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RESUMO
O intenso uso de compostos não renováveis, como o petróleo e o gás natural,
para satisfazerem a demanda mundial de energia, vem acarretando sérios problemas
para a sociedade, como o efeito estufa e a poluição ambiental. Problemas estes, que
vem crescendo cada vez mais, comprometendo a saúde da sociedade e a qualidade do
meio ambiente em todo o planeta. Diante dessa situação, a busca de outras fontes
energéticas se torna necessária estimulando estudos de células a combustíveis. Tais
células produzem energia elétrica e normalmente são alimentadas por hidrogênio, um
composto limpo e sustentável. O hidrogênio pode ser produzido a partir da reforma a
vapor do etanol, que é um produto renovável. Contudo, na reforma do etanol ocorre a
formação de acetaldeído e monóxido de carbono, que são contaminantes de algumas
células a combustível. Sendo assim, é necessário um estudo para que se elimine a
formação desses produtos intermediários na reforma a vapor. Dessa forma, foi
realizado um estudo termodinâmico para verificar o efeito da concentração dos
reagentes na carga de alimentação do reator assim como a temperatura reacional. Em
todas as faixas de temperatura e razão etanol: água estudadas, a formação de
acetaldeído ficou menor do que 1 ppm. Isto demonstra que este não é
preferencialmente formado por controle termodinâmico, ou seja, o acetaldeído é um
produto majoritariamente cinético. A melhor condição reacional determinada para
obter a menor concentração de acetaldeído na reforma a vapor foi na temperatura de
700 °C e com excesso de água, em uma proporção etanol: água de 1:9.

Palavras Chave: Reforma a vapor do etanol, análise termodinâmica,
acetaldeído.

ABSTRACT
The large use of non-renewable compounds, such as oil and natural gas, in
order to satisfy the world demand for energy, has been causing a lot of serious
problems for the society, such as the greenhouse effect and environmental pollution.
These problems is growing increasingly, jeopardizing the health of society and the
quality of the environment around the planet. Given this situation, in order to search
order types of energy sources, the use of PEM type of fuel are increasing. These cells
produce electricity and are fed by hydrogen, a clean and sustainable compound. It can
be produced from the steam reform of ethanol, which is a renewable product.
However, in this reform, there’s the formation of acetaldehyde and carbon monoxide.
Both of them are contaminants from fuel cells. Therefore, a study is needed to
eliminate the formation of these intermediate products in the ethanol steam reform
that does not compromise the efficiency of the cells. Thus, a thermodynamic study
was made, and through it, was possible to verify that acetaldehyde is a mostly kinetic
product, due to in its analyses, was noticed its formation in negligible amounts. The
best reaction conditions determined to obtain the lowest concentration of acetaldehyde
in the reaction of ethanol steam reform is at temperature of 700°C and with excess
water, in a ratio ethanol: water of 1: 9.

Keywords: Steam Reforming Ethanol, thermodynamic analyses, acetaldehyde.
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1. INTRODUÇÃO
A exploração de alguns combustíveis fósseis, como o petróleo (matéria prima da
gasolina e óleo diesel), gás natural e carvão satisfazem atualmente a maioria da
demanda mundial de energia, mas eles estão destinados a acabarem muito rápido. Além
disso, seus produtos de combustão são os principais causadores dos problemas
ambientas que afligem a sociedade, como o efeito estufa, as chuvas ácidas, o buraco na
camada de ozônio e a poluição ambiental generalizada. O impacto de tais problemas é
extremamente prejudicial ao meio ambiente presente, comprometendo o do futuro e a
saúde da população. Os danos do efeito estufa, por exemplo, são inúmeros. Tais como:
retenção de calor na atmosfera, o que ocasiona no aumento da temperatura do planeta;
com esse aumento de temperatura, o derretimento das calotas polares vem se
intensificando, o que aumenta a quantidade de água nos oceanos e a chance de algumas
cidades litorâneas desaparecerem do mapa; desequilíbrio de ecossistemas, o que leva a
extinção de algumas espécies; desertificação de algumas regiões, e entre outros. Diante
desse cenário, é necessária a obtenção de energia através de fontes renováveis e por
meio da exploração de combustíveis menos poluentes. Nesse contexto, um importante
papel pode ser desempenhado pelo hidrogênio, que é capaz de estruturar um novo
sistema de energia que seja mais limpa e sustentável que os atuais.
O hidrogênio como combustível tem sido amplamente estudado mundialmente,
pois este apresenta algumas vantagens se comparado a outras fontes energéticas. Ele
possui elevada quantidade de energia por unidade de massa, e é destacado por não gerar
compostos de carbono na sua combustão. Isto é visto como um benefício ambiental, já
que nessa reação só é gerado vapor d’água, diferentemente da combustão das principais
fontes energéticas do mundo atual.
O uso do hidrogênio para aplicação em células a combustível é um dos processos
utilizados para produzir energia elétrica e tem sido visto como uma solução diante do
presente cenário. De acordo com Batista et al. (2004), estudos sobre o seu
desenvolvimento como dispositivos para conversão direta de energia química em
energia elétrica tem aumentado muito pelos especialistas nos últimos anos.
Diversas células a combustível vem sendo desenvolvidas como a PEFCs (Célula
de combustível de eletrólito polimérico) e a PEMFC (Células a membrana polimérica
1

trocadora de prótons). Devido a seu desempenho e algumas vantagens como não ser
prejudicial ao meio ambiente, ambas são vistas como sistemas promissores não somente
para veículos urbanos, mas também para abastecer pequenos geradores de acordo com
Batista et al. (2004) e Colman et al. (2009).
Usualmente, segundo Colman et al. (2009), células a combustíveis do tipo PEM
são alimentadas por hidrogênio gerado por reações de reforma. Dentre os variados tipos
de matérias prima para esta reação, o etanol proveniente da biomassa, o bioetanol, é
considerado um dos mais relevantes por poder gerar hidrogênio através uma fonte
renovável.
Existem diferentes fontes de biomassa tais como resíduos de material oriundo das
agroindústrias, frações orgânicas de resíduos sólidos municipais, entre outros, em que
podemos obter o etanol. O uso dessa biomassa para a produção de hidrogênio tem um
grande potencial que contribui significativamente para o suprimento energético,
proteção ambiental e desenvolvimento regional segundo Liguras et al. (2003). No
Brasil, há um forte interesse em desenvolver a reforma deste álcool para alimentar essas
células a combustível de acordo com Batista et al. (2004), devido à alta e consolidada
produção de etanol existente no país.
Entretanto, a produção de hidrogênio está associada ao monóxido de carbono
segundo Colman et al. (2009) e Batista et al. (2004). Um grande problema nesse
processo de reforma é que o gás combustível produzido, além de H2, CO2, H2O e CH4,
contém altas concentrações de monóxido de carbono, que o torna um forte contaminante
por inativar o anodo da célula. A fim de evitar essa desativação do anodo, algumas
tecnologias vêm sendo desenvolvidas para eliminar monóxido de carbono dessas
correntes.
Lima et al. (2009) mostraram que quando se trabalha com etanol para a produção
de hidrogênio via reforma, é possível gerar hidrogênio com somente 200 ppm de CO,
0,2% de CO2 e aproximadamente 1% de acetaldeído. Quanto ao monóxido de carbono,
a eliminação não seria um problema já que sua produção é pequena e o seu tratamento
já é explorado atualmente. Porém, a presença de acetaldeído tornou um desafio, pois se
trata de um contaminante cuja concentração na alimentação da célula também deve ser
limitada. .
Métodos e tecnologias para a remoção desse composto ainda não foram
completamente desenvolvidas e vêm sendo estudadas por alguns pesquisadores como
2

Colman et al. (2009) para serem aplicadas na completa purificação das correntes de
hidrogênio, fazendo desse processo uma necessidade e um desafio nos últimos anos.
Neste contexto, o objetivo do trabalho é realizar um estudo termodinâmico da
presença do acetaldeído em correntes provenientes da reforma a vapor do etanol para a
produção de hidrogênio. O estudo se baseia na análise do contaminante buscando
melhores condições termodinâmicas que desfavoreça a sua produção ou que o leve a se
enquadrar nas especificações adequadas.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1 Análise Cinética
Com o passar dos anos, a questão da energia renovável se tornou bem
significativa devido ao aumento da demanda de energia, esgotamento dos combustíveis
fósseis, a instabilidade do preço de petróleo e, principalmente, aos problemas
ambientais. A geração de energia proveniente de combustíveis fósseis tem suas
desvantagens, sendo a principal a produção de gases do efeito estufa que causam o
aquecimento global. Tal problema ambiental vem se agravando cada vez mais,
comprometendo assim a saúde da sociedade e o meio em que vivemos. É notória, em
diversas regiões, a queda da qualidade do ar, a mudança drástica no clima com a
elevação da temperatura, e o aumento do nível dos oceanos. Isso é uma consequência
direta da queima da combustão de combustíveis fósseis, que geram o dióxido de
carbono, metano, óxido nitroso, e entre outros gases do efeito estufa.
A utilização de petróleo, carvão e gás como combustíveis, além de contribuírem
negativamente no aspecto ambiental, são fontes esgotáveis. A busca por soluções que
substituam fontes esgotáveis por aquelas de energia limpas, renováveis e abundantes,
fez com o que o hidrogênio estivesse sendo visto pelos pesquisadores, dentre eles Song
et al. (2007), como o combustível do futuro.
O hidrogênio apesar de ser abundante, não é encontrado de maneira pura, e sim
associado a outras substâncias. Para sua obtenção, existem alguns processos como a
eletrólise que utiliza energia elétrica proveniente de fontes geotérmicas, eólicas,
hidroelétricas, entre outras, a reforma catalítica de combustíveis fósseis como petróleo,
carvão e gás natural, e a reforma catalítica de biomassa, dentre elas, o etanol.
Diante de variadas possibilidades, a produção de hidrogênio a partir de
combustíveis fósseis segundo Song et al. (2007) é bem explorada por muitos anos.
Entretanto, esse tipo de combustível não é uma fonte de energia sustentável. Para que o
hidrogênio possa ser um forte potencial de energia primária, novas tecnologias que
possam produzir hidrogênio através de fontes renováveis são necessárias. Sendo assim,
a produção através da reforma a vapor de álcoois, segundo Batista et al. (2003), é um
grande atrativo para a produção do hidrogênio como um combustível alternativo.
A reforma a vapor do metanol tem sido bastante estudada de acordo com Batista
et al. (2003), porém este é relativamente bem tóxico. Ao contrário do metanol, do ponto
4

de vista ambiental, o etanol é considerado um combustível renovável, pois pode ser
obtido através da biomassa.
A produção do etanol proveniente da biomassa, o bioetanol, é um combustível
renovável de fácil manuseio e sem muitas dificuldades com transporte e estocagem
segundo Hernández e Kafarov (2009). Ele é produzido através de uma fermentação
controlada e da destilação de resíduos vegetais, passando por um processo físico –
químico até se transformar completamente em um combustível. Essas características
fazem do bioetanol uma ótima alternativa ambiental comparada com os combustíveis
fósseis, principalmente pelo fato de que seu uso tem causado grandes problemas
ambientais ao longo dos últimos anos.
O hidrogênio pode ser desprendido do bioetanol através de uma reação química
catalisada denominada reforma a vapor. O objetivo da reforma a vapor do bioetanol é
produzir um gás rico em hidrogênio que seja capaz de alimentar células a combustíveis.
O desenvolvimento desse tipo de célula vem recebendo uma atenção considerável pela
sua maior eficiência, operação limpa e fornecimento rentável de energia exigido pelos
consumidores. Tal célula é um dispositivo de conversão de energia estática que converte
a reação química de combustíveis diretamente em energia elétrica e produz água como
subproduto. É constituída por uma camada de eletrólito em contato com dois eletrodos
em ambos os lados e tem como combustível, o hidrogênio.
Segundo Batista et al. (2004), existem algumas células em estudo como a PEFCs
(polymer electrolyte fuel cells) que podem abastecer energeticamente veículos e
pequenos geradores tendo como vantagens seu tamanho compacto, fácil start-up , shutdown e uma alta potência. Para esses tipos de célula, a quantidade de monóxido de
carbono contido no combustível deve ser muito baixa (abaixo de 100 ppm), pois esse
composto causa um envenenamento no eletrodo de platina. Além da PEFCs, a PEM
também utiliza a platina como eletro catalisador das células, porém segundo
Colman et. al (2009), a concentração de CO não deve passar de 50 ppm. A corrente de
hidrogênio que é obtida pela reforma a vapor do etanol contém subprodutos como o
acetaldeído e monóxido de carbono. Segundo de Lima et al. (2010), deve-se remover
esses subprodutos provenientes da reforma a vapor do etanol para se evitar o
envenenamento de células a combustíveis, como a PEM. Além disso, o acetaldeído
pode se decompor no eletro catalisador e gerar mais CO, intensificando o problema
levando a uma desativação da célula. Por isso, a fim de evitar esse envenenamento, é
5

necessário que se inclua uma purificação das correntes de hidrogênio. O procedimento
para a redução do teor de CO já é conhecido e utilizado nas indústrias atualmente, o que
não ocorre para o acetaldeído. O primeiro contaminante a ser retirado é o monóxido de
carbono. Sua purificação na corrente de alimentação da célula se divide em duas etapas.
A primeira é chamada de reação de deslocamento gás - água que tem como função
reduzir sua concentração em torno de 1%. Numa segunda etapa, três opções podem ser
adotadas, de acordo com de Lima et. al. (2010) tais como: oxidação preferencial de CO
(PROX), reação de metanação ou processo de separação usando membranas. E no final
do processo, a concentração do CO deve estar abaixo de 50 ppm. Já para a purificação
da corrente do acetaldeído, que também altera o comportamento do catalisador, ainda
não se obteve uma separação que seja viável economicamente e eficiente como a do
CO.
Segundo Hernández e Kafarov (2009), a maioria das pesquisas sobre a produção
do hidrogênio usando a reforma a vapor do bioetanol para a alimentação de células a
combustível tem focado no desenvolvimento de diferentes catalisadores baseados em
metais não nobres como Ni, Mn, Fe, Zn, Co, Zr e La e até em metais nobres como Rh,
Ru, Pt e Pd.
Sendo assim, a alta eficiência na produção de hidrogênio associada a um baixo
impacto ambiental é o desafio das indústrias de células a combustíveis. O etanol
proveniente da biomassa oferece um ciclo de carbono renovável quando utilizado como
matéria prima para a produção de hidrogênio. A reação de reforma a vapor do etanol
tem se tornado uma atração alternativa para o crescimento dessas indústrias conforme
relatou Song et al. (2007) e é representada por:
C2H5OH + 3H2O → 2CO2 + 6H2 (∆H= 348 kJ/mol em T=25 ºC)
(Reação 1)

Como se pode observar, a reação é endotérmica e requer energia para ser
realizada.
O dióxido de carbono e o hidrogênio são os principais produtos desejados, porém,
na prática, obtém-se uma distribuição mais variada de subprodutos que pode ser
governada por uma complexa rede de reações. Essa complexidade é devida ao fato das
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reações poderem tomar diversos caminhos, tornando esta produção através do etanol um
desafio cada vez maior.
A eficiência da produção do gás via essa reação multi - molecular depende do
controle na formação de alguns subprodutos como óxidos de carbono, metano, etileno,
acetaldeído, coque e entre outros, que podem vir a ser formados dependendo do
caminho e das condições determinadas para a realização da reação. Portanto, as
condições e a escolha do catalisador são importantes para atingir uma boa eficiência,
assim como uma maior seletividade do H2 produzido.
De acordo com Song et al. (2007), as possíveis reações que podem ocorrer
durante a reforma a vapor do etanol são:
Decomposição do Etanol: C2H5OH → CH4 + CO + H2

(Reação 2)

Desidratação do Etanol a Etileno: C2H5OH→C2H4 + H2O

(Reação 3)

Desidrogenação do Etanol: C2H5OH → C2H4O + H2 (acetaldeído)

(Reação 4)

Reforma Incompleta do Etanol: C2H5OH + H2O → 2CO + 4H2

(Reação 5)

Acoplamento desidratante: 2C2H5OH → (C2H5)2O + H2O (éter etílico)

(Reação 6)

Metanação do CO: CO + 3 H2 → CH4 + H2O

(Reação 7)

Reforma a vapor do Metano: CH4 + H2O → CO + 3H2

(Reação 8)

Reação de deslocamento gás - água (WGS): CO + H2O → CO2 + H2

(Reação 9)

Como observado, tais reações podem influenciar bastante na distribuição dos
produtos visto que inúmeros compostos podem ser gerados dependendo da combinação
de reações que possam acontecer no meio. Efeitos da temperatura, da pressão, da razão
dos reagentes, da velocidade espacial e até mesmo dos parâmetros catalíticos devem ser
estudados para que se possa ter uma maior eficiência na produção de hidrogênio. Song
et al. (2007), realizaram uma análise termodinâmica utilizando o software HSC®5.1 e
incluiu todos os possíveis produtos termodinâmicos, dentre eles, o carbono sólido. A
partir da simulação, foi feito uma análise da conversão do etanol e a seletividade dos
principais produtos com uma razão (etanol: água) de 1:10. De acordo com a análise, a
conversão do etanol não é termodinamicamente limitada por nenhuma temperatura. A
reação de metanação, que é exotérmica, é favorecida termodinamicamente em
temperaturas abaixo de 400°C. Já em temperaturas acima de 500 °C, a reação reversa da
metanação é favorecida, tornando maior a produção do H2. Tal avaliação sugere que se
operar em um meio controlado termodinamicamente de modo que haja a minimização
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da concentração de metano no gás de produto, a temperatura deveria ser mantida a mais
alta possível. Porém, de acordo com a análise obtida na Figura 1, uma vez que a
temperatura sobe de 550°C, a reação reversa de shift ocorre, e assim, a formação de CO
se torna significativa, e consequentemente ocorre o consumo do principal produto
desejado, o hidrogênio. Nessa razão (etanol: água) estudada, não há a formação de
carbono sólido no estado de equilíbrio.

Figura 1: Distribuição de produtos da reforma a vapor do etanol no equilíbrio
termodinâmico. Razão molar (etanol: água) de 1:10; Pressão atmosférica. (Adaptado de
Song et al. (2007).)

Menores razões de (etanol: água) foram testadas a fim de deslocar o equilíbrio da
reação de deslocamento gás - água e da reação de reforma a vapor do metano para a
direita com o aumento da concentração de água. Como esperado, menores razões
obtiveram um aumento na produção de hidrogênio devido a esse excesso de água. A
Figura 2 mostra que mesmo que ocorra a reação inversa de shift em temperaturas acima
de 550°C, esse aumento da concentração de água faz com que tenha uma maior
produção de H2. Assim, notou-se que o excesso de água prevaleceu mesmo que a
temperatura ultrapassasse 550°C.
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Figura 2: Efeito da razão molar (etanol: água) no equilíbrio de produção de H2.
(Adaptado Song et al. (2007)).

Song et al.(2007) também verificaram o efeito da diluição de gás inerte no
equilíbrio. Em geral, para reações químicas na fase gasosa, o efeito causado pela adição
do gás inerte é similar ao obtido quando decai a pressão, que pode ser explicado pelo
princípio de Le Chatelier. Segundo suas análises, a adição de gás inerte não tem muito
efeito em altas temperaturas. Isso se explica devido ao fato de que nessas condições a
principal reação que ocorre é a WGS inversa. Esta não é afetada pela diluição, pois não
há diferença de moles na extensão da reação, consequentemente, não levando a um
deslocamento de equilíbrio. Por outro lado, em temperaturas baixas, ocorre um aumento
da produção de hidrogênio. Esse aumento observado é devido à diluição do sistema, no
qual ocorre o favorecimento da reação de reforma a vapor do metano. O equilíbrio é
assim, deslocado e, consequentemente, obtém-se essa maior produção de H2.
Outra análise feita foi em relação à pressão. Ao aumentar a pressão, existe uma
influência negativa na produção de H2 em baixas temperaturas, e nenhum efeito em altas
temperaturas, como se pode observar na Figura 3 obtida por Song et al. (2007). A
explicação para tal fato segue o mesmo princípio do efeito da diluição do gás inerte,
descrito anteriormente.
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Figura 3: Efeito da pressão na produção de hidrogênio no equilíbrio
termodinâmico. (Adaptado de Song et al. (2007)).

Além da análise termodinâmica, Song et al. (2007) também realizaram uma
análise experimental, utilizando o cobalto como metal ativo. Quanto ao suporte, foram
testados diferentes óxidos: Al2O3, TiO2 e ZrO2.
A escolha do catalisador, também é um aspecto importante que pode fazer
diferença no seu próprio desempenho, atividade, seletividade e estabilidade é saber qual
suporte escolher para que possa oferecer o melhor efeito dentre estes aspectos. Segundo
Song et al. (2007), o suporte quase sempre possui um papel importante nas etapas
intermediárias nas reações da reforma a vapor do etanol. Outro aspecto importante que
deve ser levado em conta de acordo com Song et al. (2007) é o suporte que pode agir
como sítio para a reações de adsorção. Este ainda pode induzir reações paralelas na
reforma a vapor, contribuindo de maneira negativa na seletividade da reação. Por
exemplo, os sítios ácidos de alumina são ativos para a desidratação do etanol levando a
formação de etileno, um subproduto comum na reforma catalítica a vapor do etanol e
tendo como uma consequência uma diminuição da seletividade da reação.
O estudo foi focado nas interações do metal com os suportes, a natureza dos sítios
ativos e as superfícies intermediárias durante a reação. Ele obteve como resultado, uma
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boa seletividade do catalisador suportado em alumina principalmente ao etileno, que
não é surpresa de acordo como o que outros autores como Liguras et al. (2003), Batista
et al. (2003), Bichon et al. (2008) e Nishiguchi et al. (2004) também reportaram. Essa
análise ocorre devido à acidez da alumina que contribui para a formação de etileno e do
coque. Os suportados em titânio e em alumina mostraram seletividade para a formação
do acetaldeído. Já os suportados em zircônia, mostraram uma seletividade muito baixa
para a formação do acetaldeído, além de fornecer uma maior dispersão do metal e uma
maior produção de hidrogênio. Sendo assim, este sistema catalítico foi o foco do estudo
do Song et al. (2007) . Utilizando uma razão (etanol: água) 1: 10, notou-se que abaixo
de 400°C, a produção de H2 foi muito maior do que os valores obtidos nos cálculos
termodinâmicos, confirmando que a reação é cineticamente controlada em baixas
temperaturas. Entretanto, acima de 450°C, a produção de H2 é muito parecida com a
produção termodinâmica, indicando que a limitação termodinâmica começa a controlar
o processo em altas temperaturas. Song et al. (2007) concluiu que a conversão de etanol
pode ser correlacionada com a dispersão do metal, ou seja, dos sítios metálicos do
cobalto. Já a distribuição de produtos é determinada por uma complexa rede de reações
competitivas incluindo, a reforma a vapor do etanol, metanação, desidratação,
desidrogenação e a reação de deslocamento gás - água.
Entretanto, análises feitas por Song et al. (2007), não forneceram nenhuma
informação sobre a distribuição de produtos que poderia ser obtido se o sistema fosse
controlado cineticamente.
Bichon et. al. (2008) realizou um estudo semelhante com o do Song et. al. (2007),
exceto que, ao invés de usar ZrO2, ele usou SiO2 e além disso, utilizou o Ni/Al2O3 para
fins comparativos. Todos os catalisadores apresentaram uma boa atividade para o
sistema da reforma como se pode observar na Figura 4. Porém, a distribuição dos
produtos variou conforme o suporte utilizado, e a temperatura reacional como visto na
Figura 5. O acetaldeído foi observado como o produto principal em baixas
temperaturas, além de pequenas quantidades de acetona e ácido acético, enquanto que
para altas, os produtos predominantes foram os CO, CO2 e CH4. Em altas temperaturas,
acima de 550°C, a conversão completa do etanol foi atingida, e a distribuição dos
produtos chegou perto do equilíbrio reacional. Foram obtidos cinco moles de H2/etanol
convertido, o que é próximo da máxima atingível pelo cálculo termodinâmico, que foi
de seis moles de H2/etanol, segundo Bichon et al. (2008).
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Figura 4: Conversão do etanol em função da temperatura durante a SRE com
diferentes catalisadores e sem catalisador (Adaptado de Bichon et al. (2008)).

Figura 5: Distribuição dos produtos que contém carbono em função da
temperatura em (a) Co/Al2O3 (b) Co/SiO2 (c) Co/TiO2 (d) Ni/Al2O3. (Adaptado de
Bichon et al. (2008)).
Os resultados encontrados por Bichon et. al. (2008) estão em concordância com
os obtidos por Song et al. (2007) . Ambos os autores chegaram a conclusão de que o
acetaldeído é um produto intermediário da reforma a vapor do etanol.
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Hernández e Kafarov (2009), também realizaram cálculos termodinâmicos em
condições de equilíbrio, porém em um software diferente de Song et al. (2007). Os
cálculos foram realizados no Aspen-HYSYS em condições de pressão atmosférica e
com diferentes valores de temperatura (200°C – 1000°C), razões molares de água/etanol
(3, 6 e 9) e razões molares de inerte (argônio) / (água/etanol) [0, 5, 10, 20, 50 e 70]. A
adição de gás inerte modifica a concentração de produtos quando comparado com as
concentrações obtidas sem a presença desse gás, devido às reações que envolvem a
reforma a vapor do etanol possuirem uma diferença de moles na extensão da reação
positiva. Esse fato aumenta a sensitividade do sistema a concentrações de inertes em
baixas e moderadas temperaturas (abaixo de 700°C). Em temperaturas mais elevadas, a
adição de inertes não influencia na composição dos produtos reacionais devido à
predominância do efeito inverso da reação de deslocamento gás - água, como dito e
analisado anteriormente por Song et al. (2007).
As mudanças observadas nas composições do equilíbrio químico causadas pela
adição do gás inerte dependiam da temperatura e da quantidade de água presente no
sistema. Por isso, o efeito do gás inerte baseou-se na análise desses dois fatores. No
geral, segundo Hernández e Kafarov (2009), para reações químicas na fase gasosa, o
efeito causado por adição de gás inerte é similar ao obtido com a diminuição da pressão.
Para a reação cuja diferença de moles é positiva, uma diminuição da pressão parcial de
reagentes (com temperatura constante) produz um desvio do equilíbrio para a formação
de produtos. Isso ocorre devido à relação inversa entre a pressão e o volume, e é
esperado um comportamento de acordo com os princípios de Le Chatelier.
Hernández e Kafarov (2009), através dessa análise pelo Aspen-HYSYS,
observaram que a variação da produção de H2 versus temperatura possui um valor
máximo na temperatura em torno de 600°C devido à predominância da reação inversa
de WGS que a partir desse ponto, ocasiona um consumo do hidrogênio formado,
levando então, ao decaimento nesta produção à medida que aumenta a temperatura. Por
outro lado, a adição do gás inerte em altas temperaturas não contribui para a produção
de hidrogênio, visto que a diferença do número de mols é invariável na reação de WGS
e por isso não influencia no princípio de Le Chatelier. Já em temperaturas abaixo de
700°C, a adição desse gás modifica a composição de hidrogênio, metano e monóxido de
carbono. Isso seria esperado, pois a maioria das reações envolvidas possui uma
diferença positiva no número de moles. Quando o gás inerte é adicionado, o número
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total de moles envolvidos na reação diminui e a reação é deslocada para o lado com um
maior número de moles. Nesse caso, o deslocamento é feito para os produtos da reação,
porque o número de moles dos produtos é maior do que os dos reagentes. Mas, para o
CO2, esse efeito não ocorre. Sendo o mesmo alterado somente por modificações na
temperatura e na razão molar de água/etanol porque o número de moles de CO2
produzido em cada reação é menor do que o dos outros produtos formados, mesmo que
essa substância seja produzida pela maioria das reações. Esse fato, adicionado à elevada
influência da reação de deslocamento gás - água, que não é afetada pela adição de gás
inerte, que faz com que a concentração de CO2 não seja alterada pela adição de gás
inerte.
A concentração do CO é elevada pelo aumento da temperatura e pela adição de
gás inerte, mas é reduzida com o aumento da quantidade de água. Esse comportamento
é resultante da competição entre as reações de decomposição do etanol (Reação 2) e de
shift (Reação 9). Em baixas temperaturas, a adição do gás inerte favorece a
decomposição térmica (Reação 2) porque a diferença de moles é positiva, mas isso não
afeta a reação de deslocamento gás - água. Quando a temperatura aumenta, o inverso da
reação de deslocamento gás - água é favorecido, o que aumenta a concentração de CO.
Sendo assim, segundo Hernández e Kafarov (2009), a melhor condição para baixa
produção de CO é em baixas temperaturas e altas razões molares de água/etanol, mas
com uma queda na concentração de hidrogênio. De acordo com os autores, essas
condições estão em concordância com outros autores, que obtiveram baixas
concentrações de CO (menor que 2%) em baixas temperaturas (300-450°C) e com altas
quantidades de gás inerte. Por outro lado, se o desejo for ter uma redução na
concentração de metano, as melhores condições são altas temperaturas (maior que
700°C) e razões água/etanol, mas sem a adição de gás inerte. Contudo, para reduzir a
quantidade de metano em temperaturas moderadas, é possível aumentar a quantidade de
gás inerte.
No estudo do Batista et al.(2003), foi analisado a atividade catalítica e
estabilidade dos catalisadores de cobalto suportado por Al2O3, SiO2, e MgO. De acordo
com Batista et al. (2003), outros autores estudaram o cobalto com diferentes suportes
observaram que a produção de metano poderia ocorrer por duas diferentes reações: a
reação de decomposição do etanol e a de metanação do monóxido de carbono. A
termodinâmica mostra que a reação de metanação é favorecida em temperaturas maiores
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que 200°C. Em contraste, esta reação pode ser evitada utilizando temperaturas maiores
que 530°C. Se a metanação for evitada, pode se prevenir a perda de três mols de H2 por
cada CH4 formado de acordo com a estequiometria da reação, exposta anteriormente.
A reforma do etanol utilizando Co/SiO2, Co/MgO e Co/ZrO2 como
catalisadores/suportes foram acompanhados da reação de metanação do CO. E com a
presença de Co/Al2O3 como meio catalítico, o metano parece ser produzido pela
decomposição do etanol.
Para todos os catalisadores, ocorreu a conversão do etanol em mais de 90% na
temperatura igual a 650°C, mostrando que o metal, o cobalto, é o centro ativo no
processo catalítico. Também se obteve a formação de produtos como acetaldeído, éter
etílico, acetona e acetato de etila. Contudo, a soma de todas essas contribuições foi
menor que 1%. Além de H2, o principal constituinte do gás de reforma, produtos como
CO, CO2 e CH4 foram observados em quantidades relativas, dependendo do substrato
do catalisador. Quando utilizado a alumina como suporte (Co/Al2O3), o etileno foi
observado como produto reacional (10-18%) e esse resultado é devido à desidratação do
álcool, que é promovida pelos sítios ácidos presentes na alumina, como foi estudado
anteriormente. O Co/SiO2 e o Co/Al2O3 produziram cerca de 3-8% de CO, enquanto
que o Co/MgO, 14%. Batista et al. (2003) compararam tal valor e observou que estava
de acordo com estudos já realizados sobre a reforma a vapor do álcool. Entretanto, o
Co/SiO2 promove uma maior produção de metano comparado com os outros
catalisadores (~18%).
Sabe-se também que acima de 530 °C, a reação de metanação para de ocorrer,
pois a variação da energia de Gibbs se torna positiva, enquanto que a decomposição do
etanol é favorecida com o aumento da temperatura. Logo, uma tentativa de minimizar a
formação do metano via metanação do CO pelo catalisador Co/SiO2 é conduzir a
reação em 550°C. Foi observada uma pequena redução na formação de H2, CO2 e CH4.
O oposto ocorreu para o CO, já que não houve o seu consumo pela metanação. Porém,
essa redução de CH4 foi menor do que o esperado, indicando que a metanação do CO
não é um caminho principal da produção de metano. Ou seja, concluiu-se que a
decomposição do etanol é que determina a formação de CH4 para todos os suportes
catalíticos.
Posteriormente, Batista et al. (2004) continuou seus estudos sobre a reação de
reforma a vapor utilizando Co como catalisador e como suportes, Al2O3 e SiO3. Foi
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realizada uma análise na distribuição dos produtos da reforma e investigado o efeito de
parâmetros como carga do cobalto (8% e 18%) e natureza do suporte (Al2O3 e SiO3)
com o intuito de minimizar a quantidade de CO no gás de reforma. Além disso, o
potencial dos suportes dos catalisadores de cobalto para promover a WGS e a reação de
metanação também foram estudadas.
Em seu experimento, foram detectados alguns produtos residuais líquidos (éter
etílico, acetaldeído, éter metílico, acetato de etila e o ácido carboxílico) além de
residuais gasosos (dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano e etileno).
A Tabela 1 mostra os valores de porcentagem da conversão molar total do etanol,
as porcentagens da conversão do etanol em gases e a composição do líquido condensado
para todos os catalisadores no reator de reforma na temperatura de 400 °C.

Tabela 1: Porcentagem da conversão do etanol em catalisadores de cobalto
suportados obtidos a 400°C.

Adaptado de Batista et al. (2004).

Foi observado que todos os catalisadores utilizados obtiveram uma média de
percentual de conversão do etanol maior que 70%. Também pode notar que a
porcentagem de conversão aumenta com o aumento da porcentagem do cobalto,
alcançando 100% para catalisadores com 18% em ambos os suportes. Além da
conversão do etanol ser maior, houve também a redução da quantidade de produtos
líquidos residuais para os catalisadores com maior quantidade de cobalto.
As Figuras 6,7, 8 e 9 mostram a distribuição dos produtos gasosos em função do
tempo para a reforma a vapor do etanol, na temperatura de 400 °C para as duas
porcentagens de cobalto analisadas (8% e 18%) nos diferentes suportes.
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Figura 6: Distribuição dos produtos da reforma a vapor do etanol em T=400 °C
em Co (8) /SiO2. (Adaptado de Batista et al. (2004))

Figura 7: Distribuição dos produtos da reforma a vapor do etanol em T= 400°C
em Co (18) /SiO2. (Batista et al. (2004)).
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Figura 8: Distribuição dos produtos da reforma a vapor do etanol em T= 40°C em
Co (8)/Al2O3. (Batista et al. (2004)).

Figura 9: Distribuição dos produtos da reforma a vapor do etanol em T= 400°C
em Co(18)/Al2O3. (Adaptado de Batista et al. (2004)).

Em todos os casos, a formação de hidrogênio, metano, monóxido de carbono e
dióxido de carbono foi detectada. Obteve-se uma produção de hidrogênio em torno de
60% e 70%. No catalisador Co (8)/Al2O3, além dos produtos mencionados, o etileno foi
produzido também devido aos sítios ácidos da alumina.
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Segundo Batista et al. (2004), a formação desses principais produtos da reforma a
vapor do etanol pode ocorrer de acordo com as seguintes reações:
Reforma a vapor propriamente dita: C2H5OH + H2O → 6H2 + 2CO2

(Reação 1)

Reforma Incompleta do Etanol: C2H5OH + H2O → 2CO + 4H2

(Reação 5)

Decomposição do Etanol: C2H5OH → CH4 + CO + H2

(Reação 2)

Metanação do CO: CO + 3 H2 → CH4 + H2O

(Reação 7)

Reação de deslocamento gás - água (WGS): CO + H2O → CO2 + H2

(Reação 9)

De acordo com os resultados exibidos nas Figuras 6, 7,8 e 9 quantidade de
metano e monóxido de carbono são praticamente a mesma ao longo de todo o
experimento para ambos os suportes com 8% de cobalto. Isso sugere, segundo Batista et
al. (2004) que a reação de decomposição do etanol seja a responsável pela formação de
ambos os produtos pois nessa reação os produtos possuem a mesma estequiometria. Já
com 18% de cobalto, o metano e o monóxido de carbono foram formados em menos
quantidades do que com 8% de catalisador. Ocorreu um decrescimento na formação de
CO ao longo do experimento acompanhado por um aumento de CO2, indicando que os
sítios de cobalto estão ativos tanto para as reações de reforma (completa e incompleta) e
para a reação de deslocamento gás - água (WGS).
Em outro experimento, Batista et al. (2004) utilizaram 200 mg de Co/SiO2 (18%)
e os resultados indicaram que houve um aumento na formação de metano em função do
tempo acompanhado de um decréscimo na formação de hidrogênio. Segundo Batista et
al. (2004) isto implica em um aumento na contribuição da reação de metanação,
diminuindo CO como uma consequência, uma diminuição da WGS.
Llorca et al. (2002), utilizaram como catalisador o cobalto e com variados
suportes como Co/MgO, Co/SiO2, Co/V2O5, Co/Zn, Co/La2O3, Co/CeO2, Co/Sm2O3. O
estudo foi realizado com uma faixa de altas temperaturas, variando de 846°C até 996°C,
pressão atmosférica e com uma mistura 1:13:70 EtOH:H2O:Ar de razão molar. Foi
realizada uma análise da conversão de etanol, produção de hidrogênio e gás carbônico
em função da temperatura e tempo de reação. A conversão de etanol, produção de CO2 e
de H2 aumentam de acordo com o aumento da temperatura, para todos os catalisadores.
Foi avaliada a extensão da reação de reforma a vapor do etanol e de outras reações que
envolvem o etanol. Reações como a decomposição do etanol, desidratação do etanol a
etileno (quando em presença de sítios ácidos da alumina), desidrogenação do etanol a
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acetaldeído, a decomposição do etanol a acetona (Reação 10) e a reação de
deslocamento gás – água (Reação 2).
Comparando os gráficos de todos os suportes envolvidos no estudo, o que teve
melhor suporte nas performances catalíticas foi o ZnO.
O Co/MgO obteve somente 30% de conversão do etanol na maior temperatura
estudada (996°C). Os resultados apresentados indicaram que a principal reação é a
desidrogenação do etanol a acetaldeído. Entretanto, reações paralelas como
decomposição do etanol a metano e desidratação do etanol também ocorreram. A reação
de formação do acetaldeído apesar de ser observada como a principal, possuiu um valor
máximo de conversão de 6.7% em 996°C, e nenhuma reforma a vapor do etanol foi
observada.
Para o Co/SiO2, a desidrogenação também é a principal reação que possui
seletividade similar a do Co/MgO, porém com valores de conversão bem maiores.
O catalisador Co/V2O5 requer a menor temperatura que é 350 °C para atingir
100% de conversão de etanol. Entretanto, a desidratação do etanol a etileno ocorreu em
maior extensão.
Para o Co/ZnO, Co/La2O3, Co/CeO2 e o Co/Sm2O3, esses mostraram seletividade
a H2 maior que 60% e a CO2 maior que 20%. Sobre esses catalisadores, as principais
reações foram a da reforma a vapor do etanol e a decomposição do etanol a acetona.
O Co/ZnO exibiu melhor desempenho catalítico dentre todos os casos estudados.
No experimento, o etanol foi totalmente convertido com elevada seletividade para H2 e
CO2 e nenhuma desativação foi observada. Por outro lado, a decomposição do etanol à
acetona, foi acentuada diante de sucessivas reações tais como a desidrogenação e a
condensação aldoólica Muitos testes catalíticos foram realizados com variações no
tempo de contato e/ou nas razões Ar/(EtOH + H2O). Em todos os casos, a total de
conversão foi alcançada e nenhum monóxido de carbono foi detectado (17ppm de
limite). Llorca et al. (2002), concluiu que pequeno tempo de contato e alta razão
Ar/(EtOH + H2O) favorece a reação de reforma do etanol do que a sua decomposição à
acetona. No melhor caso estudado, somente 2% do total dos produtos foi outros além do
H2 e do CO2. Llorca et. al. (2002), também variou a velocidade espacial do gás por hora
(GHSV) de 30000 a 1250 h-1 mantendo a razão fixa em 1:13. Acima de 15000 h-1, a
extensão da decomposição do etanol a acetona decresceu gradualmente enquanto que a
extensão da reação de reforma aumenta. Em altos valores de GHSV, a conversão de
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etanol não é completa e o acetaldeído é produzido de acordo com a reação de
desidrogenação. Já fixando a GHSV em 5000h-1, à medida que a razão foi diluindo, a
reação de reforma foi acontecendo e a decomposição à acetona via condensação
aldoólica do acetaldeído é diminuída. Novamente, quando a conversão total do etanol
não é obtida, acetaldeído é observado.
Analisando o desempenho catalítico de metais nobres suportados na reforma a
vapor do etanol, foi investigado por Liguras et al. (2003) metais nobres como Rh, Ru, Pt
e Pd em suportes de Al2O3, MgO e TiO2 na faixa de temperatura de 600-850°C.
Foi verificado que para catalisadores de baixo teor metálico, o Rh é mais ativo e
seletivo para a produção de hidrogênio em comparação com o Ru, Pt e Pd, que
apresentam um comportamento semelhante. O desempenho catalítico de Rh e Ru são
melhorados com o crescimento do teor metálico, que leva a conversões mais elevadas
de etanol e seletividade de hidrogênio.
Os resultados obtidos por essa experiência mostraram a influência da temperatura
na atividade catalítica e na distribuição do produto na reforma a vapor do etanol com
1% de Rh/Al2O3 no sistema catalítico, conforme exibido na Figura 10. Notou-se que a
conversão do etanol é significativa em temperaturas maiores que 600 °C, e cresce cada
vez mais, de acordo com o aumento de temperatura, atingindo a completa conversão em
800 °C.

Figura 10: Efeito da temperatura de reação na conversão do etanol e nas
seletividades dos produtos obtidos com 1% de Rh/Al2O3. (Liguras et al. (2003))
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Em todas as faixas de temperaturas examinadas, o etanol é convertido com
seletividade elevada em relação ao H2, CO e CH4. Estes são produtos oriundos das
reações de reforma a vapor do etanol e também da reação de deslocamento gás - água,
que ocorrem simultaneamente no reator. Pequenas quantidades de subprodutos, como
etileno, acetaldeído e metano também foram observadas. E a concentração deles
mostrou-se ser fortemente dependente da temperatura da reação.
O etileno é formado pela desidrogenação do etanol sobre sítios ácidos dos
suportes, como a alumina. Conforme exposto na Figura 10, a produção de etileno
decresce em temperaturas acima de 750°C chegando à zero em 800°C. Já o acetaldeído
é oriundo da desidrogenação do etanol, independente do suporte. E o mesmo é
completamente reformado em altas temperaturas, como pode ser notado na Figura 10.
Tanto o acetaldeído como o etileno aparecem no processo em baixas temperaturas
(menores que 600°C). Ao que tudo indica, eles são produtos de reações primárias, os
quais se submetem a outras reações em temperaturas mais elevadas. Em menores
temperaturas, a atividade do catalisador é baixa demais para favorecer tais reações, e
com isso, acaba tendo no processo uma concentração significativa de acetaldeído e
etileno.
Segundo Liguras et al. (2003), a produção de metano é maximizada em torno de
750°C, ao mesmo tempo em que as concentrações de H2, CO e CO2 são mínimas. Isto,
segundo Liguras et al. (2003), é um indicativo de que o metano é formado a partir de
óxidos de carbono. Contudo, um aumento contínuo de temperatura (acima de 750 °C)
acarreta numa queda na concentração de metano, devido a sua reforma com a H2O e/ou
CO2, que se torna termodinamicamente viável a estas temperaturas.
É interessante relatar que em 800°C, como se pode observar na Figura 10, quando
a completa conversão do etanol é atingida, a seletividade do H2 é maior que 95% e o
único subproduto indesejável é o metano. Ele é indesejável nesse processo uma vez que
compete com o H2 por átomos de hidrogênio. Ele pode se desejado for, ser eliminado
completamente pela reformação, através do aumento da temperatura da reação ou pelo
tempo de contato. Porém, de um ponto de vista prático, pequenas quantidades de
metano no reformado podem ser toleradas desde que o CH4 presente na célula a
combustível possa ser queimado junto com o átomo de hidrogênio não utilizado, e
assim, fornecer o calor necessário para a reação de reformação endotérmica.
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Nishiguchi et al. (2004) realizaram um estudo da reforma a vapor do etanol
utilizando como par de catalisador/suporte CuO e CeO2. Verificou-se que tal processo
teve outros subprodutos além do acetaldeído, como a acetona e o etileno.

Em

temperaturas baixas, a formação desses subprodutos foi favorecida. Enquanto que, em
altas, o H2 e o CO2 foram majoritariamente formados.

O mecanismo reacional seguido foi:
Desidrogenação do etanol: C2H5OH → C2H4O + H2

(Reação 4)

Ocorre em presença de CuO, produzindo acetaldeído.
Aldol condensação do acetaldeído: 2 C2H4O → CH3CH(OH)CH2CHO

(Reação 11)

A reação do produto da aldol condensação com oxigênio: CH3CH (OH) CH2CHO +
O(s) → CH3CH (OH) CH2COO(s) + H(s)

(Reação 12)

Desidrogenação e descarbonilação do intermediário para dar a acetona: CH3CH (OH)
CH2COO(s) + H(s) → CH3COCH3 + CO2 + H2

(Reação 13)

O efeito dos suportes juntamente com o CuO foi analisado. Verificou-se que a
desidrogenação do etanol formando acetaldeído e hidrogênio ocorreu, em sua maior
parte, na faixa de temperatura de 200°C e 400°C, tanto em CuO quanto em CuO/ SiO2.
C2H5OH → C2H4O + H2

(Reação 4)

A reforma do etanol com CuO/ Al2O3 produziu cerca de 1,2 moles de H2/ etanol
abaixo da temperatura de 300°C como mostra a Figura 11.
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Figura 11: Reforma do etanol para 20% molar de CuO/ Al2O3(0,32g). (Adaptado
de Nishiguchi et al. (2004)).

Acima de 350 °C foi observado que o etileno foi o produto principal. Ele formado
no sítio ácido da alumina, conforme já mencionado anteriormente.
C2H5OH → C2H4 + H2O (Reação 11)

Além disso, uma quantidade de diversos outros subprodutos foram formadas,
porém, em proporções pouco significativas como se pode observar na Figura 12.

Figura 12: Reforma do Etanol para 20% molar de CuO/CeO2.

(Adaptado

de

Nishiguchi et al. (2004)).
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A quantidade de hidrogênio produzida não era grande sobre os sistemas catalíticos
CuO, CuO/SiO2 e CuO/Al2O3, indicando que a água não é efetivamente usada na
reação.
Nishiguchi et al. (2004) concluiu que a acetona produzida no processo era oriunda
do acetaldeído. Notou-se que, à medida que a quantidade de acetaldeído diminuía, a da
acetona aumentava, conforme o aumento da temperatura.
Ao utilizar CuO/CeO2, notou-se que a reação com a água acelerou a reação e
aumentou a produção de hidrogênio e acetona, conforme disposto na Tabela 2.

Tabela 2: Reforma a vapor do etanol em catalisador baseado em CuO.

Fonte: Adaptado de Nishiguchi et al. (2004).

A formação da acetona, mesmo sem a presença da água parece ter ocorrido por
conta da água que foi liberada na formação de outros subprodutos, tais como etileno,
butanal, acetaldeído, etc.
A fim de conhecer melhor o comportamento do acetaldeído para um posterior
tratamento da corrente de hidrogênio proveniente da reforma a vapor do etanol, alguns
estudos como o de Colman et al. (2009) foram analisados. Nestas pesquisas, eles
propuseram as reações de metanação e decarbonilação/ decomposição do acetaldeído
para eliminar os contaminantes acima citados. Utilizou como pares de catalisadores e
suportes respectivamente, Ru/Al2O3 e Ni/SiO2. Seus resultados mostraram que o
Ru/Al2O3 é mais reativo para o a reação de metanação, enquanto que o Ni/SiO2 se
mostrou mais reativo para a reação de decomposição do acetaldeído, na qual ocorreu a
formação de metano e monóxido de carbono.
A Figura 13 mostra a conversão de CO e a concentração dele nas correntes de
hidrogênio produzidas ao final do processo.

25

Figura 13: Conversão de CO (símbolo preenchido) e concentração de CO
(símbolo vazio) na reação de metanação sobre Ni/SiO2 , catalisadores de Ru/Al2O3 em
função da temperatura (a vazão e a massa do catalisador: 60 mL/min e 15 mg ,
respectivamente; mistura reagente constituída por 50 % de H2 e cerca de 200 ppm de
CO equilibrado com N2) . (Adaptado de Colman et al. (2009)).

Foi observado que o monóxido de carbono foi completamente removido do
hidrogênio em 200°C utilizando o Ru/Al2O3 como sistema catalítico. Já com o Ni/SiO2,
foram necessárias temperaturas superiores a 250°C.
Notou-se que a seletividade do etanol para dióxido de carbono foi quase 100% em
baixas temperaturas (<200°C). Contudo, em temperaturas superiores, o metano e o
monóxido de carbono foram os produtos majoritariamente encontrados. O que indicou
que a decomposição de acetaldeído foi a reação mais importante nas condições de
processo escolhidas, ou seja, na faixa de baixas temperaturas (variando entre 100 °C e
300°C) e com os pares de catalisadores/suportes citadas anteriormente. Além disso,
pelos resultados da Figura 14 , de Colman et al. (2009), sugeriram que o monóxido de
carbono e metano gerados, majoritariamente após 200°C, eram provenientes da
decomposição do etanol.
Na verdade, segundo Colman et al. (2009), a decomposição do etanol gera
hidrogênio, metano e monóxido de carbono. Porém, foi proposto que uma das etapas do
processo de decomposição do etanol seria a desidrogenação, que gera o acetaldeído.
Levando em consideração essa informação, Colman et al. (2009) sugeriu que a taxa de
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decomposição do acetaldeído é maior que a taxa de hidrogenação, em altas
temperaturas, conforme mostra a Figura 14, o que explica o motivo das concentrações
de CH4 e CO terem aumentadas após 200 °C.

Figura 14: Conversão de acetaldeído e seletividade em presença de Ni/SiO2.
(Adaptado de Colman et al. (2009)).
Sendo assim, Colman et al. (2009) concluíram, que o acetaldeído é considerado
um intermediário do processo da reforma do etanol. O etanol pode sofrer uma
decomposição direta, formando o metano, hidrogênio e monóxido de carbono ou pode
sofrer uma desidrogenação, formando seu intermediário, o acetaldeído, e o produto
desejado, o hidrogênio. Após a sua formação, o acetaldeído sofre uma decomposição,
formando metano e monóxido de carbono.
A conclusão da experiência de Colman et al. (2009), foi que o Ni/SiO2 e Ru/Al2O3
podem ser considerados catalisadores promissores para a purificação das correntes de
hidrogênio provenientes

da reforma a vapor do etanol. Com o primeiro par de

catalisador/suporte associada à decomposição do acetaldeído e o segundo à metanação
do CO.
Chen e Lin (2011), estudaram a SRE em catalisadores de Cu-Ni/SiO2. A
utilização dos dois metais Cu e Ni segundo Chen e Lin (2011), foi para aumentar a
seletividade do etanol e a resistência à possível formação de coque. Nesse estudo,
análises termodinâmicas foram aplicadas para identificar a o efeito da razão Cu/Ni na
SRE usando suportes inertes, SiO2. De acordo com mudanças na distribuição dos
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produtos da SRE com a temperatura reacional, foi proposta uma possível rota de reações
tendo como base os experimentos realizados.
A análise termodinâmica foi necessária para ajudar na determinação dos
parâmetros operacionais a fim de atender os requisitos do processo. A Figura 15 mostra
o efeito da razão (água: etanol) e a temperatura de reação no equilíbrio da conversão do
etanol. A determinação da pressão (P=1 atm) foi com base no princípio de Le Chatelier
que diz que a conversão de equilíbrio diminuiria caso a pressão aumentasse. Como
consequência, sistemas pressurizados para esse estudo são evitados. Foi observado que
a razão da alimentação (água: etanol) igual a 3, a reação alcançou aproximadamente
100% na conversão de etanol em temperaturas acima de 850 K (~577°C). O excesso de
H2O promoveu uma conversão maior no equilíbrio e assim, o sistema é permitido a
obter uma conversão maior que 95% com a razão (água: etanol) igual a 5 em
temperaturas menores (550K ~277°C).

Figura 15: Avaliação termodinâmica da conversão do etanol no equilíbrio.
(Adaptado de Chen e Lin (2011))

A Figura 16 mostra a concentração de hidrogênio no reator nas condições de
equilíbrio quando não utilizado nenhum diluente. Como o esperado, maiores razões
(água: etanol) apresentariam uma concentração menor no efluente devido ao excesso de
água que age como diluente. Se fosse utilizado algum diluente, resultaria também em
menores concentrações de hidrogênio como já mencionado anteriormente de acordo
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com o princípio de Le Chatelier que deslocaria o sistema para o inverso da SRE.
Entretanto, se o excesso de água for removido completamente no efluente, a
concentração aumentaria com o aumento da razão (água: etanol). A Figura 16 mostra as
suas situações quando o excesso de água é removido (linhas tracejadas) e quando não
removido (linhas sólidas). Isso mostra o efeito na concentração de hidrogênio quando
utilizado excesso de água. De acordo com Chen e Lin (2011), para aplicações de
hidrogênio para células a combustível, o hidrogênio no efluente deverá ter maior que
50% .

Figura 16: Avaliação termodinâmica da concentração do etanol no efluente em
função da temperatura reacional da SRE e da razão (água: etanol); Pressão atmosférica.
(Adaptado de Chen e Lin (2011)).

Além da concentração de hidrogênio na corrente final, o consumo de energia por
mol de H2 produzido são fatores de muita importância para a o fornecimento de energia.
Chen e Lin (2011), fizeram também uma análise no consumo de energia como pode-se
observar na Figura 17. De acordo com o gráfico, esse consumo de energia por mol de
H2 produzido aumentaria com um aumento tanto da reação da temperatura quanto da
razão (água: etanol). Tanto para aumentar o calor do sistema quanto para separar a água
do efluente final requerem energia que podem encarecer e inviabilizar o processo. As
Figuras 15,16 e 17 indicam que o uso de maiores razões (água: etanol) na SRE são
indesejáveis devido a essas etapas a mais de separação.
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Figura 17: Avaliação termodinâmica do consumo de energia por mol de H2
produzida pela SRE na temperatura reacional; Pressão atmosférica. (Adaptado de Chen
e Lin (2011)).

Já na análise de cinética, Chen e Lin (2011) observou que a conversão da reação
mudou com as diferentes razões Cu/Ni estudadas. Chen e Lin (2011) concluiram que Cu
é mais ativo do que o Ni em baixas temperaturas pois quando utilizado o Cu puro a
conversão máxima de 100% do etanol foi atingida em 663K (390°C) enquanto que com
o Ni puro, foi preciso chegar na temperatura de 733K (460°C) para se obter a completa
conversão. Além disso, com o Cu puro foi produzido principalmente acetaldeído e
pouco CO2 em 390°C quando o etanol estava quase chegando a 100% de conversão. Já
comparando com o Ni puro, acetaldeído foi produzido em temperaturas abaixo de 593K
(32°C), porém o este foi gradativamente se decompondo e tornando monóxido de
carbono, metano e dióxido de carbono em temperaturas maiores.
Na Figura 18 mostra a seletividade dos produtos da SRE em CuNi/SiO2 em duas
diferentes razões de Cu/Ni. O acetaldeído foi o principal produto em baixas
temperaturas, envolvendo o monóxido de carbono, metano, obtendo a formação de
dióxido de carbono em altas temperaturas. Pela análise dos pesquisadores, eles
primeiramente estaria ocorrendo uma desidrogenação do etanol levando a formação do
acetaldeído ou a desidratação levando a formação de etileno. Porém, nem a formação de
etileno nem a de acetona foram detectadas nesse estudo, no entanto, foram detectadas
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em outros estudos existentes na literatura e inclusive alguns revisados anteriormente
nessa seção. Ou seja, nesse estudo, a primeira reação que estaria acontecendo seria a de
desidrogenação do etanol. Eles concluíram que o primeiro produto formado seria o
acetaldeído. A sua diminuição ocorreria à medida que aumentasse a temperatura,
obtendo assim, a formação ao mesmo tempo de monóxido de carbono e de metano na
mesma proporção estequiométrica indicando que ocorreu a reação de decomposição do
acetaldeído. Além disso, a reação de reforma a vapor do acetaldeído (C2H4O + H2O 
2CO + 3H2 – Reação 15) foi proposta por eles como reação de competição com a
decomposição. A reforma resulta em uma maior produção de hidrogênio e de monóxido
de carbono que entra em concordância com os dados obtidos experimentalmente. A
WGS também foi considerada como principal reação para a formação de dióxido de
carbono a partir do monóxido de carbono.

Figura 18: Distribuição dos produtos contendo carbono em catalisadores
CuNi/SiO2 durante a SER em função da temperatura; P=1atm. (Adaptado de Chen e Lin
(2011)).

Chen e Lin (2011) propuseram um esquema da rota reacional que pode ser
observado na Figura 19.
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Legenda:
- EtOH: Etanol
- AA: Acetaldeído

Figura 19: Rota reacional proposta para a SRE proposta por Chen e Lin (2011).
(Adaptado de Chen e Lin (2011)).

Junto com a análise cinética obtida através da sessão anterior, ambas as
propriedades, tanto cinéticas quanto termodinâmicas, auxiliam na obtenção das
condições mais favoráveis para um aumento ou a eliminação de um produto. Pressão,
temperatura e a composição dos reagentes são propriedades termodinâmicas que podem
contribuir de maneira direta na distribuição dos produtos de uma reação. Com isso, esta
simulação teve como objetivo auxiliar na determinação das condições experimentais a
fim de diminuir a seletividade do acetaldeído na reação a vapor do etanol.

2.2 Análise Termodinâmica
A termodinâmica pode prever os compostos mais estáveis termodinamicamente
de uma reação, e com isso prever o equilíbrio das reações. Desta forma, o estudo
termodinâmico de reações químicas pode prever quais reações são favorecidas e como
melhorar a seletividade e conversões destas reações.
A revisão sobre a análise termodinâmica que é feita a partir dos equilíbrios dos
produtos. O produto de uma reação pode ser calculado, por exemplo, através da
constante Keq. A constante é calculada de acordo com a equação de Guldberg e Waage,
onde Keq é determinado pela multiplicação da concentração dos produtos pelo seu fator
estequiométrico dividido pela dos reagentes, como representada a seguir:
Considerando uma reação aA + bB = cC + dD, temos:
Keq= [A]a[B]b/[C]c[D]d

( Eq – 1)
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Guldberg e Waage estudaram o cálculo dessa constante que pode ser feita através
da Energia Livre de Gibbs, assim, podendo ser reescrita da seguinte maneira:
Ln K= ΔGr/RT

( Eq – 2)

Esta energia determina a direção espontânea das reações, ou seja, determina qual é
a direção, que a reação tende a se deslocar de maneira espontânea. Temos que a energia
livre da reação pode ser definida como a diferença entre a energia livre dos produtos e a
energia livre dos reagentes podendo ser representado a seguir:
ΔGr = ∑ nG (produtos) - ∑ nG (reagentes)

( Eq – 3)

Onde:
ΔGr = energia livre de reação nas condições de reação
n= coeficiente estequiométrico da equação química
Para calcular o total da energia livre de Gibbs (G) dos reagentes e dos produtos,
podemos considerar um sistema inicial de ni moles para cada espécie química. Temos
que:
G= ∑ ni Gi = ∑ni [(Gi - Gi0) + Gi0]

( Eq – 4)

Onde:
Gi= energia livre de Gibbs do componente i da mistura nas condições de operação
Gi0= energia livre de Gibbs do componente i da mistura nas condições padrão
ni= coeficiente estequiométrico do componente i da mistura
Sabendo que: Gi -Gi̊ = RT ln (fi/fi ̊), tal reação pode ser escrita como:
G= ∑ ni [Ḡi0+ RgT ln (fi/fi ̊)] ( Eq – 5)
em que:
fi ̊= fugacidade do componente i da mistura na NTP
fi = fugacidade do componente i da mistura nas condições de operação
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Todas as espécies estão no estado gasoso. Assumindo P a pressão do sistema
reacional, podemos escrever:
fi/fi ̊= yigi P = (ni/n)gi P

( Eq – 6)

onde:
n = número total de moles na reação de mistura incluindo espécies não reagidas
gi = coeficiente de atividade do componente i da mistura
yi= fração molar do componente i da mistura

No software utilizado, a fugacidade é controlada pelo pacote termodinâmico
escolhido. Os principais pacotes termodinâmicos existentes no UNISIM, de acordo com
o manual Thermodynamics and HYSYS, (2000) são: NRTL, UNIQUAC, PengRobinson, SRK, RK entre outros. A escolha é baseada nas substâncias utilizadas no
processo e as condições aplicadas. É recomendável a equação de Peng-Robinson para
sistemas de hidrocarbonetos como óleo, gás e para aplicações petroquímicas. Existem
outros pacotes que aumentam essa aplicação a sistemas não ideais. Nesse estudo, como
existem muitos oxigenados como produto, a equação de estado PRSV é a recomendada,
pois este expande o pacote de Peng-Robinson para sistemas moderadamente não ideais.
A equação de estado PRSV (Peng-Robinson-Stryjek-Vera) também pode ser utilizada
em sistemas equivalentes as que se utiliza a equação de Peng-Robinson ou quando se
deseja obter uma maior precisão.
Outra maneira de encontrar o equilíbrio é através do reator de Gibbs. O modelo
desse reator no UNISIM prevê a reação de equilíbrio termodinâmico pela a
minimização da energia total livre de Gibbs no sistema reacional e realiza esse cálculo
sem ter o conhecimento da estequiometria de reação, pois este utiliza o balanço atômico
ao invés do balanço molar. Ou seja, além de fornecer todas as espécies que participam
das reações em estudo, só é preciso fornecer temperatura e pressão do sistema reacional
para que o reator possa minimizar a energia total livre do sistema. Com isso, o software
minimiza a seguinte função G= ∑ ni Gi.
Trabalhos como de Song et al. (2007), Hernández e Kafarov (2009) e Chen e Lin
(2011) também utilizaram o software para a análise termodinâmica em seus estudos.
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3. METODOLOGIA

Para o desenvolvimento deste trabalho foi feita uma simulação para o processo da
reforma a vapor do etanol. Utilizou-se o software comercial de simulação UniSim®
Design Suite R390 da empresa Honeywell, cuja licença é disponibilizada pela UFF. Foi
utilizado o pacote termodinâmico baseado na equação de estado Peng–Robinson–
Stryjek–Vera (PRSV).
Os nomes e as fórmulas dos componentes utilizados estão expostos na Tabela 3.
Tabela 3: Componentes e suas fórmulas utilizadas na simulação.
Nome

Fórmula

Acetaldeído

C2H4O

Acetona

C3H6O

Água

H2O

Etanol

C2H5OH

Etileno

C2H4

Gás carbônico

CO2

Hidrogênio

H2

Metano

CH4

Monóxido de carbono

CO

Para a primeira parte de simulação foi utilizado um reator de Gibbs (GBR - 100),
enquanto que para a segunda, utilizou-se um reator de Equilíbrio (ERV – 103).
Condições operacionais para a primeira simulação:
Faixa de temperatura: 200°C – 800°C.
Temperaturas analisadas: 300°C, 500°C e 700°C.
P = 1 atm.
Vazão molar do etanol: 100 kmol/h.
Vazão molar da água: 300 kmol/h, 600 kmol/h e 900 kmol/h.
Foram analisadas três proporções de (etanol : água) : (1:3, 1:6 e 1:9) para verificar
a influência do excesso de água no processo. Cada vazão foi analisada para as três
faixas de temperaturas citadas anteriormente.
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As substâncias foram analisadas em base seca, na corrente de saída número 4
conforme ilustrado na Figura 20.

Figura 20: Simulação 1- Reator de Gibbs.
O componente spliter (X – 100) foi utilizado na planta para analisar os produtos
da SRE em base seca. Sendo assim, temos que a corrente de saída 5 representa somente
água no final do processo, enquanto que a corrente 4 representa todos os outros
componentes formados. Foi introduzido tanto no reator de Gibbs (Q – 100), quanto no
spliter uma corrente de energia para controlar o valor da temperatura desejada no reator.
Condições operacionais para a segunda simulação:
Temperaturas analisadas: 300°C, 500°C e 700°C.
P = 1 atm.
Equações de equilíbrio utilizadas na simulação:
Desidrogenação do etanol: C2H5OH ⇌ C2H4O + H2

(Reação 4)

Desidrogenação do acetaldeído: C2H4O + 3H2O ⇌ 2CO2 + 5H2

(Reação 16)

Decomposição do acetaldeído: C2H4O ⇌ CH4 + CO

(Reação 17)

Os valores das constantes de equilíbrio das três reações citadas foram obtidos pela
de Guldberg e Waage (Eq – 1 e Eq – 2).
As três reações foram executadas no simulador a fim de obter as concentrações
dos produtos e reagentes no final do processo, e assim, calcularmos seus respectivos
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valores da constante. Cada reação teve sua constante calculada para três temperaturas:
300°C, 500°C e 700°C.
As substâncias provenientes da simulação no reator de equilíbrio foram analisadas
em base seca, na corrente de saída número 3, conforme ilustrado na Figura 21.

Figura 21: Simulação 2 – Reator de equilíbrio
Foi feita uma simulação somente com a reação (1) para sabermos o valor que iria
ser formado de acetaldeído, de acordo com a estequiometria, para 100 kmol/h de etanol.
O valor obtido foi de 60,5 kmol/h. Utilizamos esse valor do acetaldeído para descobrir a
quantidade de água que seria necessária para ocorrer a reação 2. Como a proporção de
C2H4O: H2O é de 1:3 pela estequiometria da reação, foi introduzido, inicialmente, 181,5
kmol/h de água na simulação juntamente com 100 kmol/h de etanol. E posteriormente,
para analisar o efeito do excesso de água, também foi realizado o estudo da proporção
de 1:6 e 1:9, com as vazões da água sendo, respectivamente, iguais a 362,88 kmol/h e
544,32 kmol/h. Cada proporção de acetaldeído / água foi analisada para as três
temperaturas citadas anteriormente.
Da mesma forma que na primeira simulação, o componente spliter foi utilizado na
planta para analisarmos os produtos da SRE em base seca. Sendo assim, temos que a
corrente de saída número 4 é composta por toda água do processo, enquanto que a
corrente de número 3 representa todos os outros componentes. Foi introduzida no reator
de Equilíbrio, uma corrente de energia (q) para controlar a temperatura desejada no
reator.
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Condições operacionais para a terceira simulação:
Temperaturas analisadas: 300°C, 500°C e 700°C.
P = 1 atm.
Corrente 1: 100 kmol/h composta por: C2H4O = 3,7%; H2 = 63%; N2 = 33,3% (%
Fração Molar).
Equações de equilíbrio utilizadas na simulação:
C2H4O + 3H2O ⇌ 2CO2 + 5H2
C2H4O ⇌ CH4 + CO

(Reação 16)
(Reação 17)

A corrente 1 contém hidrogênio, acetaldeído e nitrogênio de acordo com as
percentagens citadas anteriormente, e a corrente 2 contém somente água. A corrente de
energia foi introduzida no reator de Gibbs para manter a temperatura desejada no
processo. Foram analisados três valores de temperatura (300°C, 500°C e 700°C) para
três diferentes proporções (acetaldeído: água). Como a proporção de C2H4O: H2O é de
1:3 pela estequiometria da reação 1, foi introduzido, inicialmente, 11,1 kmol/h de água
na simulação juntamente com 100 kmol/h da corrente l . E posteriormente, para analisar
o efeito do excesso de água, também foi realizado o estudo da proporção de 1:6 e 1:9,
com as vazões da água sendo, respectivamente, iguais a 22,2 kmol/h e 33,3 kmol/h.
A corrente Vap contém todos os produtos formados e reagentes que não foram
completamente convertidos. Como nas outras simulações, utilizamos mais uma vez o
spliter para analisarmos as concentrações dos produtos em base seca. Dessa forma,
temos somente água na corrente Bot1, enquanto que a Vap1 contém todos os outros
componentes do processo, como o acetaldeído, monóxido de carbono, dióxido de
carbono, nitrogênio, metano, e hidrogênio.
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Figura 22: Simulação 3 – Reator de equilíbrio e reator de Gibbs

Essa terceira simulação foi também realizada num reator de Equilíbrio com as
mesmas condições operacionais para se averiguar a diferença nos resultados de um
reator para o outro.
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4. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Na reforma a vapor do etanol, diversos subprodutos à reação principal podem ser
observados em experimentos da literatura. É importante determinar se a formação destes
subprodutos é devido ao controle cinético da reação ou ao controle termodinâmico.
Com isso foi feita uma análise termodinâmica que consistiu no desenvolvimento de uma
simulação da reação de reforma a vapor do etanol para análise dos principais
contaminantes da corrente de produto, o monóxido de carbono e principalmente do
acetaldeído, que é o foco desse estudo.
4.1 Primeira Simulação
Para uma primeira análise, introduziu-se no simulador uma corrente de etanol e
uma de água de acordo com a proporção estequiométrica (etanol: água) de 1:3 em três
diferentes temperaturas, tais como 300°C, 500°C e 700°C. Além dessa proporção,
excessos de água também foram verificados, como de 1:6 e de 1:9. Tais valores de
temperatura e proporção foram escolhidos baseados na literatura estudada. Uma
corrente de etanol e outra de água foram inseridas no reator de Gibbs com o intuito de
verificar os produtos mais estáveis de acordo com a minimização da energia livre. Essa
análise envolveu todas as substâncias inseridas na simulação que foram encontradas nos
artigos estudados, como etanol, água, acetaldeído, acetona, hidrogênio, etileno,
monóxido de carbono, dióxido de carbono e metano.
Baseando-se nos artigos lidos acerca da produção de acetaldeído durante a
reforma a vapor do etanol, a condição do processo foi:
Faixa de temperatura foi de 200°C – 800°C.
Pressão: 1 atm.
A pressão foi mantida constante de acordo com a análise do princípio de Le
Chatelier. Caso houvesse um aumento na pressão, o equilíbrio iria ser deslocado para o
lado da reação em que o resultado desejado não seria favorecido. E se houvesse uma
diminuição, iria entrar em vácuo, o que encareceria o processo. Além disso, a maioria
dos artigos relatou esse valor de pressão tais como Colman et al .(2009), Chen e Lin
(2011), Hernández e Kafarov (2009) e Llorca et al. (2002).
Foi estabelecido como base 100 kmol/h para corrente de etanol. Diferentes
proporções (etanol: água) foram estudadas, sendo assim, a corrente de água foi alterada
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de acordo com cada proporção em questão. Ou seja, foram realizadas três diferentes
situações:
1ª Situação: 100 kmol/h etanol e 300 kmol/h água (Proporção (etanol: água): 1:3).
2ª Situação: 100 kmol/h etanol e 600 kmol/h água (Proporção (etanol: água): 1:6).
3ª Situação: 100 kmol/h etanol e 900 kmol/h água (Proporção (etanol: água) 1:9).
Lembrando que esses valores das vazões estão relacionados à estequiometria da
reação as seguir: C2H5OH + 3H2O ⇌ 2CO2 + 6H2 (SRE).
A corrente de saída, de número 4 conforme exposta no capítulo 3, nos mostra uma
possível distribuição dos produtos de acordo com o cálculo do reator. Os valores das
substâncias dessa corrente se encontram em frações molares (base seca) como pode ser
visto na Tabela 4.

Tabela 4: Resultados da primeira simulação sem inibição. Valores referentes a
cada composto estão em frações molares (base seca).
Temperatura C2H5OH
(°C)

H2

CO

CO2

C2H4O

C2H4

C3H6O

CH4

(x E-13) (x E-03) (x E-04) (x E-01) (x E-12) (x E-11) (x E-14) (x E-02)
Proporção de 1:3

300

2,5

9,5

5,9

5,1

3,1

7,5

1,7

48,1

500

56,4

60,5

628

6,1

508

3680

96,5

26,2

700

8,9

118

4650

3,9

474

5430

9,0

2,2

Proporção de 1:6
300

1,49

16,20

5,31

5,31

1,70

3,61

0,51

45,3

500

21,9

83

531

6,99

197

1060

17,10

16,5

700

0,67

122

2920

5,82

43,3

211

0,14

0,4

Proporção de 1:9
300

0,45

218

3,67

2,50

0,53

1,64

0,08

53,2

500

2,85

653

228

2,33

28,40

197

1,05

9,1

700

0,03

727

894

1,83

2,09

9,90

0,002

0,1
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Na

Figura 23 é exposto o comportamento do acetaldeído nas diferentes

proporções (etanol: água) em função da temperatura.

Figura 23: Gráfico da fração molar do acetaldeído (base seca) em função da
temperatura para as três diferentes razões (etanol: água): (1:3; 1:6; 1:9).

O objetivo dessa simulação foi determinar a melhor condição em que
obtivéssemos o desfavorecimento da produção do acetaldeído. Diante dos dados
obtidos, observou-se que tal condição foi estabelecida na proporção (etanol: água) de
1:9 na temperatura de 300°C, sendo a concentração mínima de acetaldeído encontrada
igual a 5,26E-13 (frações molares). Contudo, essa condição não é a mais favorável para
a produção de hidrogênio. Como pode ser visto na Tabela 4, temos na condição citada
anteriormente, uma concentração de hidrogênio igual a 2,18E-01, sendo esta mais baixa
do que a encontrada em temperaturas mais elevadas. Sendo assim, não seria vantajoso
ter uma mínima concentração de acetaldeído sem ter uma produção eficiente do
composto desejado, o hidrogênio. Portanto, a situação em que é possível atingir a
especificação requerida pela célula a combustível e ainda sim produzir mais hidrogênio
é na temperatura de 700°C na proporção de 1: 9, na qual a concentração do acetaldeído
é de 2,09E-12 e de hidrogênio de 7,27E-01 (frações molares).
A situação que obteve melhores resultados em termos de produção de hidrogênio
foi quando houve a adição de correntes de água em excesso, ou seja, quando foram
utilizadas proporções (etanol: água) diferentes de 1:3. Outros autores como Song et
al.(2007), Chen e Lin (2011), Llorca et al.(2002) e Hernández e Kafarov (2009)
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também utilizaram correntes de água em excesso na reação e obtiveram análises
semelhantes com os nossos resultados, concordando com o princípio de Le Chatelier.
Além disso, outra análise importante dessa simulação foi o comportamento do
metano, hidrogênio e monóxido de carbono, que foram condizentes com a literatura.
Segundo Batista et al. (2003), em sua análise experimental, o metano poderia ser
formado a partir de duas reações, a decomposição do etanol e a metanação do monóxido
de carbono. Essa metanação seria prevalecida em baixas temperaturas, ocorrendo assim
o consumo de hidrogênio, o que diminuiria a sua concentração. Também foi verificado,
por Batista et al. (2003), que essa reação poderia ser evitada em temperaturas superiores
a 530°C, onde teríamos assim, a decomposição do etanol prevalecendo. Isso levaria
então a um aumento na formação de hidrogênio e monóxido de carbono, visto que eles
não seriam mais consumidos pela reação de metanação, além da queda na formação de
metano, o que esta de acordo com os nossos resultados. Observou-se que a concentração
de monóxido de carbono aumentou de 2,28E-02 para 8,94E-02 e a de hidrogênio de
6,53E-01 para 7,27E-01 na faixa de 500 – 700°C.
Já Song et al.(2007), em seu estudo termodinâmico, explicaram de uma outra
forma o comportamento desses compostos. Eles analisaram que a reforma do metano é
favorecida em temperaturas acima de 500°C, o que explica a queda na concentração de
metano, e o aumento na formação de hidrogênio e monóxido de carbono, à medida que
se aumenta a temperatura a partir de 500°C.
Ademais, como se pode observar, a Figura 23 e a Tabela 4 nos mostram que o
acetaldeído aparece em quantidades muito pequenas em todas as proporções e
temperaturas. Sua fração molar varia de 10-13 a 10-10, o que atenderia as especificações e
por isso não iria trazer nenhum problema nas células a combustível. Porém, como
estudado na revisão bibliográfica, ocorre uma produção de acetaldeído mostrando que o
controle destas reações é cinético. Estes compostos que aparecem com baixas
concentrações como acetona, etileno e acetaldeído nesse estudo termodinâmico podem
ser produtos intermediários da reação, pois foram relatados em experimentos da
literatura.
Para verificar a estabilidade termodinâmica do acetaldeído frente a outros
produtos, novas simulações foram efetuadas. Para isto, os produtos formados em maior
quantidade (produtos termodinâmicos) foram removidos da simulação. A partir disso,
foi feita uma sequência de inibições de produtos mais estáveis que o acetaldeído no
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decorrer da análise, ou seja, os componentes que foram inibidos não podiam aparecer
como produto.
Primeiramente foi removido o dióxido de carbono (Inibição I), o componente que
apareceu em média em maior quantidade na reação de reforma a vapor em todas as
faixas de temperatura e razão (etanol: água), como se pode observar na Tabela 4.
Conclui-se então que o produto mais estável do processo é dióxido de carbono, sendo
assim um produto termodinâmico. Tendo sua formação inibida, outros produtos com
carbono e oxigênio precisam ser formados, tais como monóxido de carbono, acetaldeído
e acetona. Os resultados dessa inibição I estão expostos na Tabela 5.

Tabela 5: Resultados da primeira simulação da Inibição I. Valores referentes a
cada composto estão em frações molares (base seca).
Temperatura C2H5OH
(°C)

x E-11

H2

CO

CO2

C2H4O

C2H4

C3H6O

x E-09

x E-09

x E-11

CH4

Proporção de 1:3
300

2,01

0,001

0,47

INIBIDO

2,17

5,53

9,10

0,53

500

3,04

0,05

0,62

INIBIDO

4,83

144

1,57

0,34

700

0,10

0,12

0,86

INIBIDO

0,61
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0,01

0,02

Proporção de 1:6
300

1,37

0,002

0,47

INIBIDO

1,40

3,10

3,50

0,52

500

1,70

0,06

0,67

INIBIDO

2,81

64,10

0,50

0,26

700

0,01

0,13

0,87

INIBIDO

0,11

3,25

0,0004

0,004

Proporção de 1:9
300

0,44

0,03

0,33

INIBIDO

0,46

1,51

0,62

0,64

500

0,29

0,50

0,33

INIBIDO

0,54

16,50

0,05

0,17

700

0,001

0,67

0,33

INIBIDO

0,01

0,24

0,00001 0,00118

Na Figura 24 é exposto o comportamento do acetaldeído nas diferentes
proporções (etanol: água) em função da temperatura na Inibição I.
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Figura 24: Gráfico da fração molar do acetaldeído em base seca em função da
temperatura para as três diferentes razões (etanol: água): (1:3; 1:6; 1:9) na Inibição I.
Nessa análise foi observado que:
a)

Em T = 300 °C e 500 °C: ocorreu um aumento da concentração de

acetaldeído, monóxido de carbono e metano, o que é considerável, já que foi inibida a
produção de gás carbônico. Sendo assim, os átomos de carbono e oxigênio teriam que
se deslocar para a formação de outras moléculas. Além disso, houve uma queda na
concentração de hidrogênio.
b)

Em T = 700 °C: ocorreu um aumento da concentração de acetaldeído,

hidrogênio e monóxido de carbono (mais que nas outras temperaturas) e uma queda do
metano. Contudo, na proporção de 1:9 isso não ocorreu. Para esta proporção, houve
uma queda de hidrogênio e um aumento de metano.

Num segundo momento, foi feita a inibição do dióxido de carbono junto com o
monóxido de carbono (Inibição II). Essa segunda inibição foi feita de acordo com os
resultados obtidos na primeira inibição vistos na Tabela 5, que indicou que o monóxido
de carbono foi o segundo produto formado mais estável. Os resultados dessa segunda
inibição estão expostos na Tabela 6.
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Tabela 6: Resultados da primeira simulação da Inibição II. Valores referentes a
cada composto estão em frações molares (base seca).
C2H5OH

H2

(x E-06)

(x E-06)

Temperatura
(°C)

CO

CO2

C2H4O

C2H4

C3H6O

CH4

Proporção de 1:3

300

1,28

2,41

INIBIDO INIBIDO

0,07

0,0003

0,71

0,22

500

4,95

93,6

INIBIDO INIBIDO

0,35

0,02

0,39

0,24

700

6,80

937,0

INIBIDO INIBIDO

0,54

0,10

0,13

0,23

Proporção de 1:6

300

1,33

3,24

INIBIDO INIBIDO

0,09

0,0003

0,69

0,22

500

4,88

131

INIBIDO INIBIDO

0,41

0,01

0,33

0,24

700

6,43

1330

INIBIDO INIBIDO

0,58

0,09

0,10

0,23

Proporção de 1:9

300

1,05

69,40

INIBIDO INIBIDO

0,09

0,0003

0,41

0,50

500

3,32

2590

INIBIDO INIBIDO

0,33

0,01

0,16

0,49

700

3,97

24900

INIBIDO INIBIDO

0,42

0,08

0,04

0,43

Nessa análise foi observado que em todas as três temperaturas, um aumento da
concentração de acetaldeído, etanol, acetona e etileno ocorreram e uma queda de
hidrogênio e metano. Tais observações estão em concordância com o que foi estudado
na revisão bibliográfica.
Na Figura 25 é exposto o comportamento do acetaldeído nas diferentes
proporções (etanol: água) em função da temperatura na Inibição II.
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Figura 25: Gráfico da fração molar do acetaldeído em base seca em função da
temperatura para as três diferentes razões (etanol: água): (1:3; 1:6; 1:9) na Inibição II.

A Figura 25 nos mostra como a concentração do acetaldeído aumentou de maneira
significativa ao inibirmos o monóxido de carbono e o dióxido de carbono, mostrando
um forte indício de que tal composto é um produto intermediário da SRE.
Após isso, foi feita a terceira inibição do dióxido de carbono e do metano
(Inibição III) com o intuito de se analisar outras possíveis alterações no sistema. Os
resultados dessa terceira inibição estão expostos na Tabela 7.

Tabela 7: Resultados da primeira simulação da Inibição III. Valores referentes a
cada composto estão em frações molares (base seca).
Temperatura
(°C)

C2H5OH

H2

CO

CO2

C2H4O

C2H4

C3H6O

CH4

Proporção de 1:3

300

4,88E-04

0,08

0,53

INIBIDO 8,59E-04 1,78E-01 2,04E-01 INIBIDO

500

8,49E-09

0,13

0,87

INIBIDO 4,71E-07 7,94E-05 3,67E-08 INIBIDO

700

1,25E-12

0,13

0,87

INIBIDO 7,45E-10 5,63E-08 1,31E-13 INIBIDO
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Proporção de 1:6

300

3,22E-04

0,10

0,70

INIBIDO 6,37E-04 9,91E-02 9,56E-02 INIBIDO

500

9,52E-10

0,13

0,87

INIBIDO 7,26E-08 4,90E-06 1,20E-09 INIBIDO

700

1,40E-13

0,13

0,87

INIBIDO 1,15E-10 3,46E-09 4,28E-15 INIBIDO

Proporção de 1:9

300

1,04E-13

0,02

0,00

INIBIDO 1,16E-12 2,31E-11 2,44E-15 INIBIDO

500

9,62E-13

0,10

0,05

INIBIDO 9,16E-11 4,05E-09 4,45E-14 INIBIDO

700

9,75E-15

0,12

0,21

INIBIDO 7,66E-12 2,31E-10 7,67E-17 INIBIDO

Na Figura 26 é exposto o comportamento do acetaldeído nas diferentes
proporções (etanol: água) em função da temperatura na Inibição III.

Figura 26: Gráfico da fração molar do acetaldeído em base seca em função da
temperatura para as três diferentes razões (etanol: água): (1:3; 1:6; 1:9) na Inibição II.

48

Nessa análise foi observado que em todas as três faixas de temperatura, um
aumento da concentração de acetaldeído, acetona, etileno, monóxido de carbono e
hidrogênio ocorreram. Sendo que, para as temperaturas de 500°C e 700°C, esse
aumento foi em baixas proporções.
E numa última etapa, foi feita a inibição do dióxido de carbono, monóxido de
carbono metano (Inibição IV). Os resultados dessa última inibição estão expostos na
Tabela 8.
Tabela 8: Resultados da primeira simulação da Inibição IV. Valores referentes a
cada composto estão em frações molares (base seca).
Temperatura
(°C)

C2H5OH

H2

CO

CO2

C2H4O

C2H4

C3H6O

CH4

Proporção de 1:3

300

0,003

0,81

INIBIDO INIBIDO 6,9E-04

0,16

0,03

INIBIDO

500

0,07

0,42

INIBIDO INIBIDO 1,6E-04

0,49

0,02

INIBIDO

700

0,24

0,13

INIBIDO INIBIDO 4,1E-05

0,61

0,02

INIBIDO

Proporção de 1:6

300

0,005

0,83

INIBIDO INIBIDO 6,5E-04

0,13

0,03

INIBIDO

500

0,10

0,44

INIBIDO INIBIDO 1,6E-04

0,44

0,02

INIBIDO

700

0,31

0,12

INIBIDO INIBIDO 4,1E-05

0,55

0,02

INIBIDO

Proporção de 1:9

300

0,004

0,43

INIBIDO INIBIDO 3,9E-04

0,13

0,44

INIBIDO

500

0,08

0,22

INIBIDO INIBIDO 9,4E-05

0,41

0,30

INIBIDO

700

0,21

0,05

INIBIDO INIBIDO 2,2E-05

0,47

0,27

INIBIDO
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Na Figura 27 é exposto o comportamento do acetaldeído nas diferentes
proporções (etanol: água) em função da temperatura na Inibição IV.

Figura 27: Gráfico da fração molar do acetaldeído em base seca em função da
temperatura para as três diferentes razões (etanol: água): (1:3; 1:6; 1:9) na Inibição IV.

Nessa análise foi observado que:
a)

Em T = 300 °C: Houve um aumento da concentração de acetaldeído,

acetona, etanol, etileno e hidrogênio.
b)

Em T = 500 °C e 700 °C: Houve um aumento da concentração de

acetaldeído, acetona, etanol e etileno, e uma queda da concentração de hidrogênio. Mas
na temperatura de 700 °C tais mudanças ocorreram em menores proporções.

Na Figura 28, temos um esquema mostrando um resumo da simulação e o efeito
de cada inibição ao longo do processo.
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Figura 28: Resumo da primeira simulação e efeito de cada inibição.
Com essa segunda parte da primeira simulação, foi possível comprovar que o
acetaldeído é um produto intermediário da SRE, conforme também visto por Bichon et
al. (2008), Chen, Li-Chung e Lin, Shaw D. (2011), Nishiguchi et al.(2004) e Song et al.
(2007). À medida que fomos inibindo os produtos que são mais estáveis
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termodinamicamente que o acetaldeído, foi possível ver o crescimento da sua formação,
principalmente com a inibição II. Na Figura 29, propomos um esquema que mostra a
estabilidade do acetaldeído dentre os compostos participantes da reação SRE, e que está
de acordo com a rota reacional proposta por Chen, Li-Chung e Lin, Shaw D. (2011) na
Figura 19.

Figura 29: Esquema da estabilidade do acetaldeído na reação SRE proposta nesse
estudo.

4.2 Segunda Simulação
Nessa etapa, foram analisadas as três reações de equilíbrio descritas abaixo:
Desidrogenação do etanol: C2H5OH ⇌ C2H4O + H2

K1

(Reação 4)

Desidrogenação do acetaldeído: C2H4O + 3H2O ⇌ 2CO2 + 5H2 K2 (Reação 16)
Decomposição do acetaldeído: C2H4O ⇌ CH4 + CO

K3

(Reação 17)

Uma vez confirmado a formação do acetaldeído na reforma a vapor do etanol, a
segunda simulação realizada teve como objetivo encontrar melhores condições
operacionais para atingir uma menor concentração possível de acetaldeído, sem
prejudicar a formação de hidrogênio. Em outras palavras, o objetivo foi achar uma
condição em que tivéssemos a predominância da reação (16), ou seja, o valor de K2
sendo maior que o de K3. Para encontrar os valores das constantes de equilíbrio foi feito
o seguinte cálculo:
Considerando uma reação aA + bB = cC + dD, temos:
K= [A]a [B]b/[C]c[D]d ( Eq – 1)
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A simulação foi feita considerando a proporção de 1:3 entre acetaldeído e água,
conforme exposto na reação (16). Contudo, o efeito do excesso de água também foi
visto ao trabalharmos com as proporções de 1:6 e 1:9. Verificou-se a mudança nas
concentrações dos componentes nessas proporções, e nas temperaturas de 300°C, 500°C
e 700°C. Foram analisadas as concentrações de acetaldeído que restou, e de hidrogênio
formada, no final do processo. Os dados obtidos na simulação estão expostos na Tabela
9.

Tabela 9: Dados obtidos na segunda simulação.

Proporção 1:3
[C2H4O] = 60,48 kgmol/h

[H2O] = 181,5 kgmol/h

T = 500◦C

T = 700◦C

(Acetaldeído : Água)
T = 300◦ C

Componentes

Concentração
(kgmol/h)

Componentes

Concentração
(kgmol/h)

Componentes

Concentração
(kgmol/h)

CH4

95,69

CH4

77,85

CH4

62,21

CO

95,54

CO

77,85

CO

62,21

C2H4O

2,21E-07

C2H4O

3,54E-10

C2H4O

3,42E-07

C2H6O

9,53E-08

C2H6O

4,89E-09

C2H6O

5,68E-10

H2

122,11

H2

210,8

H2

288,91

H2O

0

H2O

0

H2O

0

CO2

8,9

CO2

44,32

CO2

75,57
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Proporção 1:6
[C2H4O] = 60,48 kgmol/h

[H2O] = 362,88 kgmol/h

T = 500◦C

T = 700◦C

(Acetaldeído : Água)
T = 300◦ C

Componentes

Concentração
(kgmol/h)

Componentes

Concentração
(kgmol/h)

Componentes

Concentração
(kgmol/h)

CH4

90,14

CH4

62,66

CH4

38,9

CO

90,14

CO

62,66

CO

38,9

C2H4O

1,41E-07

C2H4O

1,64E-07

C2H4O

9,49E-08

C2H6O

5,36E-08

C2H6O

2,19E-09

C2H6O

1,57E-10

H2

149,37

H2

286,7

H2

405,41

H2O

0

H2O

0

H2O

0

CO2

1,97E+01

CO2

74,68

CO2

122,17

Proporção 1:9
[C2H4O] = 60,48 kgmol/h

[H2O] = 544,32 kgmol/h

T = 500◦C

T = 700◦C

(Acetaldeído : Água)
T = 300◦ C

Componentes

Concentração
(kgmol/h)

Componentes

Concentração
(kgmol/h)

Componentes

Concentração
(kgmol/h)

CH4

85,14

CH4

51,1

CH4

24,4

CO

85,14

CO

51,1

CO

24,4
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C2H4O

9,85E-08

C2H4O

8,51E-08

C2H4O

2,94E-08

C2H6O

3,40E-08

C2H6O

1,07E-09

C2H6O

4,52E-11

H2

174,38

H2

344,69

H2

478,01

H2O

0

H2O

0

H2O

0

CO2

29,7

CO2

97,87

CO2

151,21

Os valores calculados de K se encontram na Tabela 10.

Tabela 10: Valores da constante de equilíbrio calculados na segunda simulação.
300 °C

500°C

700°C

K1

9,26E+01

5,75E+03

6,24E+04

K2

4,59E+11

2,80E+14

1,65E+16

K3

1,68E+11

6,51E+09

4,06E+09

Como se pode notar, o valor de K2 é maior que K3, o que é um ponto positivo para
o nosso estudo. Coube a nós verificar se as condições operacionais que favorecessem a
reação (2) haveria uma maior quantidade de acetaldeído, o que seria um problema,
devendo o mesmo ser tratado caso isso ocorresse.
Pelos dados obtidos, considerou-se que a melhor condição para se ter uma elevada
formação de hidrogênio e uma pequena quantidade de acetaldeído é em uma
temperatura de 700 °C na proporção (etanol: água) de 1:9.
4.3 Terceira Simulação
Essa etapa do trabalho teve como função tratar a corrente de hidrogênio
contaminada por acetaldeído oriunda da reforma a vapor do etanol. Ou seja, analisaramse somente as reações de desidrogenação e decomposição do acetaldeído. Usou-se como
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base o artigo da Colman et al.(2009), que consistiu numa corrente de entrada com as
seguintes porcentagens (% fração molar): 63% H2, 33,3% N2 e 3,7% C2H4O a 1 atm.
Para tratar tal corrente é necessário inserir água de acordo com a reação de
desidrogenação do acetaldeído. Além disso, de acordo com a literatura estudada, o
acetaldeído pode vir a se decompor, formando metano e monóxido de carbono.
Desidrogenação do acetaldeído: C2H4O + 3H2O ⇌ 2CO2 + 5H2 (Reação 16)
Decomposição do acetaldeído: C2H4O ⇌ CH4 + CO

(Reação 17)

Para a primeira análise, utilizou-se o reator de Equilíbrio para verificar as
melhores condições de processo para que se tenha a menor concentração de acetaldeído
e monóxido de carbono possível, já que eles são os principais contaminantes das células
a combustível PEM. Sendo assim foram introduzidas no reator duas correntes. Uma
corrente é a que se deseja tratar, apresentada no estudo da Colman et al. (2009), e a
outra é a água com diferentes proporções em relação ao acetaldeído ( 1:3, 1:6 e 1:9 ). A
descrição das correntes está descrita a seguir:
Corrente 1: 100 kmol/h composta por: C2H4O = 3,7%, H2 = 63%, N2 = 33,3% (%
Fração Molar).
Corrente 2: 100% de água.

Foram analisados três valores de temperatura, 300°C, 500°C e 700°C para três
diferentes proporções de acetaldeído/ água. Como a proporção de C2H4O: H2O é de 1:3
pela estequiometria da reação de desidrogenação do acetaldeído, foi introduzido,
inicialmente, 11,1 kmol/h de água na simulação juntamente com 100 kmol/h da corrente
l. Posteriormente, para analisar o efeito do excesso de água, também foi realizado o
estudo da proporção de 1:6 e 1:9, com as vazões da água sendo, respectivamente, iguais
a 22,2 kmol/h e 33,3kmol/h.
Os dados obtidos estão expostos nas Tabelas 11, 12 e 13:
I) Proporção (acetaldeído: água) de 1:3
[C2H4O] = 3,7 kmol/h; [H2O] = 11,1 kmol/h
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Tabela 11: Valores obtidos dos componentes em fração molar na proporção
acetaldeído: água 1:3.
T= 300 °C

T= 500 °C

T= 700 °C

Acetaldeído

1,36E-11

3,27E-11

3,53E-11

CO

3,56E-02

3,43E-02

2,79E-02

H2 O

0

0

0

N2

3,21E-01

3,19E-01

3,10E-01

CO2

6,91E-05

2,43E-03

1,32E-02

CH4

3,56E-02

3,43E-02

2,79E-02

H2

6,08E-01

6,10 E-01

6,21E-01

II) Proporção de acetaldeído: água de (1:6)
[C2H4O] = 3,7 kmol/h; [H2O] = 22,2 kmol/h

Tabela

12: Valores obtidos dos componentes em fração molar na proporção

(acetaldeído: água) 1:6.

T= 300°C

T= 500°C

T= 700°C

Acetaldeído

1,23E-11

2,59E-11

1,74E-11

CO

3,56E-02

3,18E-02

2,03E-02

H2O

0

0

0

N2

3,21E-01

3,16E-01

3,00E-01

CO2

2,13E-04

6,58E-03

2,62E-02

CH4

3,56E-02

3,18E-02

2,03E-02

H2

6,08E-01

6,14E-01

6,33E-01

III) Proporção (acetaldeído: água) de 1:9
[C2H4O] = 3,7 kmol/h; [H2O] = 33,3 kmol/h
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Tabela 13: Valores obtidos dos componentes em fração molar na proporção
(acetaldeído: água) 1:9.
T= 300°C

T= 500°C

T= 700°C

Acetaldeído

1,13E-11

2,00E-11

8,62E-12

CO

3,54E-02

2,90E-02

1,47E-02

H2O

0

0

0

N2

3,21E-01

0,312027031

0,292585355

CO2

4,23E-04

1,13E-02

3,55E-02

CH4

3,54E-02

2,90E-02

1,47E-02

H2

6,09E-01

6,19E-01

0,64239562

Nesse estudo no reator de Equilíbrio, apesar da formação do acetaldeído ter
aparecido em concentrações abaixo da especificação máxima permitida, em todas as
temperaturas e proporções, o monóxido de carbono encontra-se acima do valor
permitido em todas as condições estudadas. Esse fato geraria um problema, já que não
poderíamos alimentar a PEM devido a uma provável contaminação dos eletrodos de
platina, segundo Colman et al. (2009). Além disso, notou-se que as concentrações de
metano e monóxido de carbono mantiveram se iguais, de acordo com a estequiometria
da reação de decomposição (proporção de 1:1), o que mostra que o reator de equilíbrio
fica limitado as reações inseridas.
Devido a essa limitação, essa terceira simulação também foi realizada em um
reator de Gibbs com as mesmas condições operacionais, já que o mesmo não fica
limitado às reações inseridas no reator. Os dados obtidos estão expostos nas Tabelas
14,15 e 16:
Como resultado, obtivemos os seguintes valores que se encontram nas Tabelas a
seguir:
I)

Proporção (acetaldeído: água) de 1:3
[C2H4O] = 3,7 kmol/h; [H2O] = 11,1 kmol/h
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Tabela 14: Valores obtidos dos componentes em fração molar na proporção
acetaldeído: água: 1:3.

T= 300°C

T= 500°C

T= 700°C

C2H4O

8,67E-18

2,01E-12

2,64E-11

CO

1,06E-08

9,85E-04

4,54E-02

H2O

0

0

0

N2

3,60E-01

3,56E-01

2,99E-01

CO2

1,32E-07

1,44E-03

8,27E-03

CH4

7,99E-02

7,68E-02

1,27E-02

H2

5,60E-01

5,64E-01

6,35E-01

II)

Proporção (acetaldeído: água) de 1:6

[C2H4O] = 3,7 kmol/h; [H2O] = 22,2 kmol/h
Tabela 15: Valores obtidos dos componentes em fração molar na proporção
acetaldeído: água 1:6.

III)

T= 300°C

T= 500°C

T= 700°C

C2H4O

1,67E-17

3,16E-12

9,46E-12

CO

2,26E-08

1,81E-03

4,30E-02

H2O

0

0

N2

3,60E-01

3,51E-01

2,90E-01

CO2

4,93E-07

4,45E-03

1,63E-02

CH4

7,99E-02

7,18E-02

5,15E-03

H2

5,60E-01

5,71E-01

6,46E-01

0

Proporção (acetaldeído: água) de1:9

[C2H4O] = 3,7 kmol/h; [H2O] = 33,3 kmol/h
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Tabela 16: Valores obtidos dos componentes em fração molar na proporção
acetaldeído: água 1:9.
T= 300°C

T= 500°C

T= 700°C

C2H4O

2,61E-17

3,75E-12

3,99E-12

CO

3,87E-08

2,55E-03

3,84E-02

H2O

0

0

0

N2

3,60E-01

3,45E-01

2,86E-01

CO2

1,20E-06

8,56E-03

2,25E-02

CH4

7,99E-02

6,55E-02

2,62E-03

H2

5,60E-01

5,79E-01

6,51E-01

Observando os valores das Tabelas 14,15 e 16, o acetaldeído mostrou um aumento
em sua fração molar com o aumento na temperatura, porém em nenhum momento
ultrapassou concentrações superiores a 1 ppm, sempre permanecendo dentro das
especificações requeridas.
O monóxido de carbono também teve um aumento significativo em função da
temperatura, atingindo quantidades que ultrapassam o permitido (menor que 200 ppm ,
de acordo com Colman et al. (2009)) a 500 C para todas as razões de acetaldeído :
água. Tal situação é negativa, pois ele também se trata de um dos contaminantes
específicos da célula a combustível PEM.
Foi observado que a concentração de monóxido de carbono no reator de Gibbs
variou na faixa de 10-8 a 10-2 com o aumento da temperatura. Já no reator de Equilibrio,
a concentração do monóxido de carbono não variou muito com o acréscimo da
temperatura, mantendo seu valor em torno de 10-2, e como dito anteriormente, fora das
especificações exigidas. Essa alteração na concentração de monóxido de carbono de um
reator para outro é devido ao fato de que, enquanto o reator de Equilíbrio se restringe as
reações inseridas no processo, que são as reações de desidrogenação e decomposição do
acetaldeído, o reator de Gibbs pode considerar outros caminhos, como a reação de
metanação, já que ele calcula as concentrações pela minimização das energias livres.
Além disso, uma outa razão para que o reator de Gibbs tenha considerado a reação de
metanação baseou se na análise dos dados, que mostraram uma diferença nas
concentrações de monóxido de carbono e metano. Tal fato não ocorreu no reator de
Equilibrio, visto que o mesmo respeitou a estequiometria da reação de decomposição do
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acetaldeído, na qual a proporção de metano e monóxido de carbono é de 1:1, além de
toda a sua limitação mencionada anteriormente.
Sendo assim, visando encontrar a condição em que obtivéssemos a menor
concentração possível de acetaldeído, e consequentemente de monóxido de carbono,
para não ter um gasto futuro com o seu tratamento, foi concluído que a melhor condição
para alcançar tal proposta foi a temperatura de 300°C na proporção de acetaldeído: água
de 1:3, não tendo assim, problemas relacionados a especificação.
Tabela 17: Melhor condição reacional para uma menor concentração de
acetaldeído e monóxido de carbono.
T= 300 °C
Melhor

Proporção:

Condição:

água)

1:3

(acetaldeído:

Fração Molar
C2H4O

8,67E-18

CO

1,06E-08

H2

5,60E-01

CO2

1,32E-07
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5. CONCLUSÕES
O acetaldeído é um produto majoritariamente cinético, pois pelo equilíbrio
termodinâmico, ele é formado em quantidades irrisórias. Apesar do seu surgimento em
baixas concentrações pela análise termodinâmica, o acetaldeído vai reagir e o produto
desejado (H2) vai ser obtido no final do processo. Sendo assim, pela análise dos
resultados, a melhor condição encontrada em que haverá uma menor formação de
acetaldeído será na temperatura de 700°C e com excesso de água, tendo uma proporção
(etanol: água) de 1:9, através das simulações iniciais.
A constante de equilíbrio da desidrogenação do acetaldeído é maior do que a de
sua decomposição, o que é um ponto positivo. Visto que, na desidrogenação haverá a
formação de hidrogênio. Enquanto que em sua decomposição ocorre a formação de
monóxido de carbono, que é um contaminante da PEM.
A melhor condição reacional para alcançar uma corrente purificada de hidrogênio
proveniente da reação de reforma a vapor do etanol, que atende as especificações
requeridas pela PEM, foi determinada em uma temperatura de 300°C na proporção
(acetaldeído: água) de 1:3. Nesse caso, iremos ter a minimização da produção dos seus
principais contaminantes, o acetaldeído e o monóxido de carbono.
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