 ao redor de 79% e 82%, 

respectivamente. Já a amostra 5Ni teve sua conversão de CH4 e CO2 reduzida de 78% para 74% 

e de 81% para 77% respectivamente. Segundo os autores, a transferência de elétron do Co para 

Ni causa um aumento na densidade eletrônica do níquel, protegendo-o da sinterização e 

oxidação. A amostra 4Ni/Co apresentou uma menor formação de carbono durante a reação em 

comparação com o 5Ni, devido à forte interação metal-suporte e boa dispersão metálica. 

Bian e Kawi (2017) analisaram a influência da proporção mássica entre Ni e Co em 

catalisadores bimetálicos, para a reação de reforma do metano com gás carbônico, suportado 

em SiO2.  O gráfico da conversão de CH4 e CO2 para cada catalisador xNiyCo pode ser 

observado na figura 6, onde x é a fração mássica de níquel e y é a fração mássica de cobalto. 
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Figura 6) Conversão de CH4 e CO2 durante a reação de reforma seca. Condições reacionais: 

Razão CH4/CO2 = 1, T=750°C (BIAN; KAWI, 2017). 

 

Foi observado que os catalisadores 7Ni3Co e 10Ni apresentaram melhor desempenho e 

estabilidade, enquanto que as amostras 5Ni5Co, 3Ni7Co e 10Co sofreram com desativação e 

baixa atividade devido, à oxidação da fase metálica, o que é comumente relatado para 

catalisadores à base de cobalto (RUCKENSTEIN; WANG, 2002; LIU et al., 2010).  Os autores, 

em seguida, sintetizaram o catalisador 9Ni/1Co e compararam seu desempenho com as 

amostras 10Ni e 7Ni/Co, para a reação à 700°C e na razão CH4/CO2 = 2. Essas condições 

reacionais são mais severas, favorecendo a desativação dos catalisadores e diminuindo à 

conversão dos reagentes (BIAN; KAWI, 2017).  

 

Figura 7) Conversão de CH4 durante a reação de reforma seca. Condições reacionais: 

Razão CH4/CO2 = 2, T=700°C (BIAN; KAWI, 2017). 
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Bian e Kawi (2017) concluíram que o catalisador 10Ni sofreu desativação pela 

deposição de coque. Nessas condições, o catalisador 7Ni3Co sofreu uma forte desativação 

devido à oxidação da fase metálica, apesar de ter uma composição apropriada para a reação à 

750°C.  Isso ocorreu, pois, com a diminuição da temperatura para 700°C e razão CH4/CO2 = 2, 

houve um desequilíbrio entre a taxa de deposição e gaseificação do carbono, ocorrendo um 

acúmulo de oxigênio na superfície do catalisador. Para essas condições mais severas, o 

catalisador 9Ni/1Co apresentou um comportamento estável por conseguir atingir esse 

equilíbrio. Foi concluído que enquanto o níquel é o principal responsável pela decomposição 

do metano, o cobalto favorece a decomposição do gás carbônico, gerando carbono e oxigênio, 

respectivamente (BIAN; KAWI, 2017). 

Xu et al. (2009) avaliaram o desempenho de catalisadores bimetálicos, contendo 

diferentes proporções mássicas de níquel e cobalto, suportados em La2O3/Al2O3 durante a 

reforma seca do metano. Os autores observaram que os catalisadores com maiores teores de Co 

apresentaram a menor atividade para reação, associando esse resultado à baixa atividade do 

cobalto e oxidação de sua fase ativa, durante reforma seca do metano, o que explica sua baixa 

formação de carbono. Os catalisadores 10Ni e 7Ni/3Co apresentaram a melhor performance 

catalítica, sendo que o catalisador monometálico apresentou uma maior taxa de formação de 

carbono (0,6737 mg g(cat)-1h-1) do que o bimetálico (0,6527 mg g(cat)-1h-1), apesar desse último 

ter uma maior atividade catalítica. Os autores atribuíram o melhor desempenho do catalisador 

7Ni/3Co ao efeito sinérgico entre níquel e cobalto, alta dispersão metálica e distribuição 

uniforme do diâmetro dos poros. 

Ay e Uner (2015) compararam o desempenho do catalisador bimetálico de Ni e Co (8% 

em massa de Ni e 4% em massa de Co) com o monometálico de níquel (4% em massa) e cobalto 

(4% em massa) suportados em CeO2 durante a reforma seca do metano. Os catalisadores Ni-

Co/CeO2 e Ni/CeO2 apresentaram alta atividade catalítica, sendo observada a formação de 

carbono sobre ambos os catalisadores. Os autores acreditam que o cobalto não alterou 

significativamente a performance do catalisador de níquel por não estar na proporção 

apropriada. Em relação ao catalisador Co/CeO2, não foi observada a formação de carbono, em 

virtude de seu baixo desempenho catalítico. Os autores acreditam que esse baixo desempenho 

do catalisador monometálico de cobalto deve-se à forte interação entre esse metal e o suporte 
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de óxido de cério. Devido a esse fenômeno, partículas de CeO2 estariam recobrindo os sítios 

ativos do catalisador, causando a diminuição de sua atividade. 

2.5.2) Suporte 

O suporte também apresenta um papel importante durante a reforma seca do metano, 

sendo que ele tem o papel de acelerar o processo de dissociação de CO2. Além disso, um suporte 

com alta área específica permite uma maior dispersão do catalisador, possibilitando uma maior 

exposição da fase ativa (FERREIRA, 2010), além de controlar o tamanho das partículas 

metálicas, uma vez que partículas maiores tem uma maior tendência a serem encapsuladas pelo 

carbono, ficando isoladas do meio reacional (ABREU, 2007). Dessa forma, o suporte adequado 

deve ser capaz de manter a dispersão metálica ao longo da reação e ser resistente à altas 

temperaturas (GUO et al., 2004). 

Bitter et al. (1999) estudaram catalisadores de platina suportados em γ-Al2O3, TiO2 e 

ZrO2. Os autores observaram que apesar da atividade ser semelhante, os catalisadores 

apresentaram estabilidade diferente, de acordo com a seguinte ordem: Pt/γ-Al2O3 < Pt/ TiO2 < 

Pt/ ZrO2. A sua desativação ocorreu por meio do bloqueio de seus sítios ativos pela deposição 

de carbono, sendo que a quantidade de coque formada na amostra Pt/γ-Al2O3 

(6.6x10- 4 molC/gcat) foi consideravelmente superior à quantidade formada nas amostras Pt/ 

TiO2 (4.6x10-5 molC/gcat) e Pt/ ZrO2 (7.7x10-6 molC/gcat). 

 Takano et al. (1994) também estudaram o efeito de diferentes suportes para 

catalisadores à base de níquel na reforma seca do metano. Eles observaram a seguinte ordem 

de atividade catalítica: Ni/Al2O3 > Ni/MgO-SiO2 > Ni/SiO2. Os autores relacionaram essa 

ordem a uma melhor capacidade de adsorção e dissociação do CO2 nos suportes à medida que 

sua característica ácida aumenta. 

Wang e Lu (1998) estudaram a estabilidade e a conversão do metano e gás carbônico de 

catalisadores à base de níquel em diversos suportes. Eles concluíram que os catalisadores Ni/γ-

Al2O3 (SBET 157 m2/g e Ni/SiO2 (SBET 238,5 m2/g) apresentaram melhor estabilidade em longo 

prazo, conversão para metano e gás carbônico em comparação com Ni/α-Al2O3 (SBET 1,2 m2/g) 

e Ni/MgO (SBET 55,5 m2/g) para temperaturas de reação de 500ºC, 600ºC, 700ºC e 800ºC. Os 

autores associaram esses resultados a uma maior área específica e dispersão metálica dos 
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catalisadores Ni/γ-Al2O3 e Ni/SiO2. Ao preparar o catalisador Ni/γ-Al2O3, eles notaram a 

presença de aluminato de níquel no teste de caracterização de catalisador por meio da difração 

de raios X. Eles observaram que a forma reduzida do aluminato também é ativa para a reação, 

apresar de o catalisador ter sofrido com uma alta deposição de carbono (WANG; LU,1998). 

Durante a calcinação, o óxido de níquel pode reagir com o suporte, conforme a seguinte reação 

(ALMEIDA, 2012): 

       𝐴𝑙2𝑂3  + 𝑁𝑖𝑂 → 𝑁𝑖𝐴𝑙2𝑂4                  (𝑅𝑒𝑎çã𝑜 2.22) 

 Guo et al. (2004) também observaram que apesar do catalisador de Ni suportado em 

γ-Al2O3 ter apresentado uma alta atividade para a reação de reforma seca, sofreu uma rápida 

desativação devido a formação de carbono promovida pela presença de aluminato de níquel.  

A alta taxa de deposição de carbono, sobre catalisadores suportados em alumina, 

também pode ser reduzida através da utilização de promotores à base de óxidos com 

propriedades redox, como o CeO2. Assim, a utilização de um suporte misto CeO2/Al2O3 permite 

combinar as propriedades do óxido de cério com as da alumina, como baixo preço, alta área 

específica, boa capacidade de dispersão metálica, resistência térmica e mecânica (ABREU, 

2007).  

Além disso, conforme é possível observar na figura 8, a alumina permite a criação de 

uma barreira difusiva durante a etapa de calcinação do óxido de cério, impedindo sua 

sinterização, que é responsável pela diminuição da área específica do suporte puro de CeO2 

(SUZUKI et al., 2002). Assim, a utilização do óxido misto permite compensar essa 

desvantagem, permitindo uma maior dispersão metálica e, consequentemente, uma maior 

atividade do catalisador.  
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Figura 8) Barreira de difusão feita pela alumina (SUZUKI et al., 2002). 

A estrutura do óxido de cério é do tipo fluorita (CaF2), tendo um arranjo cúbico de corpo 

centrado. A quantidade de íons O2- é o dobro da quantidade de íons Ce4+, de modo que cada íon 

Ce4+ se dispõe tetraedricamente em torno dos íons O2-, conforme mostrado pela figura 9 

(FONSECA, 2019). 

 

 Figura 9) Estrutura do óxido de cério (FONSECA, 2019). 

O óxido de cério mantém sua estrutura de fluorita mesmo com a perda de grandes 

quantidades de oxigênio de rede, formando um grande número de vacâncias de oxigênio. É por 

meio dessas vacâncias que o CeO2 consegue liberar e estocar oxigênio, favorecendo a redução 

na deposição de carbono na superfície do catalisador (ABREU, 2007). Dessa forma, CeO2 é 

capaz de liberar oxigênio em atmosferas redutoras e elevadas temperaturas, deslocando o 

equilíbrio químico da reação 2.23 no sentido de liberação de O2 e formação das espécies CeO2-
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X e Ce2O3. Já em atmosferas oxidantes, o óxido é capaz de armazenar o oxigênio e deslocar o 

equilíbrio da reação 2.23 no sentido inverso (FONSECA, 2019).  

   CeO2  ⇆ CeO2−x + x/2O2                  (Reação 2.23) 

Noronha et al. (2001) sugeriram um mecanismo para a reação da reforma seca do 

metano em catalisadores de Pt/CeZeO2. Na primeira etapa, o metano adsorve sobre a partícula 

metálica, formando H2 e carbono, que pode ser oxidado pelo oxigênio presente na estrutura do 

óxido de cério, formando CO e gerando as vacâncias de oxigênio. Na segunda etapa, o CO2 

adsorve no suporte próximo das partículas de metal, dissociando-se em CO e oxigênio que pode 

preencher as vacâncias de oxigênio geradas, dando continuidade ao ciclo redox (NORONHA 

et al. 2001). Dessa forma, a taxa de deposição de coque sobre o catalisador está relacionada ao 

balanço entre a decomposição do metano e a gaseificação do carbono por meio da sua reação 

com oxigênio do suporte. A figura 10 demonstra esse processo. 

 

Figura 10) Mecanismo de remoção de coque na reforma seca do metano  

(NORONHA et al., 2001). 

 

Abreu (2007) estudou a influência de catalisadores de níquel suportados em 

xCeO2/Al2O3 para diferentes proporções mássicas (x = 0, 1, 5, 10 ,20 e 100%) durante a reforma 

seca do metano. Foi concluído que os catalisadores suportados em 10 e 20% de teor mássico 

em céria apresentaram a melhor atividade e estabilidade que os demais. O catalisador Ni/CeO2 

(x = 100%) e Ni/Al2O3 (x = 0%) apresentaram o pior desempenho para a reação, em virtude da 

sua baixa área específica (menor que a metade do valor dos outros catalisadores) e desativação 

devido à alta deposição de coque, respectivamente. A razão H2/CO manteve-se constante para 
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todos os catalisadores e a deposição de carbono foi reduzida à medida que a proporção mássica 

do CeO2 aumentou, sendo que o catalisador Ni/CeO2 (x = 100%) sofreu com a menor deposição 

de carbono. 

Azevedo (2017) estudou o efeito de alguns dopantes (Gd, Nb,Pr e Zr) sobre o catalisador 

Pt/CeO2/Al2O3 para a reforma seca do metano. Os resultados obtidos mostraram que o 

catalisador que não continha dopantes apresentou a melhor estabilidade e maior atividade para 

a reforma seca do metano. Esse fato pode ser explicado pela maior dispersão do óxido de cério, 

acarretando uma melhor interação entre o óxido e a partícula metálica, promovendo uma melhor 

retirada de carbono. Em relação aos catalisadores dopados, a amostra contendo Nb obteve o 

melhor desempenho, certamente devido à formação do óxido de nióbio, que contribuiu com a 

estabilidade. 

Marinho (2016) estudou o efeito dos dopantes Nb,Sm e Gd sobre catalisadores de níquel 

suportados em óxido misto de CeO2/Al2O3. Todos os catalisadores apresentaram desempenho 

catalítico aproximadamente igual. Contudo, o catalisador não dopado foi o único que não sofreu 

com a deposição de carbono. Este resultado foi atribuído a maior capacidade de formação de 

vacâncias de O2, atuando no processo de limpeza da superfície metálica. 

Valentini et al. (2004) também avaliaram o efeito do óxido de cério em catalisadores de 

Ni/Al2O3 durante a reforma seca do metano, para a razão CH4/CO2 na alimentação igual a 0,5, 

1 e 2. Os autores concluíram que, para todas as razões, a atividade catalítica e estabilidade 

térmica aumentaram conforme aumentou a concentração mássica do CeO2 no suporte, 

atingindo o máximo na concentração de 20%, conforme observado na figura 11. Essa maior 

estabilidade está relacionada com o aumento da conversão do gás carbônico em oxigênio e 

monóxido de carbono, o que possibilita uma remoção de coque mais eficiente. 
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Figura 11) Conversão de metano durante a reforma seca do metano à 625°C para 

catalisadores contendo 0, 5, 10, 15 e 20% de óxido de cério (VALENTINI et al., 2004). 

 

Wang e Lu (1998) avaliaram o catalisador de níquel suportado em γ-Al2O3, CeO2 e 

xCeO2-Al2O3 (x = 1%, x = 5% e x = 10%, sendo x o percentual mássico do CeO2) para a reação 

de reforma seca do metano. O catalisador suportado em γ-Al2O3 apresentou alta atividade e 

maior deposição de coque, em comparação com os demais catalisadores, enquanto que o 

catalisador suportado em CeO2 obteve a menor atividade e menor formação de carbono, em 

virtude do menor desempenho catalítico. Os autores associaram essa menor atividade ao 

bloqueio dos sítios ativos do níquel pela migração das partículas de óxido de cério, após a 

redução do catalisador em altas temperaturas. Além disso, os autores observaram o efeito 

sinergético da combinação de ambos os óxidos, sendo que quanto maior o percentual mássico 

de CeO2, melhor a atividade e menor a deposição de coque sob o catalisador. 

Após revisão da literatura e todos os parâmetros discutidos até aqui, o objetivo do 

presente trabalho é avaliar o desempenho catalítico de catalisadores contendo diferentes 

proporções de níquel e cobalto, suportados em óxido misto de Al2O3 e CeO2.  
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3) Metodologia 

3.1) Síntese dos catalisadores 

3.1.1) Preparo dos suportes 

A alumina utilizada na preparação dos suportes foi obtida a partir da calcinação da 

boemita (Catapal-A – Sasol) a 800ºC, por um período de 6 horas, em uma mufla. Em seguida, 

o Al2O3 foi inserido ao rotaevaporador (Figura 12) em conjunto com uma solução de 

(NH4)2Ce(NO3)6, permanecendo sob agitação (80 rpm) por duas horas  à pressão atmosférica 

e à temperatura ambiente. Posteriormente, o sistema foi aquecido sob vácuo a 100ºC com o 

intuito de remover a água. As amostras permaneceram na estufa por 24 horas, sendo, por fim, 

calcinadas sob fluxo de ar sintético (30 mL/min) a 800ºC, por 4 horas, a uma taxa de 

aquecimento de 10ºC /min. 

 

Figura 12) Rotaevaporador usado para a síntese do suporte de óxido misto CeO2/Al2O3. 

As amostras suportadas em alumina foram sintetizadas de forma a obter 20% em peso 

de óxido de cério a fim de recobrir completamente a superfície da alumina.  

 

 



39 
 

 
 

 3.1.2) Preparo dos Catalisadores 

Realizou-se a introdução de níquel e cobalto via impregnação seca. Inicialmente, foi 

preparada uma única solução contendo os precursores metálicos Ni(NO3)2.6H2O e 

Co(NO3)2.6H2O). Em seguida, ocorreu a sua lenta adição e mistura ao suporte, de forma a 

preencher o volume de seus poros. Após essa etapa, as amostras permaneceram 24 horas na 

estufa, sendo posteriormente calcinadas à 400ºC por 4 horas, a uma taxa de aquecimento de 

10ºC /min. A nomenclatura utilizada para as amostras, ao longo desse trabalho, e seus 

respectivos percentuais mássicos de níquel e cobalto podem ser encontrados na tabela 2. 

 

Tabela 2) Nomenclatura e percentual mássico de níquel e cobalto para os 

catalisadores sintetizados. 

Catalisador %Ni %Co 

Ni/CeO2/Al2O3 10 - 

9Ni-Co/CeO2/Al2O3 9 1 

7Ni-Co/CeO2/Al2O3 7 3 

 

 

3.2) Caracterização dos catalisadores 

3.2.1) Adsorção de N2 

A área específica das amostras foi determinada em um equipamento ASAP 2420 

(Micromeritics) pela adsorção de N2 na temperatura de -196ºC. As amostras (300 mg) foram 

colocadas em estufa a 100ºC, por 1 hora, seguido de tratamento sob vácuo a 300ºC, por 1 hora, 

no equipamento. As áreas específicas foram determinadas utilizando a equação de Brunnauer-

Emmett-Teller (BET). 

 

3.2.2) Difração de Raios X (DRX) 

A difração de raios x foi a técnica de caracterização utilizada com o objetivo de verificar, 

qualitativamente, os compostos presentes nos catalisadores sintetizados. Esse fenômeno é 

provocado pela interação entre o feixe de raios-X incidente e os elétrons dos átomos 
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componentes de um material, causando um desvio do feixe eletromagnético. Os fótons sairiam 

em fase com a onda difratada, dando um sinal mais intenso que é percebido pelo equipamento.  

As medidas de DRX foram realizadas em um equipamento ASX D8 (Bruker) de alta 

resolução, utilizando radiação CuKα (λ = 1,5406 Å; 40 kV, 40 mA) e o detector LynxEye. O 

intervalo de varredura foi de 20º a 70º (2θ) com passo de 0,05º/passo e tempo de contagem de 

2,0 segundos por passo. A partir dos difratogramas obtidos foi feita a identificação das fases 

presentes nas amostras e foi calculado o diâmetro de cristalito dos óxidos formados através da 

equação de Scherrer, apresentada na sessão 7.1, em Apêndices. 

 

3.2.3) Espectroscopia de Fluorescência de raios X (FRX)  

As análises de FRX foram realizadas em um espectrômetro de fluorescência de raios X 

por energia dispersiva (Bruker, S8 Tiger) com um tubo de ródio operado a 4 kW. Para a 

obtenção dos resultados foi utilizado o método semiquantitativo (QUANT-EXPRES/Bruker), 

requisitando aproximadamente 300 mg de amostra. Esse procedimento foi feito com o objetivo 

de quantificar os componentes presentes nos materiais. 

 

3.2.4) Redução a temperatura programada (TPR) 

As análises de TPR utilizaram um equipamento TPR/TPD 2900 Micromeritics, 

equipado com TCD (detector de condutividade térmica). As amostras foram submetidas a um 

pré-tratamento sob vazão de ar sintético a 400ºC por 1hora, seguido de purga sob vazão de N2 

por 30 min, e resfriadas até a temperatura ambiente. Depois, foram aquecidas a uma taxa de 10 

ºC /min, sob uma mistura 10% H2 em N2 (30 mL/min), até a temperatura de 1000ºC. O consumo 

de H2 foi monitorado pelo TCD, permitindo determinar o seu grau de redução. 

 

3.2.5) Análise Termogravimétrica (ATG) 

As análises foram feitas em um equipamento TA Instruments (SDT Q600). Para a 

realização das análises, as amostras (10 mg) foram aquecidas da temperatura ambiente até 
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1000ºC sob vazão de ar e com taxa de aquecimento de 20ºC/min. Durante esse procedimento, 

a variação de massa foi monitorada. Esse experimento tem como objetivo verificar a quantidade 

de coque formado sobre os catalisadores. 

 

3.3) Ensaio catalítico 

A reação foi realizada em um reator de quartzo, sob pressão atmosférica e na 

temperatura de 800ºC. Além disso, também foram realizados ensaios catalíticos para o 

Ni/CeO2/Al2O3 e 9Ni-Co/CeO2/Al2O3 nas temperaturas de 750ºC, 700ºC e 650ºC. Para evitar a 

formação de pontos quentes ou gradientes de temperatura no catalisador, 40,0 mg de cada 

amostra foi diluída com 60,0mg de SiC. Antes do início da reação, o catalisador foi reduzido 

com H2 puro (30 mL/min) a uma taxa de aquecimento de 10ºC até 600ºC, permanecendo nesta 

temperatura por aproximadamente 1 hora. Em seguida, a temperatura foi elevada a uma taxa de 

10ºC /min sob fluxo de N2 (30mL/min), até atingir a temperatura reacional desejada. A reação 

ocorreu por 24 horas, sendo utilizada uma razão molar CH4/CO2 = 1. A vazão de cada reagente 

foi de 50mL/min e corrente de saída do reator foi analisada usando-se um cromatógrafo gasoso 

(Agilent 6890) equipado com TCD. O cálculo utilizado para a conversão, seletividade e fator 

de estabilidade podem ser observados em Apêndices, na sessão 7.2. A unidade usada para os 

testes catalíticos pode ser observada por meio da Figura 13. 

 

             Figura 13) Unidade utilizada para os testes catalíticos. 
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4) Resultados e discussão 

4.1) Análise BET 

A Tabela 3 mostra as áreas específicas das amostras, obtidas através da adsorção de N2. 

Ao comparar a área da Al2O3 com a da amostra CeO2/Al2O3, é possível notar uma considerável 

diminuição do seu valor, provavelmente devido ao entupimento dos poros da alumina pela 

deposição do óxido de cério (SODESAWA, 1967). Os valores apresentados na tabela 3 também 

mostram que a adição de Ni e Co não alterou significativamente o valor da área específica do 

suporte. 

Tabela 3) Área específica obtida para as amostras. 

Amostra Área (m2/g) 

Al2O3 206 

CeO2/Al2O3 128 

Ni/CeO2/Al2O3 112 

9Ni-Co/CeO2/Al2O3 108 

7Ni-Co/CeO2/Al2O3 106 

 

                                     

4.2) Difração de Raios X 

Os difratogramas dos três catalisadores preparados (figura 14a) apresentam as linhas de 

difração correspondentes à estrutura fluorita do CeO2 (PDF#43-1002), do Al2O3 cúbico 

(PDF#10-0425), do Al2O3 monocristalino (PDF#11-0517), do NiO (PDF#01-1239). Para os 

dois catalisadores contendo cobalto, também foi possível identificar as linhas de difração 

características do Co3O4 (PDF#43-1003). Os difratogramas também mostram que a intensidade 

dos picos do óxido de cério e de alumina são aproximadamente iguais para todos os 

catalisadores, uma vez que o percentual mássico desses óxidos foi igual para todas as amostras. 

Para o catalisador 7Ni-Co/CeO2/Al2O3, o pico referente ao óxido de níquel é menos intenso do 

que para os demais catalisadores, em virtude da menor quantidade desse metal presente em sua 
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estrutura. Por essa mesma razão, o pico referente ao óxido de cobalto é mais intenso nesse 

catalisador, em comparação com o 9Ni-Co/CeO2/Al2O3. 

A figura 14b exibe um zoom do gráfico anteriormente exibido, entre 30º e 40º. É 

possível observar um claro deslocamento do pico para um menor valor, à medida que o 

percentual mássico de cobalto aumenta. Esse deslocamento poderia estar associado a uma 

formação parcial da liga Ni-Co (BIAN; KAWI, 2017). 

 

             

Figura 14.a e 14.b) Difratograma dos catalisadores Ni/CeO2/Al2O3, curva α, 9Ni-

Co/CeO2/Al2O3, curva β e 7Ni-Co/CeO2/Al2O3, curva γ (  CeO2,Al2O3,⚫Co3O4,NiO). 
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Os valores de diâmetro de cristalito de CeO2 e NiO, calculados pela equação de Scherrer, 

são apresentados na Tabela 4. Ao observar os valores de diâmetro de cristalito do NiO e CeO2 

é possível verificar que as amostras possuem pequenos valores, o que pode ser atribuído a uma 

boa dispersão associada aos altos valores de área específica encontrados. Adicionalmente, 

pode-se verificar que a adição de Co não alterou os valores de diâmetro de cristalito do CeO2, 

enquanto que para o NiO houve um aumento, conforme o percentual mássico de cobalto 

aumentou. Esse comportamento também foi notado por Bian e Kawi (2017) e pode estar 

relacionado à interação metálica entre as partículas de Ni e Co. 

Tabela 4) Valores de diâmetro de cristalito de CeO2 e NiO dos catalisadores. 

 

 

 

 

               

  

 

4.3) Espectroscopia de Fluorescência de Raios X (FRX) 

A tabela 5 mostra os resultados da Fluorescência de Raios X, técnica experimental 

utilizada para quantificar níquel, cobalto e o óxido de cério nos catalisadores sintetizados. Os 

cálculos utilizados para determinar o percentual de Ni, Co e CeO2 estão disponíveis na sessão 

7.3, em Apêndices. É possível observar que todas as amostras obtiveram o percentual de óxido 

de cério próximo do valor teórico, de 20% em massa.  

O Ni/CeO2/Al2O3 apresentou porcentagem mássica de níquel aproximadamente igual 

ao valor desejado. Já os catalisadores 9Ni-Co/CeO2/Al2O3 e 7Ni-Co/CeO2/Al2O3 obtiveram 

percentual mássico de níquel levemente superior ao teórico. Todavia, a razão Ni/Co para ambos 

os catalisadores foi aproximadamente igual ao valor desejado. Além disso, assim como na 

teoria, a concentração de cobalto no catalisador 7Ni-Co/CeO2/Al2O3 é aproximadamente três 

vezes o valor da concentração desse metal no catalisador 9Ni-Co/CeO2/Al2O3. 

 

Amostra Óxido Diâmetro de cristalito (nm) 

Ni/CeO2/Al2O3 
CeO2 6,8 

NiO 3,5 

9Ni-Co/CeO2/Al2O3 
CeO2 6,9 

NiO 4,1 

7Ni-Co/CeO2/Al2O3 
CeO2 6,9 

NiO 5,9 
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Tabela 5) Resultado da composição dos catalisadores após análise FRX. 

Amostra %CeO2 %Ni %Co 

Ni/Co 

teórica 

Ni/Co 

experimental 

Ni/CeO2/Al2O3 23,72 11,70 - - - 

9Ni-Co/CeO2/Al2O3 20,76 11,12 1,30 9,00 8,59 

7Ni-Co/CeO2/Al2O3 23,27 9,10 4,00 2,33 2,27 

 

4.4) Redução à temperatura programada (TPR) 

A Figura 15 representa as curvas de redução para os catalisadores sintetizados. Essas 

curvas mostram o consumo de hidrogênio para a redução de óxidos metálicos em função da 

temperatura. 

                 

Figura 15) Perfil de redução à temperatura programada para os catalisadores. 

 

Ao analisar as três curvas presentes na figura 15, é possível observar a presença de dois 

picos de consumo de H2 entre 350°C e 600°C e um terceiro ao redor de 880ºC. O primeiro e o 
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segundo pico estão associados à redução do NiO, sendo que o segundo está associado à redução 

das espécies mais interagidas com o suporte (ABREU, 2007). Já o terceiro pico corresponde a 

redução parcial do cério através da eliminação de ânions O2- do retículo e/ou formação de 

CeAlO3, que ocorre após a redução de pequenas partículas do óxido de cério (ABREU, 2017; 

AZEVEDO, 2017). Além desses três picos, as amostras 9Ni-Co/CeO2/Al2O3 e 7Ni-

Co/CeO2/Al2O3 apresentaram um pico de consumo de hidrogênio na temperatura de 270°C. 

Esse pico está associado a redução parcial do Co3O4 à CoO e/ou Co0 (AY; UNER, 2015). 

Ao analisar as três curvas, é possível observar que a adição de cobalto causou um leve 

deslocamento dos dois picos referentes ao NiO para uma maior temperatura, o que pode indicar 

uma interação níquel-cobalto-suporte (BIAN; Kawi, 2017).  

A Tabela 6 mostra o grau de redução calculado para os três catalisadores sintetizados. 

Para o cálculo do consumo teórico, disponível na sessão 7.4, em Apêndices, foi assumida 

redução total do NiO e do Co3O4, conforme as Reações 4.1 e 4.2. Ao analisar a tabela, é possível 

observar que o consumo de H2 para o catalisador Ni/CeO2/Al2O3 foi superior à 100%, em 

virtude da redução parcial do CeO2. Além disso, a adição de cobalto causou um leve decréscimo 

na redutibilidade das amostras 9Ni-Co/CeO2/Al2O3 e 7Ni-Co/CeO2/Al2O3. ,  

NiO + H2 → Ni0 + H2O                (reação 4.1) 

Co3O4 + 4H2  →  3Co0 + 4H2O  (reação 4.2) 

 

Tabela 6) Grau de redução dos catalisadores sintetizados. 

 

Catalisador 
Volume de H2 

experimental (cm³) 

Volume de H2 

teórico (cm³) 
Grau de Redução (%) 

Ni/CeO2/Al2O3 7,32 6,76 108% 

9Ni-Co/CeO2/Al2O3 7,18 7,80 92,1% 

7Ni-Co/CeO2/Al2O3 8,09 9,07 89,2% 
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4.5) Ensaio catalítico 

O resultado dos testes de desempenho catalítico para as amostras Ni/CeO2/Al2O3, 9Ni-

Co/CeO2/Al2O3 e 7Ni-Co/CeO2/Al2O3 podem ser observados nos gráficos das Figuras 16, 17 e 

18. 

 

Figura 16) Desempenho catalítico do Ni/CeO2/Al2O3 na reforma seca do metano. 

Condições: pressão atmosférica, 800ºC, razão CH4/CO2 = 1 e 100 ml/min de entrada no 

reator, reator de leito fixo. 
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Figura 17) Desempenho catalítico do 9Ni-Co/CeO2/Al2O3 na reforma seca do metano. 

Condições: pressão atmosférica, 800ºC, razão CH4/CO2 = 1 e 100 ml/min de entrada no 

reator, reator de leito fixo. 

 

Figura 18) Desempenho catalítico do 7Ni-Co/CeO2/Al2O3 na reforma seca do metano. 

Condições: pressão atmosférica, 800ºC, razão CH4/CO2 = 1 e 100 ml/min de entrada no 

reator, reator de leito fixo. 
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O catalisador Ni/CeO2/Al2O3 obteve conversões iniciais de CH4 e CO2 iguais a 69% e 

74%, respectivamente. Contudo, ao analisar gráfico da figura 16, é possível observar uma queda 

na conversão de ambos os reagentes, ao longo da reação, atingindo-se os valores finais de 55% 

e 62%. A seletividade para H2 e CO manteve-se aproximadamente constante ao longo do ensaio 

catalítico, cujos valores foram ao redor de 39% e 61% respectivamente.  

O catalisador 9Ni-Co/CeO2/Al2O3 obteve conversões iniciais de CH4 e CO2 iguais a 

70% e 78%, respectivamente. Ao analisar o gráfico da figura 17, percebe-se que o catalisador 

manteve um desempenho constante ao longo da reação, sendo que as conversões finais 

atingiram 68% e 76%. A seletividade para H2 e CO manteve-se aproximadamente constante ao 

longo do ensaio catalítico, cujos valores foram ao redor de 44% e 56% respectivamente. 

O catalisador 7Ni-Co/CeO2/Al2O3 obteve conversões iniciais de CH4 e CO2 iguais a 

76% e 80%, respectivamente. Contudo, ao analisar gráfico da figura 18, é possível observar 

uma queda na conversão de ambos os reagentes, ao longo da reação, atingindo-se os valores 

finais de 60% e 70%. A seletividade para H2 apresentou um leve decréscimo durante o ensaio 

catalítico, diminuindo de 45% para 41%, à medida que a seletividade para CO aumentou de 

55% para 59%.  

A conversão de metano foi menor que a de dióxido de carbono para todos os 

catalisadores, ao longo do ensaio catalítico. Esse resultado pode ser explicado pela ocorrência 

da reação reversa de deslocamento gás-água (Reação 2.8), favorável termodinamicamente na 

temperatura de 800ºC. Por consumir H2 e gerar CO, essa reação também explica o porquê da 

seletividade para CO ser maior do que para o H2, comportamento também observado para todos 

os catalisadores. 

𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 ⇆ 𝐶𝑂2 +  𝐻2,   ∆𝐻 =  −41,2 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙    (𝑅𝑒𝑎çã𝑜 2.8)     

Os gráficos representados pelas figuras 19, 20 e 21 a tabela 7 a seguir, auxiliam na 

discussão dos resultados obtidos. 
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Figura 19) Comparação entre as conversões de metano para todos os catalisadores 

sintetizados.    

 

                         

Figura 20) Comparação entre as conversões do dióxido de carbono para todos os 

catalisadores sintetizados. 
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Figura 21) Comparação entre as razões H2/CO para todos os catalisadores sintetizados. 
                   

Tabela 7) Fator de estabilidade, conversões e razões H2/CO iniciais e finais das 

amostras. 

Amostra Reagentes 
Conversão 

inicial (%) 

Conversão 

final (%) 

H2/CO 

inicial 

H2/CO 

final 

Fator 

estabilidade 

Ni/Ce2O3/Al2O3 
CH4 69% 56% 

0,74 0,61 
0,70 

CO2 74% 62% 0,72 

9Ni-Co/CeO2/Al2O3 
CH4 70% 68% 

0,77 0,72 
0,93 

CO2 78% 76% 0,94 

7Ni-Co/CeO2/Al2O3 
CH4 76% 60% 

0,81 0,69 
0,66 

CO2 80% 70% 0,75 
 

Ao analisar os gráficos exibidos pelas Figuras 19, 20 e 21 e a Tabela 7, pode-se concluir 

que o catalisador 7Ni-Co/CeO2/Al2O3 apresentou estabilidade aproximadamente igual ao 

catalisador monometálico, apesar da maior atividade, enquanto que o 9Ni-Co/CeO2/Al2O3 

obteve maior estabilidade e desempenho catalítico. Esses resultados vão ao encontro de 

diversos estudos disponíveis na literatura (GAO et al., 2017; BIAN; KAWI, 2017; FAN et al., 

2015, MAHBOOB et al., 2017). O melhor desempenho desses catalisadores bimetálicos pode 

estar diretamente relacionado com a sua alta dispersão metálica, interação metal-suporte e a 
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formação de uma solução sólida estável (ZHANG et al., 2007; GAO et al., 2017). Além disso, 

o efeito promotor do cobalto também está relacionado à sua afinidade por espécies contendo 

oxigênio, possibilitando uma melhor decomposição de CO2. Assim, somado à alta atividade do 

níquel para decomposição do metano, a combinação de níquel e cobalto em catalisadores 

bimetálicos apresenta um efeito sinergético, aprimorando a performance catalítica (BIAN et al., 

2017). 

A conversão inicial para CH4 e CO2 foi maior para a amostra 7Ni-Co/CeO2/Al2O3. 

Contudo, em menos de 1 hora de ensaio catalítico a amostra 9Ni-Co/CeO2/Al2O3 começou a 

apresentar o melhor desempenho, mantendo esse comportamento até o final do experimento. 

Enquanto a conversão de CH4 e CO2 para o catalisador 9Ni-Co/CeO2/Al2O3 caiu apenas de 70% 

e 68% para 68% e 66%, a conversão para o 7Ni-Co/CeO2/Al2O3 caiu de 76% e 80% para 60% 

e 70%, respectivamente. Apresentando um fator de estabilidade próximo da unidade, pode-se 

concluir que a amostra 9Ni-Co/CeO2/Al2O3 não só apresentou a maior conversão, como 

também a maior estabilidade para a reação, não sofrendo com a desativação. 

O melhor desempenho do catalisador 9Ni-Co/CeO2/Al2O3 em relação ao 7Ni-

Co/CeO2/Al2O3 pode estar associado à razão Ni/Co, uma vez que esta apresenta um papel 

importante no desempenho catalítico. Em geral, uma alta razão Ni/Co pode ser o suficiente para 

aumentar a atividade do catalisador de níquel, contudo, uma baixa razão Ni/Co pode diminuir 

o desempenho catalítico, em razão da menor quantidade de níquel (BIAN; KAWI, 2017; XU et 

al., 2009). Dessa forma, para as amostras estudadas, a razão Ni/Co do 9Ni-Co/CeO2/Al2O3 

permitiu um maior equilíbrio entre as taxas de reação da decomposição do metano (reação 2.6) 

e da reação de gaseificação do carbono (reação 2.9), resultando em um material mais ativo e 

estável do que o 7Ni-Co/CeO2/Al2O3.  

Também é possível observar que a razão H2/CO inicial foi aproximadamente a mesma 

para todos os catalisadores, sendo que para o 7Ni-Co/CeO2/Al2O3 o valor foi levemente 

superior.  Contudo, ao longo da reação, somente a amostra 9Ni-Co/CeO2/Al2O3 manteve a razão 

H2/CO constante, enquanto ela diminuiu consideravelmente para as demais amostras. Essa 

queda de seletividade para o H2 está associada à diminuição da conversão de metano ao longo 

do ensaio catalítico para os materiais Ni/CeO2/Al2O3 e 7Ni-Co/CeO2/Al2O3. 
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4.6) Análise termogravimétrica (ATG) 

A análise termogravimétrica foi realizada com o intuito de quantificar o carbono 

formado sobre os catalisadores, possibilitando uma melhor compreensão em relação à 

estabilidade dos materiais sintetizados. Os resultados desse teste podem ser observados nos 

gráficos presentes nas figuras 22 e 23 e na tabela 8. 

 

Figura 22) Perda de massa durante o ATG para os três catalisadores sintetizados. 

    

Figura 23) Derivada da perda de massa durante o ATG para os três catalisadores sintetizados. 
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Tabela 8) Resultados do ATG para os três catalisadores sintetizados. 

  

 

 

 

Ao analisar os resultados obtidos, é possível concluir que houve um baixo depósito de 

carbono sobre todos os catalisadores sintetizados. Os picos observados na figura 23, na faixa 

de 400-600°C, sugerem a formação de nanotubos de carbono de parede simples (SWNT), 

enquanto que picos acima desta temperatura sugerem a formação de nanotubos de carbono de 

parede múltipla (MWNT) ou grafítico (KITIYANAN et al., 2000).  

A amostra Ni/CeO2/Al2O3 foi a que apresentou a menor taxa de deposição de carbono 

ao longo da reação, em função da sua menor atividade catalítica. Apesar da menor formação de 

carbono, esse catalisador apresentou baixa estabilidade, enquanto que o 9Ni-Co/CeO2/Al2O3 

foi o mais estável, conforme observado na tabela 7, mesmo apresentando uma maior formação 

de coque.  

O catalisador 7Ni-Co/CeO2/Al2O3 obteve uma taxa de formação de carbono inferior ao 

9Ni-Co/CeO2/Al2O3, entretanto, ainda superior a taxa do Ni/CeO2/Al2O3. Dessa forma, é 

possível concluir que a adição de cobalto na razão Ni/Co de 9:1 e 7:3 não causou uma 

diminuição na taxa de deposição de carbono, apesar de ter garantindo uma maior estabilidade 

e atividade catalítica. Além disso, os resultados obtidos indicam que a formação de coque não 

foi a causa da desativação das amostras Ni/CeO2/Al2O3 e 7Ni-Co/CeO2/Al2O3, uma vez que o 

catalisador 9Ni-Co/CeO2/Al2O3 foi o mais estável, mesmo apresentando uma maior deposição 

de carbono.  

Takenabe et al. (2005) também observou que, durante a reforma seca do metano, o 

catalisador bimetálico de Ni e Co com razão mássica 9/1, suportado em TiO2, apresentou uma 

maior deposição de carbono do que o catalisador monometálico de níquel, apesar da sua maior 

estabilidade catalítica. O autor atribuiu esse resultado a uma maior resistência do catalisador 

Amostra 

Taxa de formação 

de carbono                        

(gC gcat-1 h-1) 

Taxa de formação de carbono 

por mol de CH4 convertido                         

(gC gcat-1 h-1 mol-1) 

Ni/CeO2/Al2O3 0,0100 11,96 

9Ni-Co/CeO2/Al2O3 0,0177 16,18 

7Ni-Co/CeO2/Al2O3 0,0145 15,09 
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bimetálico à oxidação da fase metálica. Essa maior resistência à oxidação está relacionada a 

uma maior troca de elétrons entre as espécies de níquel e cobalto, o que também torna o 

catalisador mais resistente à sinterização. (ZHANG et al., 2007; GAO et al., 2017). Assim, 

acredita-se que a causa da menor estabilidade do catalisador Ni/CeO2/Al2O3 e 7Ni-

Co/CeO2/Al2O3 poderia estar relacionada tanto à oxidação da fase metálica quanto à 

sinterização de suas partículas. 
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4.7) Reação de Reforma Seca do Metano: Efeito da variação da temperatura 

no desempenho catalítico. 

Em geral, temperaturas acima de 750ºC são favoráveis para aumentar a conversão de 

equilíbrio da reação de reforma seca do metano (ZHANG et al., 2007). Devido à forte 

característica endotérmica, a reação requer uma alta demanda energética. Assim, a diminuição 

da temperatura reacional resultaria em uma redução do consumo energético o que contribuiria 

para uma maior viabilidade econômica desse processo. Em virtude disso, também avaliou-se a 

atividade e estabilidade catalítica para as amostras Ni/CeO2/Al2O3 e 9Ni-Co/CeO2/Al2O3, nas 

temperaturas reacionais de 750ºC, 700ºC e 650ºC. Todos os ensaios foram realizados à pressão 

atmosférica, sendo a vazão de entrada dos reagentes igual a 100 ml/min na razão CH4:CO2 de 

1:1. 

4.7.1) Ensaio Catalítico 

O desempenho catalítico para a amostra Ni/CeO2/Al2O3 em diversas temperaturas pode 

ser observado nos gráficos das figuras 24 e 25.  

                     

Figura 24) Conversão de metano para diferentes temperaturas para o catalisador 

Ni/CeO2/Al2O3. 
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Figura 25) Razão H2/CO para diferentes temperaturas para o catalisador Ni/CeO2/Al2O3. 

          Os gráficos das Figuras 24 e 25 comparam o desempenho do catalisador 

Ni/CeO2/Al2O3 em todas as temperaturas estudadas. A maior conversão de metano ocorreu na 

temperatura de 800ºC e diminuiu conforme a temperatura reduziu, atingindo seu menor valor 

na temperatura de 650ºC. A seletividade para H2 foi semelhante à 800ºC e 750ºC, diminuindo 

à medida que a temperatura foi reduzida. O catalisador apresentou o comportamento mais 

estável na temperatura de 750ºC, o que indica um maior equilíbrio entre as taxas de 

decomposição do metano (reação 2.6) e gaseificação do carbono (reação 2.9). 

O desempenho catalítico para a amostra 9Ni-Co/CeO2/Al2O3 em diversas temperaturas 

pode ser observado nos gráficos das figuras 26 e 27.  
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Figura 26) Conversão de metano para diferentes temperaturas para o catalisador 9Ni-

Co/CeO2/Al2O3. 

                      

Figura 27) Razão H2/CO para diferentes temperaturas para o catalisador 9Ni-

Co/CeO2/Al2O3. 

Os gráficos das figuras 26 e 27 comparam o desempenho do catalisador 9Ni-

Co/CeO2/Al2O3 em todas as temperaturas estudadas. A atividade e seletividade para H2 

diminuiu à medida que a temperatura foi reduzida,. Isso ocorre porque a diminuição da 
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temperatura desfavorece a reação de decomposição do metano (reação 2.6) e de gaseificação 

do carbono (reação 2.9), tornando as condições reacionais mais severas. As figuras 28, 29 e 30 

comparam o desempenho catalítico entre os catalisadores Ni/CeO2/Al2O3 e 9Ni-Co/CeO2/Al2O3 

na temperatura de 750ºC. 

                    

Figura 28) Conversão de CH4 durante teste catalítico na temperatura de 750ºC. 

 Figura 29) Conversão de CO2 durante teste catalítico na temperatura de 750ºC. 
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Figura 30) Razão H2/CO durante teste catalítico na temperatura de 750ºC. 

Ao analisar os gráficos das Figuras 28, 29 e 30 é possível observar que, na temperatura 

de 750ºC, a seletividade e atividade da amostra Ni/CeO2/Al2O3 e 9Ni-Co/CeO2/Al2O3 foram 

similares, apresentando uma razão H2/CO média igual a 0,66 e 0,67, conversão média de CH4 

de 63% e 61% e de CO2 de 71% e 70%, respectivamente. Nessas condições reacionais, o 

catalisador monometálico foi mais estável que o bimetálico. As figuras 31, 32 e 33 comparam 

o desempenho catalítico entre os catalisadores Ni/CeO2/Al2O3 e 9Ni-Co/CeO2/Al2O3 na 

temperatura de 700ºC. 

Figura 31) Conversão de CH4 durante teste catalítico na temperatura de 700ºC. 
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           Figura 32) Conversão de CO2 durante teste catalítico na temperatura de 700ºC. 

                                   

Figura 33) Razão H2/CO durante teste catalítico na temperatura de 700ºC. 

 

Os gráficos das Figuras 31, 32 e 33 mostram que, na temperatura de 700ºC, o 

desempenho catalítico do 9Ni-Co/CeO2/Al2O3 foi superior ao Ni/CeO2/Al2O3. A razão H2/CO, 

conversão de CH4 e CO2 média do catalisador bimetálico foi de 0,62, 58% e 64% 

respectivamente, contra 0,58, 52% e 56%, do catalisador monometálico. Também é possível 
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observar que a amostra Ni/CeO2/Al2O3 apresentou uma maior estabilidade em relação à 

conversão de CH4, enquanto que o 9Ni-Co/CeO2/Al2O3 foi mais estável em relação a de CO2.  

As figuras 34, 35 e 36 comparam o desempenho catalítico entre os catalisadores 

Ni/CeO2/Al2O3 e 9Ni-Co/CeO2/Al2O3 na temperatura de 650ºC.  

                    

              Figura 34) Conversão de CH4 durante teste catalítico na temperatura de 650ºC.  

                     

  Figura 35) Conversão de CO2 durante teste catalítico na temperatura de 650ºC. 
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             Figura 36) Razão H2/CO durante teste catalítico na temperatura de 650ºC. 

 

Ao analisar os gráficos das Figuras 34, 35 e 36, é possível observar que, na temperatura 

de 650ºC, o desempenho catalítico do 9Ni-Co/CeO2/Al2O3 foi consideravelmente superior ao 

Ni/CeO2/Al2O3. A razão H2/CO, conversão de CH4 e CO2 média do catalisador bi metálico foi 

de 0,55, 49% e 56% respectivamente, contra 0,44, 33% e 39% do catalisador monometálico. 

Nessas condições reacionais, o catalisador bimetálico foi consideravelmente mais estável que 

o monometálico. 

Os resultados dos ensaios catalíticos estão resumidos na tabela 9. Eles sugerem que a 

presença do cobalto permitiu uma considerável atenuação na queda do desempenho catalítico 

do 9Ni-Co/CeO2/Al2O3 em relação ao Ni/CeO2/Al2O3. Isso se deve a forte afinidade do cobalto 

pelo oxigênio, que favorece à decomposição do CO2 e, consequente, adsorção do oxigênio em 

seus sítios ativos (BIAN; KAWI, 2017). Esse oxigênio, por sua vez, favorece a decomposição 

do metano, em CHx e H2 (ALMEIDA, 2017), que é, justamente, desfavorecida em menores 

temperaturas.  

Nesse contexto, é interessante ressaltar que a utilização de uma pequena quantidade de 

cobalto, permitiu que, na temperatura de 700ºC, o catalisador bimetálico tivesse um 

desempenho semelhante ao catalisador monometálico, na temperatura de 800ºC. Apesar de ser 
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levemente menos seletivo para hidrogênio, o catalisador bimetálico à 700ºC apresentou um 

fator de estabilidade para CH4 e CO2 de 0,73 e 0,83, superior aos valores apresentados pelo 

catalisador monometálico à 800ºC. Assim, a adição de 1% em massa de cobalto ao catalisador 

de níquel, suportado em óxido de cério e alumina possibilita a diminuição da temperatura de 

reação em até 100ºC, o que representa uma significativa redução na demanda energética desse 

processo. 

Tabela 9) Efeito das diferentes temperaturas no desempenho catalítico. 

 

 

Amostra 

 

 

Temperatura 

(ºC) 

Conversão CH4  

(%) 

Conversão CO2  

(%) 

Fator 

estabilidade 

Final Inicial Média Final Inicial Média CH4 CO2 

 

 

Ni/CeO2/Al2O3 

800 56% 69% 58% 62% 74% 66% 0,70 0,72 

750 61% 66% 63% 68% 70% 71% 0,88 0,94 

700 44% 53% 52% 49% 61% 56% 0,78 0,72 

650 27% 40% 33% 30% 45% 39% 0,61 0,59 

 

9Ni-

Co/CeO2/Al2O3 

800 68% 70% 70% 76% 78% 80% 0,93 0,94 

750 55% 66% 61% 66% 74% 70% 0,74 0,82 

700 51% 63% 58% 61% 68% 64% 0,73 0,83 

650 45% 54% 49% 52% 59% 56% 0,77 0,81 
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5)    Conclusões 

❖ Os resultados do BET mostraram que a adição de CeO2 ao Al2O3 reduziu 

consideravelmente sua área específica, enquanto que a adição de Ni e Co não a alterou 

significativamente. Todos os catalisadores sintetizados apresentaram uma alta área 

específica. 

❖ As análises DRX apresentaram as linhas de difração correspondentes ao CeO2, ao Al2O3 

e ao NiO para a todas as amostras. Os catalisadores contendo Co também apresentaram 

as linhas caraterísticas do Co3O4.O cálculo do diâmetro do cristalino do NiO e CeO2 

sugeriu uma alta dispersão metálica e forte interação entre o Ni e o Co. 

❖ Os resultados do FRX mostraram que tanto o percentual mássico de CeO2 quanto a 

razão Ni/Co, para todos os catalisadores sintetizados, assumiram valores próximos ao 

teórico. 

❖ As análises TPR indicaram um grau de redução superior à 100% para o catalisador 

Ni/CeO2/Al2O3, mostrando a redução completa do NiO e redução parcial do CeO2. Para 

os demais catalisadores, a adição de cobalto reduziu o grau de redutibilidade para um 

valor próximo a 90%, indicando uma interação Ni-Co-CeO2/Al2O3. 

❖ Os testes catalíticos à 800ºC indicaram que o catalisador 9Ni-Co/CeO2/Al2O3 

apresentou o melhor desempenho catalítico, em relação a atividade e estabilidade, não 

sofrendo com a desativação, diferentemente do que ocorreu para os demais 

catalisadores. 

❖ A análise termogravimétrica dos catalisadores após o ensaio catalítico à 800ºC 

sugeriram a baixa formação de nanotubos de carbono e carbono grafítico para todas as 

amostras. Dessa forma, a razão Ni/Co de 9:1 e 7:3 não foi o suficiente para impedir a 

deposição de coque sobre a superfície do catalisador.  

❖ Os testes catalíticos nas temperaturas de 750ºC, 700ºC e 650ºC mostraram que, 

enquanto o catalisador Ni/CeO2/Al2O3 apresentou uma queda vertiginosa no 

desempenho catalítico, o catalisador 9Ni-Co/CeO2/Al2O3 teve uma queda menos 

acentuada. 

❖ O desempenho catalítico do 9Ni-Co/CeO2/Al2O3 na temperatura de 700ºC foi superior 

ao do Ni/CeO2/Al2O3 à 800ºC. Assim, a adição de 1% em massa de Co ao catalisador 
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de Ni, suportado em CeO2 e Al2O3 possibilitou a diminuição da temperatura de reação 

em até 100ºC, o que representa uma significativa redução na demanda energética desse 

processo. 
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7) Apêndices  

7.1) Cálculo do diâmetro do cristalino pela Equação de Shcherrer 

Para o cálculo do diâmetro de cristalino médio do NiO e CeO2, foi utilizada a equação 

de Scherrer: 

d =
k x λ

β x Cos(θ)
                                                  (7.1) 

 

Sendo: d = diâmetro médio do cristalito  

k = Fator de forma = 0,9 (partículas esféricas) 

λ = comprimento de onda do raio X = 0,15406 nm 

β = largura a meia altura do pico 

 

7.2) Cálculo de conversão e seletividade 

As medidas de conversão (XR), distribuição dos produtos (Sp) e fator de estabilidade 

(Fe) podem ser obtidas através das equações abaixo. 

Para a conversão, tem-se: 

XR = 
nRi-nRf

nRi

 x 100                                     (7.2)   

Onde: nRi é o número de mols do reagente que entra no sistema e nRf é a quantidade 

de mols do reagente na corrente de saída. 

Para a seletividade, tem-se: 

SP = 
nP

ntotal

x 100                                         (7.3) 

Onde: nP representa o número de mols do produto P e ntotal é o número de mols de 

todos os produtos. 
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Para o fator de estabilidade, tem-se: 

𝐹𝑒 =  
ln (1 − 𝑋𝑓)

ln  (1 − 𝑋𝑖)
                                       (7.4) 

Onde Xf representa a conversão final e Xi representa a conversão inicial da reação. 

7.3) Cálculo do percentual de Ni, Co e CeO2 

O FRX permite a determinação do percentual mássico de CeO2 diretamente, sem a 

necessidade de realizar cálculos adicionais. Para determinar o percentual mássico de níquel 

metálico (%Ni), utilizou-se a equação 7.5, enquanto que para o cobalto (%Co), utilizou-se a 

equação 7.6. 

%𝑁𝑖 = 𝑁𝑖𝑂 
𝑀𝑀 𝑁𝑖

𝑀𝑀 𝑁𝑖𝑂
                               (7.5) 

 

%𝐶𝑜 = 𝐶𝑂3𝑂4  
𝑀𝑀 𝐶𝑜

𝑀𝑀 𝐶𝑂3𝑂4
                      (7.6) 

 

Sendo: NiO = percentual mássico de NiO, obtido diretamente através do FRX 

  CO3O4 = percentual mássico de CO3O4, obtido diretamente através do FRX 

MM Ni = Massa molar do níquel 

MM Co = Massa molar do cobalto 

MM NiO = Massa molar do óxido de níquel 

MM CO3O4 = Massa molar do óxido de cobalto 

 

7.4) Cálculo do volume de H2 teórico  

Para calcular o volume de H2 teórico, necessário para redução completa do níquel (Vn), 

presente nos catalisadores, foi utilizada a equação 7.7, enquanto que o volume necessário para 

a redução completa do cobalto (Vc), foi utilizada a equação 7.8. O volume de H2 total, em cm3, 

corresponde à soma dos resultados obtidos por essas duas equações. 
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𝑉𝑛 =  
22400 𝑋 𝑀𝑎

𝑀𝑀 𝑁𝑖
                               (7.7) 

𝑉𝑐 =  
89600 𝑌 𝑀𝑎

3 𝑀𝑀 𝐶𝑜
                                (7.8) 

Sendo: X = Fração mássica de níquel, assumindo valores de 0,1, 0,09 e 0,07 

 MM Ni = Massa molar do níquel 

 Ma = Massa da amostra utilizada durante o TPR 

 Y = Fração mássica de cobalto, assumindo valores de 0, 0,01 e 0,03  

 MM Co = Massa molar do cobalto 
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