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RESUMO 

 

A crescente demanda mundial por energia elétrica e os impactos ambientais associados à 

sua obtenção motivaram a busca por fontes alternativas de energia, em especial 

renováveis e limpas. A matriz energética mundial é baseada principalmente na utilização 

de combustíveis fósseis, no entanto, a queima destes combustíveis é responsável por 

aumentar o efeito estufa e trazer problemas ambientais como o aumento da temperatura 

média na terra. O biogás surge como uma alternativa limpa e sustentável para o 

fornecimento de energia elétrica. O biogás é composto principalmente de gás metano e 

gás carbônico, principais gases do efeito estufa, e a sua utilização para produção de 

energia diminui a emissão desses gases na atmosfera. A partir da reação de reforma do 

metano com CO2 (DRM) é possível a obtenção do gás hidrogênio, um atrativo vetor 

energético. Para otimização desta reação faz-se necessário o uso de catalisadores que 

aumentem a conversão dos reagentes e garantam a seletividade dos produtos desejados. 

O níquel é a fase ativa mais usada nessa reação devido ao seu baixo custo e alta atividade. 

No entanto, as condições severas da reação propiciam a sua desativação, principalmente 

devido a deposição de carbono e sinterização. O presente trabalho visa avaliar o 

desempenho dos catalisadores a base de Ni suportado em diferentes materiais, 

identificando quais suportes possibilitariam um melhor desempenho destes catalisadores. 

Um levantamento de dados de diversos catalisadores de Ni suportados em óxidos foi 

realizado na literatura a fim de avaliar o melhor suporte, método de preparo e condições 

da reação de reforma seca. Os catalisadores de Ni/CeO2, Ni/Al2O3, Ni/SiO2 e Ni/CeO2-

SiO2 se mostraram muito eficientes quando aplicados à DRM, entregando bons 

desempenhos, com elevadas conversões de metano e CO2 e altas seletividades ao H2. O 

catalisador Ni/CeO2-SiO2 ganha destaque com as maiores conversões e boas propriedades 

texturais. 

 

 

 

 

Palavras-chaves: biogás; reforma seca; hidrogênio. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The growing world demand for electric energy and the environmental impacts associated 

with its obtainment motivated the search for alternative energy sources, especially 

renewable and clean ones. The global energy matrix is based mainly on the use of fossil 

fuels, however, the burning of these fuels is responsible for increasing the greenhouse 

effect and bringing environmental problems such as the increase in the average 

temperature on earth. Biogas emerges as a clean and sustainable alternative for the supply 

of electricity. Biogas is mainly composed of methane and carbon dioxide, the main 

greenhouse gases, and its use for energy production reduces the emission of these gases 

into the atmosphere. From the reforming reaction of methane with CO2 (DRM) it is 

possible to obtain hydrogen gas, an attractive energy vector. To optimize this reaction, it 

is necessary to use catalysts that increase the conversion of reactants and ensure the 

selectivity of the desired products. Nickel is the active phase most used in this reaction 

due to its low cost and high activity. However, the severe conditions of the reaction favor 

its deactivation, mainly due to carbon deposition and sintering. The present work aims to 

evaluate the performance of Ni-based catalysts supported on different materials, 

identifying which supports would enable a better performance of these catalysts. A data 

survey of several Ni catalysts supported on oxides was carried out in the literature in order 

to evaluate the best support, preparation method and conditions of the dry reforming 

reaction. Ni/CeO2, Ni/Al2O3, Ni/SiO2 and Ni/CeO2-SiO2 catalysts proved to be very 

efficient when applied to DRM, delivering good performances, with high methane and 

CO2 conversions and high selectivities to H2. The Ni/CeO2-SiO2 catalyst is highlighted 

with the highest conversions and good textural properties. 

 

 

 

 

Keywords: biogás; dry reform; hydrogen.
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ANÁLISE DO DESEMPENHO DE CATALISADORES A BASE DE Ni 

NA REFORMA SECA DO METANO 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A matriz energética mundial é baseada principalmente na utilização de 

combustíveis fósseis para geração de energia elétrica. A queima desses combustíveis, no 

entanto, acarreta em diversos problemas ambientais, como o aumento do efeito estufa, 

devido a liberação de dióxido de carbono, e ocasiona o aumento da temperatura média 

global. Este crescente aumento do efeito estufa e os impactos ambientais associados a 

queima de combustíveis fósseis, vêm despertando grande interesse na busca por fontes 

alternativas de energia limpa (MARCOS, 2016). A geração de energia a partir do 

hidrogênio tem se mostrado bastante promissora, no entanto as reações requerem 

condições severas como elevadas temperaturas e pressões.  Estas condições demandam 

elevadas energias para o processo, o que o torna dispendioso (SESHAN et al., 1994). 

Pensando na otimização desse processo é que foram inseridos os catalisadores no 

mecanismo reacional, a fim de promover um caminho alternativo com menor demanda 

energética, a partir de etapas intermediárias com menor energia de ativação, aumentando 

a velocidade da reação, sem, no entanto, alterar o equilíbrio termodinâmico. Uma forma 

alternativa e limpa de promover a formação do hidrogênio é a partir da reação catalisada 

utilizando o biogás (ZANETTE, 2009). 

O biogás é proveniente da digestão anaeróbica da matéria orgânica presente em 

resíduos domésticos, industriais e agropecuários, como aterros sanitários, rejeitos de 

gado, restos de alimentos. O biogás possui majoritariamente em sua composição o gás 

metano e gás carbônico, além de traços de outros gases, os quais dependem da origem da 

matéria orgânica utilizada (ZANETTE, 2009). A partir da reforma seca do biogás com 

gás carbônico em presença de catalisador pode ser obtido o gás de síntese, composto pelo 

gás hidrogênio e monóxido de carbono. A utilização do biogás como reagente apresenta 

um benefício ao meio ambiente na medida em que as emissões de metano e gás carbônico, 

gases que são grandes causadores do efeito estufa, são reduzidas. O gás de síntese obtido 

pode ser utilizado para geração de energia com elevada eficiência em células a 

combustível do tipo óxido sólido, por exemplo (YANG et al., 2014). 
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Os catalisadores mais aplicados nas reações de reforma seca do metano são 

compostos por níquel como fase ativa, por ser um metal economicamente acessível e 

apresentar-se bastante ativo para as reações de reforma do metano, além de mais 

disponibilidade em detrimento aos metais nobres. No entanto, como o níquel tem grande 

potencial termodinâmico para formar coque e devido às severas condições reacionais de 

temperatura e pressão, tem-se a desativação do catalisador por deposição de carbono em 

sua superfície e por sinterização devido a mobilidade da fase ativa no suporte (MUSTU 

et al., 2015). Metais nobres que apresentam melhor atividade, como a platina, o ródio e 

rutênio (BERROCAL, 2005), apresentam elevado custo, de forma que, o interesse em 

busca de estudos para a utilização do Ni é intensificado. O carbono depositado leva a 

desativação do catalisador, pois ocorre o entupimento dos poros e inacessibilidade à fase 

ativa no suporte. A sinterização leva a uma redução da área específica do metal e a 

diminuição do número de sítios ativos. Uma alternativa para reduzir tais problemas seria 

a utilização de catalisadores com menor teor de níquel, suportados em materiais que 

conferem estabilidade ao catalisador e ainda com a adição de promotores que, além de 

seletivos à reação, inibem a formação de coque (PASSOS et al., 2005). O desafio da 

catálise heterogênea é o desenvolvimento de catalisadores resistentes a formação de 

coque e a sinterização para que permaneçam ativos durante toda a reação de reforma 

proporcionando maiores conversões e seletividade. 

Os catalisadores suportados podem ser obtidos utilizando-se diferentes 

metodologias experimentais que os conferem diversas características. Além disso, 

diferentes condições reacionais influenciam diretamente nos seus desempenhos. No 

presente trabalho será avaliada a influência dos catalisadores de níquel suportados em 

óxidos de cério, alumínio, zircônio, titânio, magnésio, silício e lantânio, dopados com 

diferentes elementos e aplicados na reação de reforma seca do metano sobre diferentes 

condições reacionais e diferentes métodos de síntese. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Biogás 

O biogás é um dos produtos da biodegradação anaeróbica da matéria orgânica 

presente em rejeitos de gados, resíduos de alimentos, aterros sanitários, dentre outros. O 

biogás, considerado uma fonte de energia alternativa renovável, é uma mistura gasosa 

composta principalmente por metano e gás carbônico e, em menor quantidade, gases 

como nitrogênio, monóxido de carbono e hidrogênio, os quais dependem da matéria 

orgânica utilizada. Em média, são encontrados no biogás de 53-70 % em volume de 

metano (CH4) e 30-47 % em volume de dióxido de carbono. As faixas de variação da 

composição do biogás podem ser observadas na Tabela 2.1 (ZANETTE, 2009). 

 

 

Tabela 2. 1. Composição do biogás e gás natural (Adaptado de ZANETTE, 2009) 

Gás Unidade Biogás de aterro 

Metano  vol% 53-70 

Dióxido de carbono vol% 30-47 

Nitrogênio vol% - 

Ácido Sulfúrico ppm <1000 

Amônia ppm <100 

 

 

A produção de biogás é realizada em biodigestores apropriados para receber as 

matérias-primas tais como excrementos de animais, lodos de esgoto, resíduos domésticos, 

agrícolas e industriais, nos quais bactérias anaeróbicas degradam compostos orgânicos 

complexos em formas simples como o metano e gás carbônico. Dessa forma tem-se o 

reaproveitamento e a destinação dos resíduos domésticos, agrícolas e industriais ao passo 

em que tem-se a produção de energia com eficiência (PEDOTT e AGUIAR, 2014). 

Dados do Balanço Energético Nacional (EPE, 2020) mostraram que a estrutura da 

oferta interna de eletricidade no Brasil em 2019 era composta principalmente de fontes 

hidráulicas (64,9%), seguido do gás natural (9,3%), fontes eólicas (8,6%) e biomassa 
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(8,4%).  A Figura 2.1 apresenta a oferta interna de energia elétrica por fonte no Brasil em 

2019. 

 

 

Figura 2. 1. Oferta interna de energia elétrica por fonte no Brasil (EPE, 2020) 

 

As fontes de energia mais utilizadas no Brasil se baseiam em fontes hidráulicas e 

no gás natural, no entanto tais fontes apresentam-se dependentes de condições climáticas, 

como nas hidrelétricas ou não são ambientalmente sustentáveis, como os combustíveis 

fósseis (GOLDEMBERG et al., 2007). A queima dos combustíveis fósseis leva ao 

aumento das emissões dos gases de efeito estufa, provocando, dentre diversas 

consequências, o aquecimento global. Nessa perspectiva, o biogás entra como uma 

alternativa, uma vez que possui alta demanda de matérias-primas disponíveis para a sua 

produção além de diminuir a emissão dos gases do efeito estufa, sendo, portanto, uma 

alternativa ambientalmente mais sustentável frente aos combustíveis fósseis para 

produção de energia (ZANETTE, 2009). Segundo ZANETTE (2009), a elevada 

população do Brasil, sua concentração em grandes centros urbanos e a grande produção 

agropecuária e agroindustrial indicam um enorme potencial para produção de biogás. 

VIEIRA e CANDIANI (2021) notaram em seu estudo do potencial energético de resíduos 

sólidos urbanos que a utilização do biogás para a produção de energia no Brasil ainda é 

incipiente, frente ao alto potencial de produção, de 4,5 e 6,9 GW, mas com exploração de 

apenas 174,3 MW. 
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O biogás pode ser utilizado em diversos outros processos como na síntese de 

Fischer-Tropsch, no enriquecimento do metano para substituição de gás natural por 

biometano e para geração de potência e calor. A Figura 2.2 apresenta uma síntese das 

rotas mais comuns de utilização do biogás (LORA et al., 2012).  

 

 

 

Uma promissora aplicação do biogás se dá nas células a combustível do tipo óxido 

sólido (SOFC - Solid Oxide Fuel Cell). O biogás é reformado para produção de gás de 

síntese e alimenta as células a combustível com hidrogênio, o qual é utilizado para 

produção de energia elétrica a partir de reações químicas (LORA et al., 2012). 

2.2 Gás de síntese 

O gás de síntese é um importante gás composto da mistura do gás hidrogênio (H2) 

e monóxido de carbono (CO), em proporções variáveis destes gases. O gás de síntese é 

um importante intermediário químico para síntese de vários compostos da indústria 

petroquímica e também de fertilizantes. Ele pode ser utilizado para produção de metanol, 

hidrogênio, hidrocarbonetos através da síntese Fischer-Tropsch, amônia, ácido acético e 

éteres (COSTA, 2021).  

O gás de síntese pode ter como matéria-prima o gás natural, óleos pesados, 

biomassa, carvão, dentre outras, onde, a partir dessas fontes de carbono, tem-se a 

Biogás

Reforma para 
geração de H2 ou gás 

de síntese

Utilização em 
célula a 

combustível

Síntese de 
Fischer-Tropsch

Enriquecimento do 
metano

Biometano em 
substituição ao 

gás natural

Planta de geração 
(motor a gás)

Potência/calor

Figura 2. 2. Rotas para utilização do biogás (Adaptado de LORA et al., 2012) 
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conversão dos hidrocarbonetos em CO e H2 (MARCOS, 2016). O hidrogênio presente no 

gás de síntese é um atrativo vetor energético, por ser uma fonte de energia renovável, 

ilimitada e não poluente. Uma vez que os combustíveis fósseis são limitados, não 

renováveis e poluentes, alternativas como o hidrogênio vem sendo estudadas para 

produção de energia de forma limpa.  O hidrogênio possui baixo peso molecular e é 

composto por um elemento bastante abundante na natureza. Com grande capacidade de 

armazenamento de energia, a queima do gás hidrogênio libera elevada energia por 

unidade de massa e apresenta chama mais quente que o gás natural. Portanto, o hidrogênio 

tem um potencial de se tornar um futuro para geração de energia limpa, o qual além de 

combater a poluição causada pelos combustíveis fósseis, supre os problemas associados 

à exploração do mesmo (SANTOS et al., 2005). 

O hidrogênio pode ser obtido a partir da conversão de hidrocarbonetos, como o 

metano presente no biogás, por processos como: reforma seca, reforma a vapor, oxidação 

parcial, dentre outros. Uma forma promissora de obtenção do hidrogênio por meio do 

biogás é a partir da reação entre o metano e dióxido de carbono, conhecida como reforma 

seca do metano. Embora não seja a mais utilizada, a reforma seca apresenta vantagens em 

relação às demais, pois os reagentes utilizados (CH4 e CO2) são os mais abundantes na 

composição do biogás, além de reduzir as emissões de gases do efeito estufa na atmosfera. 

(ABREU, 2012). Uma importante aplicação do gás de síntese é dada nas células a 

combustível para geração de energia elétrica. Estudos mostraram que células a 

combustível produzem energia elétrica com elevada eficiência (FLORIO et al., 2007). 

 

2.3 Células a combustível 

As células a combustível (CaC) são dispositivos eletroquímicos que transformam 

energia química em energia elétrica a partir de semirreações espontâneas dos reagentes 

alimentados (LARMINIE e DICKS, 2003).  As células a combustível são compostas por 

dois eletrodos, pelo eletrólito e pelos interconectores. O eletrodo positivo, o cátodo, é 

separado do eletrodo negativo, o ânodo, pelo eletrólito que permite apenas a passagem 

dos íons. Os interconectores permitem a passagem da corrente elétrica gerada. Os gases 

reagentes são alimentados nas células e a medida em que as reações ocorrem surge uma 

diferença de potencial. Um gás combustível é alimentado no anodo e reage com os íons 

O2- proveniente do gás oxidante alimentado no catodo e transmitidos através da condução 
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iônica no eletrólito (FLORIO et al., 2007). Na Figura 2.3 é possível observar o esquema 

de funcionamento de uma célula a combustível, onde o anodo é alimentado com o 

hidrogênio e o catodo com oxigênio e ocorre as reações com geração de corrente elétrica. 

 

 

Figura 2. 3. Esquema do funcionamento de uma célula a combustível (SERPA, 2004) 

 

As células podem ser classificadas de acordo com o tipo de eletrólito utilizado 

como referência, destacando-se os eletrólitos de ácido fosfórico, hidróxido de potássio, 

polimérico sólido, de carbonato fundido e de óxidos sólidos. Os eletrólitos mencionados 

referem-se respectivamente às células tipo ácido fosfórico, alcalinas, membrana, 

carbonatos fundidos e cerâmicas. As células cerâmicas do tipo óxido sólido (SOFC) 

ganham destaque uma vez que seus próprios eletrodos podem atuar como reformadores 

de combustíveis que geram hidrogênio. Nas SOFC os eletrólitos são óxidos refratários 

que exibem considerável condutividade iônica em temperatura acima de 900 °C 

(TICIANELLI e GONZALEZ, 1989). As células SOFC apresentam também 

variabilidade quanto ao combustível utilizado, sendo permitido teores de CO, CO2 e 

hidrocarbonetos na alimentação, o que confere a mesma uma vantagem na utilização do 

hidrogênio a partir da reforma seca do biogás, uma vez que a corrente não precisar estar 

pura de tais elementos (TICIANELLI e GONZALEZ, 1989). 

A Equação 2.1 apresenta a reação que ocorre no anodo das células SOFC 

alimentadas com o H2, onde o combustível é oxidado reagindo com os íons O2-, 

provenientes do eletrólito, liberando elétrons e formando água. Os elétrons produzidos no 

anodo são transportados para o catodo pelo circuito externo, reduzindo o oxigênio e 

liberando íons O2-, conforme a Equação 2.2.  A reação global é observada na Equação 2.3 

(FLORIO et al., 2007). 
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𝐻2 + 𝑂2− → 𝐻2𝑂 +  2𝑒−                     (Equação 2.1) 

1

2
𝑂2 +  2𝑒− →  𝑂2−                               (Equação 2.2) 

H2  +  
1

2
𝑂2  →  H2𝑂                               (Equação 2.3) 

Na célula SOFC é possível alimentar o anodo diretamente com o biogás, onde as 

altas temperaturas de operação permitem a reforma do biogás e produção do gás de 

síntese. Tal aplicação proporciona economia para as operações nas CaC uma vez que não 

se faz necessário a aplicação de pré-reatores, diminuindo custos com instalação 

(TICIANELLI e GONZALEZ, 1989). 

2.4 Reforma seca do metano 

A reforma seca do metano é uma reação entre o CO2 e o CH4, conforme a Equação 

2.4, que produz gás de síntese com uma razão molar H2/CO = 1 e requer alta demanda 

energética devido ao caráter endotérmico da reação (ABREU, 2012). 

𝐶𝐻4 + 𝐶𝑂2  ⇌  2CO + 2𝐻2, ∆H = +247 kJ/mol    (Equação 2.4) 

Uma vez que o biogás possui em sua composição maiores teores de metano e 

gás carbônico, a utilização da reforma seca do metano como fonte de hidrogênio mostra-

se como uma alternativa muito atrativa para a geração de energia. 

O mecanismo da reforma seca do metano pode ser descrito a partir das Equações 

2.5 a 2.10 demostradas a seguir, onde * simboliza o sítio ativo (ROSTRUP-NIELSEN e 

HANSEN, 1993). O mecanismo consiste da ativação irreversível do metano, demostrada 

nas Equações 2.5 a 2.8. O CO2 é adsorvido no sítio ativo formando O* e CO (Equação 

2.8) e em seguida ocorre reação na superfície do CHx com os átomos oxigênio adsorvidos 

formando CO e H2 (ROSTRUP-NIELSEN e HANSEN, 1993). 

 

𝐶𝐻4 +  ∗  →  𝐶𝐻3 ∗  + 𝐻 ∗             (Equação 2.5) 

𝐶𝐻3 ∗ +  ∗  →  𝐶𝐻2 ∗ + 𝐻 ∗          (Equação 2.6) 

𝐶𝐻2 ∗ +  ∗  →  𝐶𝐻 ∗ + 𝐻 ∗            (Equação 2.7) 
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𝐶𝐻 ∗ + ∗ → 𝐶 ∗ + 𝐻 ∗                 (Equação 2.8) 

 𝐶𝑂2 + ∗ ⇌  𝑂 ∗ + 𝐶𝑂                 (Equação 2.9) 

𝐶𝐻𝑥 ∗ +𝑂 ∗ → CO +  
𝑥

2
𝐻2 + 2 ∗   (Equação 2.10) 

Frequentemente reações paralelas ocorrem durante a reação de reforma seca do 

metano, tais como a reação reversa de deslocamento da água (Equação 2.11) e a 

metanação (Equação 2.12) (FONSECA, 2015).  

𝐶𝑂2 + 𝐻2  ⇌   𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂         (Equação 2.11) 

𝐶𝑂 + 3𝐻2  ⇌ 𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂        (Equação 2.12) 

As reações paralelas não são desejadas, pois desfavorecem a formação dos 

produtos de interesse. No caso da reforma seca do metano, é possível perceber que as 

reações paralelas levam ao deslocamento do equilíbrio consumindo o hidrogênio formado 

e diminuindo-se, portanto, a razão molar H2/CO, inicialmente 1:1. 

2.5 Formação de carbono e sinterização 

Um dos maiores desafios da reforma seca do metano está no controle da formação 

do carbono na superfície dos catalisadores e na sinterização da fase ativa. Durante a DRM 

ocorrem reações paralelas que levam a formação de carbono sólido como a reação de 

Boudouard (Equação 2.13) e a desidrogenação do metano (Equação 2.14) (FONSECA, 

2015). 

 

2𝐶𝑂 ⇌ 𝐶𝑂2 + 𝐶𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜              ∆H° =  −172,46 KJ/mol       (Equação 2.13) 

𝐶𝐻4 ⇌ 𝐶𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 + 2𝐻2                ∆H° =  + 75 KJ/mol           (Equação 2.14) 

 

Estas reações paralelas levam à formação de grandes quantidades de carbono 

sólido, que comprometem o andamento do processo, a partir das reações secundárias de 

decomposição do CO e pela quebra das ligações C-H da molécula do metano. O carbono 

sólido formado nas reações paralelas é um grande responsável pela desativação dos 

catalisadores utilizados, pois o carbono fica depositado na superfície do catalisador 
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bloqueando os sítios metálicos ativos ou mesmo removendo o metal do suporte.  O 

carbono sólido formado pode ser consumido a partir de reações como a gaseificação do 

carbono (Equação 2.15) e oxidação do carbono (Equação 2.16) (COSTA, 2021). 

 

𝐶𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 +  𝐻2𝑂 ⇌ 𝐶𝑂 + 𝐻2                  (Equação 2.15) 

𝐶𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 +  𝑂2 ⇌ 𝐶𝑂2                           (Equação 2.16) 

Duas espécies de carbono podem ser formadas conforme o tipo de hidrocarboneto 

e do metal e conforme o diâmetro de cristalito e temperatura de reação. O carbono Cα é 

formado a partir da dissociação dos hidrocarbonetos e constitui-se uma espécie ativa e 

que é facilmente gaseificada, produzindo CO. Se a taxa de gaseificação for menor que a 

taxa de formação das espécies Cα, ocorre a polimerização dessas espécies formando o 

carbono Cβ. O carbono Cβ, no entanto, é uma espécie menos reativa e dificilmente 

gaseificada, que pode encapsular a partícula metálica desativando-a ou pode formar 

filamentos de carbono que causam entupimento no reator (ROSTRUP-NIELEN, 1997). 

ROSTRUP-NIELSEN e TRIMM (1977) propuseram um mecanismo para a formação do 

coque, onde o carbono difunde pelo cristalito metálico devido ao gradiente de 

concentração e ocorre a nucleação na interface do metal-suporte. Nos catalisadores a base 

de níquel são formados nanotubos de carbono como mostrado na Figura 2.4 (MARINHO, 

2018 apud KEHLET et al., 2006). 

 

 

Figura 2. 4. Mecanismo de formação de carbono em catalisadores de níquel (MARINHO, 2018 

apud KEHLET et al., 2006) 
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Devido ao caráter altamente endotérmico da reação de reforma seca do metano, 

tem-se ainda o desafio de evitar a sinterização da fase ativa devido à alta demanda 

energética (LI et al., 2008). A sinterização é um processo físico de natureza térmica onde 

ocorre a redução da área superficial ativa do catalisador, ocasionada pelo aumento da 

mobilidade das partículas metálicas levando à aglomeração e coalescência de pequenos 

cristais metálicos em cristais maiores. O aumento da temperatura está intrinsecamente 

ligado à sinterização, pois ao se aproximar da temperatura de fusão dos metais, os mesmos 

adquirem mobilidade devido ao aumento das vibrações, necessitando de materiais 

termicamente estáveis (WANG et al., 2018). Os desafios das pesquisas consistem em 

desenvolver catalisadores resistentes à deposição de carbono e à sinterização. 

  

2.6 Catalisadores 

2.6.1 Fase Ativa 

Os catalisadores mais utilizados nas reações de reforma do metano são a base de 

metais nobres como platina, rutênio e ródio e metais de transição como níquel, cobalto e 

ferro (AZIZ et al., 2019). Os metais nobres apresentam-se bastante ativos nas reações de 

reforma e resistentes à formação de coque na superfície dos catalisadores. Os metais de 

transição atraem estudos para as aplicações na reforma do metano por serem ativos e 

possuírem custos menos elevados (GAO et al, 2009). O níquel é um metal de transição 

que ganha destaque devido à sua elevada atividade associada ao seu baixo custo e alta 

disponibilidade (AZIZ et al., 2019) e por apresentar atividade tal qual os metais nobres, 

devido a sua capacidade de ativação/dissociação das ligações dos hidrocarbonetos no 

metano (LIMA et al., 2008). Porém, o principal desafio para os catalisadores utilizados 

na reforma seca do metano está na desativação do mesmo por deposição de carbono em 

sua superfície, devido às severas condições das reações, como as altas temperaturas 

utilizadas nos processos catalíticos.  Os catalisadores à base de níquel apresentam 

frequente desativação do catalisador devido à maior taxa de formação de carbono em 

relação aos catalisadores à base de metais nobres (AZEVEDO, 2017). Ainda assim, seu 

baixo custo e atividade, levam a sua utilização em larga escala no meio industrial 

(FIDALDO et al., 2010) e estudos voltados para melhorar seu desempenho têm sido cada 

vez mais constantes (ISMAGILOV et al., 2019). 
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A formação de carbono é significativamente afetada pelo teor de metal adicionado 

no catalisador, pois as espécies metálicas tendem a se agregar em catalisadores com teores 

mais altos da fase ativa, gerando cristalitos maiores (COELHO, 2018). O tamanho de 

cristalito metálico também afeta diretamente a deposição de carbono no catalisador, sendo 

desejável partículas de menor tamanho de cristalito, para conferir uma maior dispersão 

da fase ativa. Cristalitos maiores levam a redução da área específica. Uma forma eficiente 

para controlar o tamanho do cristalito é a associação da fase metálica ativa em suportes, 

uma vez que as interações metal/suporte e as características ácidas/básicas dos suportes 

podem conferir maior estabilidade ao catalisador (COSTA et al., 2017). 

 

2.6.2 Suportes 

Os catalisadores suportados são catalisadores onde uma partícula metálica ativa é 

dispersada sobre um suporte poroso, aumentando-se a área específica ativa. Um suporte 

adequado deve manter alta a área específica da fase ativa, possuir porosidade adequada e 

ser inerte para reações indesejadas, mantendo-se estável nas condições da reação. Além 

disso, um bom suporte é capaz de proteger o catalisador de venenos catalíticos ou mesmo 

dissipar o calor nas reações que podem sinterizar a fase ativa e levar a desativação do 

catalisador. Tais propriedades desejáveis em um suporte devem ser associadas a um baixo 

custo para viabilizar sua utilização nas reações (BERROCAL, 2005). 

A utilização de suportes nos catalisadores pode ser muito importante para 

controlar o tamanho do cristalito - importante fator para reduzir a desativação do 

catalisador por formação de coque. Um metal ativo depositado sobre um suporte pode ser 

uma alternativa viável na busca por catalisadores mais estáveis e com elevadas áreas 

superficiais. Alguns metais apresentam maior atividade quanto maior a dispersão das 

partículas ativas, além de apresentarem redução nos fenômenos de sinterização e 

coqueificação devido a dispersão (ABREU, 2012). 

A escolha do suporte deve levar em conta sua interação com a fase ativa, de forma 

a promover um melhor desempenho do catalisador. Os suportes mais utilizados nas 

reações de reforma do metano são alumina (Al2O3), sílica (SiO2), lantana (La2O3), 

zircônia (ZrO2) e céria (CeO2) (BERROCAL, 2005). Catalisadores de níquel utilizando 

suportes a base de óxidos com titânio e magnésio também tem sido estudados e 

observados seus desempenhos nas reações de reforma do metano (HUA et al., 2010; KIM 

et al., 2015). 
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Suportes com propriedades redox contribuem para a adsorção dissociativa do CO2 

e transferem oxigênio para superfície metálica onde reagem com o carbono, evitando o 

acúmulo de coque. A alta mobilidade do oxigênio em suportes com propriedades redox, 

leva a formação de vacância de oxigênio e proporciona a liberação e armazenamento de 

oxigênio (CORTEZ e MEIRA, 2008).  

O óxido de cério evita a deposição de carbono na superfície do catalisador devido 

a sua capacidade de transferência de oxigênio (CORTEZ e MEIRA, 2008) e é um 

importante suporte na DRM, pois promove vacâncias de oxigênio por conta da mudança 

de estado de oxidação entre Ce+4 e Ce+3 (GALETTI et al., 2008). O óxido de cério pode 

se apresentar em formas menos estáveis como o Ce2O3 que apresentam deficiência de 

oxigênio, ou apresentar-se na forma CeO2 que é mais estável e promove o armazenamento 

do O2. Sob altas pressões tem-se o deslocamento do equilíbrio apresentado na Equação 

2.17 e 2.18 (HUANG e YU, 2005).  

 

𝐶𝑂2 + ∗ → 𝐶𝑂 + 𝑂∗                     (Equação 2.17) 

𝐶𝑒2𝑂3 +  𝐶𝑂2 → 2𝐶𝑒𝑂2 +  𝐶𝑂   (Equação 2.18) 

 O óxido de cério apresenta estrutura cúbica de corpo centrado, como mostra a 

Figura 2.5, onde cada íon de Ce4+ é rodeado por íons O2-. O aumento da temperatura leva 

ao aumento da condutividade do íon oxigênio e a rede de íons se torna móvel. Com o 

aumento da mobilidade do oxigênio, o mesmo é transportado da rede cristalina para a 

superfície levando a um aumento da dissociação do metano.  No entanto, sob atmosferas 

redutoras a capacidade de absorção do oxigênio é reduzida, dificultando o 

armazenamento de oxigênio e, portanto, levando ao aumento de tamanho do cristalito 

metálico. Portanto, a baixa estabilidade do oxigênio sob altas temperaturas e sob 

atmosferas redutoras levam cristalitos maiores e consequente formação de carbono, o que 

todavia, pode ser corrigido com a inserção de dopantes ao suporte (KLEINLOGEL e 

GAUCKLER, 2001) 

 



23 
 

 

Figura 2. 5.  Estrutura do tipo fluorita do óxido de cério (Adaptado de DOMINGUES, 2007) 

 

O óxido de alumínio, ou alumina, é um suporte amplamente utilizado também na 

catálise, pois este material possui elevada área específica, na faixa de 150-250 m²/g que 

permite uma boa dispersão da fase ativa no catalisador, garantindo menor formação de 

carbono e aumento da atividade catalítica devido a interação metal-suporte (MAX, 2018). 

Além disso, a alumina possui alta estabilidade térmica (PINTO, 2015). O alumínio é o 

metal mais abundante e terceiro elemento mais abundante em peso na crosta terrestre, 

associando, dessa forma, sua alta atividade ao seu fácil acesso e consequentemente baixo 

custo. Suportes como a alumina, portanto, são muito viáveis nas reações de reforma do 

metano, pois além de minimizar a deposição de carbono, conferem acréscimo de atividade 

e estabilidade aos catalisadores (PEREIRA, 2018). 

SOUZA et al (2004) estudaram o desempenho do catalisador de níquel suportado 

em alumina e observaram a elevada performance que este catalisador apresentou na 

reforma seca do metano a 800°C. A Figura 2.6 mostra a conversão e a seletividade deste 

catalisador em 40 horas de reação. A conversão inicial de metano ficou em torno de 94%, 

conversão inicial de CO2 acima de 98% e a razão H2/CO acima de 0,8. Observa-se que 

este catalisador apresenta uma leve desativação, porém mantendo valores elevados de 

conversão até o final da reação (SOUZA et al., 2004). 
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Figura 2. 6. Atividade e seletividade do Ni/Al2O3 na DRM a 800 °C (Adaptado de SOUZA et 

al., 2004) 

 

O óxido de lantânio (La2O3) como suporte é capaz de promover a adsorção e 

ativação do CO2 na superfície devido a sua basicidade. Além disso, o La2O3 possui alta 

mobilidade de oxigênio e forma vacâncias de oxigênio devido as suas propriedades redox, 

o que contribui para a oxidação do carbono formado na superfície da fase ativa (NAIR et 

al., 2014). 

O MgO e o ZrO2 interagem com o níquel e inibem a deposição de carbono na 

superfície, proporcionando estabilidade ao catalisador, mas em geral apresentam baixa 

área específica (PEREIRA, 2018). O MgO como suporte alcalino favorece a absorção de 

CO2 para melhorar a resistência a formação de coque (HUA et al., 2010). O ZrO2 tem 

atraído atenção devido a sua estabilidade térmica, dureza e por conferir catalisadores mais 

ativos e seletivos (MAITY, et al., 2000). 

O TiO2 foi identificado como um excelente suporte para reduzir a deposição de 

carbono, pois os sítios ativos criados pela interação deste suporte com o metal promovem 

a oxidação do carbono depositado em CO, permitindo o melhor controle da formação de 

coque. Foi notada também uma excelente estabilidade deste catalisador na DRM 

(ZHANG et al., 1996). 

O desempenho da sílica (SiO2) tem sido estudado nas reações de reforma seca do 

metano devido à sua elevada área específica. TAUFIQ-YAP et al (2013) estudaram o 

efeito do catalisador Ni/SiO2 na DRM e também o efeito de óxidos mistos de CeO2-SiO2. 

A Figura 2.7 mostra a conversão de metano ao longo dos 600 minutos da reação para os 
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catalisadores sintetizados por TAUFIQ-YAP et al (2013), denotados por Ni/XCS, onde 

X é a porcentagem de céria, C é o CeO2 e S é o SiO2. 

 

 

Figura 2. 7. Conversão de metano dos catalisadores Ni/CeO2-SiO2 (Adaptado de TAUFIQ-YAP 

et al., 2013) 

Ni/XCS, onde denota X é a porcentagem de céria, C denota CeO2 e S denota SiO2 

 

Estes catalisadores a base de óxido de silício e óxido de cério apresentaram um 

ótimo desempenho e estabilidade ao longo da reação de reforma seca do metano, o que 

pode ser atribuído à alta área específica e excelente dispersão da fase ativa que a sílica 

promove, associado ao poder de armazenamento de oxigênio do óxido de cério que evita 

a desativação do catalisador e permite um elevado desempenho na DRM. 

 

2.6.3 Promotores e dopantes 

Os promotores são substâncias que são adicionadas ao catalisador para conferir 

propriedades que venham a melhorar o desempenho da fase ativa. Os promotores texturais 

podem inibir a aglomeração das partículas da fase ativa impedindo a coalescência das 

partículas que gera grandes tamanhos de cristalito. Alguns promotores são capazes de 

proteger a fase ativa contra envenenamento por impurezas nos reagentes ou por reações 

paralelas (PEREIRA, 2018).  

O suporte de óxido de cério apresenta alta atividade e estabilidade, que, no 

entanto, pode ser limitada sob atmosferas redutoras ou em altas temperaturas, levando a 

formação de coque. Os promotores surgem como alternativa para melhorar a resistência 



26 
 

à deposição de coque. Devido a sua condutividade iônica, os promotores proporcionam 

aumento da formação de vacâncias de oxigênio no suporte por conta de alterações 

causadas na rede cristalina do óxido (AZEVEDO, 2017).  

O efeito dos promotores Ca, Ce e Zr foi estudado por AL-FATESH et al (2011) 

nos catalisadores de níquel suportados em alumina na DRM. Observou-se que os 

catalisadores apresentaram boas conversões inicias de metano com valores maiores do 

que o catalisador não promovido. Os elementos de transição combinados com um 

promotor Ce chamaram atenção devido à alta capacidade de armazenamento de oxigênio 

(AL-FATESH et al., 1984). 

Os dopantes são responsáveis por conferir ao catalisador estabilidade, resistência 

térmica e resistência ao coque. Os dopantes mais utilizados são do tipo terras raras, entre 

eles Gd, Pr e Zr. Estudos mostraram que suportes dopados com gadolínio apresentaram 

aumento do número de vacâncias (HUANG e YU 2005). Sob o efeito da temperatura, os 

catalisadores podem desativar por sinterização. Os dopantes, no entanto, são capazes de 

estabilizar a rede cristalina do suporte e conferir resistência térmica. Catalisadores com 

suportes de óxido de cério dopado com Zr e Pr apresentaram alta interação suporte-metal 

e estabilidade térmica (AZEVEDO, 2017). NORONHA et al (2001) notaram que suportes 

à base de óxido de cério apresentam estabilidade térmica e aumento das propriedades 

redox quando dopado com Zr, Pr e Gd. HUANG e YU (2005) notaram que catalisadores 

de Ni suportados em óxido de cério apresentaram maiores conversões quando dopados 

com Gd e Sm.  O catalisador dopado com Gd apresenta maior densidade de vacâncias de 

oxigênio e o praseodímio como dopante apresenta estabilidade e capacidade de 

armazenamento de oxigênio, com boa capacidade de dissolução da rede da céria, 

conferindo uma maior redutibilidade e consequentemente maior resistência à deposição 

de carbono (HUANG e YU, 2005).  

 

2.6.4 Métodos de síntese 

O método de preparo do catalisador pode ser determinante no desempenho dos 

mesmos em reação, conferindo características diferentes para um mesmo catalisador 

sintetizado por métodos diversos. O sucesso na obtenção de um catalisador com 

propriedades desejadas depende intrinsecamente do método de síntese e da atenção 

empregada em cada etapa da preparação. O desempenho de um catalisador pode ser 

diferente conforme o método empregado em sua síntese. As etapas de síntese dos 
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catalisadores suportados envolvem precipitação, impregnação, transformações 

hidrotérmicas, secagem, calcinação e ativação, dentre outras, conforme o método 

empregado (BERROCAL, 2005).  

Os métodos mais comuns relatados são a coprecipitação e a impregnação, onde 

estudos mostraram serem mais ativos os catalisadores preparados por coprecipitação 

(COSTA, 2021). BERROCAL (2005) descreveu o método da impregnação envolvendo 

três etapas importantes: contato do suporte com a solução impregnante por um 

determinado tempo, secagem do suporte impregnado e ativação do catalisador por 

calcinação ou redução. A impregnação pode ser aplicada utilizando excesso de solvente, 

dita impregnação úmida, ou considerando a saturação do volume dos poros, chamada 

impregnação incipiente. A impregnação é o método mais simples, por isso é muito 

utilizada para vários metais, embora frequentemente não apresentem elevada dispersão 

ou controle do tamanho de partícula (BERROCAL, 2005). 

Um método que tem sido amplamente estudado na síntese de catalisadores é o 

método sol-gel. O método de síntese sol-gel consiste na dissolução dos sais precursores 

com ácido cítrico sob aquecimento até formação do gel e possibilita obtenção de 

catalisadores homogêneos e com estabilidade em sua estrutura (BERROCAL, 2005).  A 

técnica sol-gel permite a obtenção de materiais altamente dispersos, onde a dispersão do 

óxido ou metal no suporte possibilita altas áreas superficiais obtendo atividades catalíticas 

maiores. No processo de obtenção do gel reações de polimerização acontecem e formam-

se polímeros em uma rede tridimensional dispersa no solvente (MARINHO, 2018). A 

técnica sol-gel permite a manipulação do pH, temperatura e solubilidade dos reagentes 

para fornecer ao catalisador características desejadas (GUIMARÃES, 2020 apud 

GONZÁLEZ et al., 1997). 

As transformações hidrotérmicas são responsáveis também por fornecer 

características promissoras aos catalisadores. Consistem na transformação dos 

precipitados por temperatura, envelhecimento ou maturação em presença de água. São 

geralmente efetuadas sob temperaturas baixas de aproximadamente 300°C (BERROCAL, 

2005). SRINIVAS et al (2003) utilizaram o método hidrotérmico na síntese de 

catalisadores a base de Ni suportados em CeO2-ZrO2 e observaram que tais catalisadores 

apresentaram boa estabilidade e atividade catalítica. 

Plasma de descarga luminescente é uma metodologia que também tem sido 

utilizada para preparação de catalisadores suportados (HUA et al., 2010). HUA et al 

(2010) verificaram que catalisadores preparados por este método exibiram menor 
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tamanho de partícula e maior dispersão de níquel. Outro método interessante foi estudado 

por KANG et al (2011). Nesse trabalho foram estudados catalisadores suportados com 

estrutura core-shell pelo método MBSL (multi-bubble sonoluminescence) e foi verificado 

que os catalisadores renderam conversões de metano entre 92 e 92,5%. Este método 

consiste da aplicação de sonoluminescência, que é um fenômeno de emissão de luz 

associado ao colapso de microbolhas que oscilam sobre um campo ultrassônico (HUA et 

al., 2010). 

Diante do que acima foi exposto, o objetivo do presente trabalho é avaliar o 

desempenho de catalisadores a base de níquel suportados em diferentes tipos de óxidos 

na reforma seca do metano. Os catalisadores serão avaliados quanto às propriedades 

texturais, atividade, seletividade e estabilidade. A partir dos dados levantados, como 

diâmetro de cristalito metálico, área específica, dispersão, conversões iniciais de CH4 e 

CO2, razão H2/CO e taxa de formação de carbono, será possível ressaltar o catalisador 

que exibe a melhor performance na DRM, identificando a influência do método de 

preparo, teor de Ni e condições reacionais na sua atividade catalítica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

3. METODOLOGIA 

Para avaliação do desempenho de catalisadores de níquel suportados na reação de 

reforma seca do metano foi feito o levantamento de dados dos trabalhos da literatura 

listados na Tabela 3.1.   

Tabela 3. 1 Títulos e referências dos trabalhos utilizados 

TÍTULO DO TRABALHO REFERÊNCIA 

Effects of Selected Promoters on Ni/ɤ-Al2O3 Catalyst Performance 

in Methane Dry Reforming 

AL-FATESH et 

al., 2011 

Catalytic activity and effect of modifiers on Ni-based catalysts for 

the dry reforming of methane 

BARROSO-

QUIROGA et 

al., 2009 

Carbon dioxide reforming of methane over a metal modified Ni-

Al2O3 catalyst 

CASTROLUNA 

et al., 2008 

Carbon dioxide reforming of methane over Ni/Al2O3 treated with 

glow discharge plasma 

CHENG et al., 

2006 

Morphology dependence of catalytic properties of Ni/CeO2 

nanostructures for carbon dioxide reforming of methane 

DU et al., 2012 

Utilization of greenhouse gases through carbon dioxide reforming 

of methane over Ni–Co/MgO–ZrO2: Preparation, characterization 

and activity studies 

FAN et al., 2010 

Desenvolvimento de anodos de níquel suportado em óxidos mistos 

a base de cério para células a combustível do tipo SOFC 

alimentadas com gás natural não convencional 

FONSECA, 

2015 

Study of nanostructured Ni/CeO2 catalysts prepared by combustion 

synthesis in dry reforming of methane 

GONZALEZ-

DELACRUZ et 

al., 2010 

Estudo do comportamento de catalisadores de níquel suportados 

em óxidos a base de cério sintetizados pelo método sol-gel na 

reforma seca do biogás 

GUIMARÃES, 

2020 

CH4–CO2 reforming over Ni/Al2O3 aerogel catalysts in a fluidized 

bed reactor 

HAO et al., 2008 

Preparation of Ni/MgO catalyst for CO2 reforming of methane by 

dielectric-barrier discharge plasma 

HUA et al., 2010 

Effect of potassium content in the activity of K-promoted Ni/Al2O3 

catalysts for the dry reforming of methane 

JUAN-JUAN et 

al., 2006 

Catalytic test of supported Ni catalysts with core/shell structure for 

dry reforming of methane 

KANG et al., 

2011 

Effect of Ce/Ti ratio on the catalytic activity and stability of 

Ni/CeO2-TiO2 catalyst for dry reforming of methane 

KIM et al., 2015 

continua 
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Tabela 3.1: Títulos e referências dos trabalhos utilizados (continuação) 

TÍTULO DO TRABALHO REFERÊNCIA 

Studies on stability and coking resistance of Ni/BaTiO3–Al2O3 

catalysts for lower temperature dry reforming of methane 

(LTDRM) 

LI et al., 2012 

Dry reforming of methane over Ni supported on doped CeO2: New 

insight on the role of dopants for CO2 activation 

LUISETTO et 

al., 2019 

Effect of support composition on the origin and reactivity of 

carbonformed during dry reforming of methane over 5 wt% 

Ni/Ce1−xMxO2−ı(M = Zr4+, Pr3+) catalysts 

MAKRI et al., 

2016 

Desenvolvimento de catalisadores "core-shell" para a reação de 

reforma seca do metano 

MARINHO, 

2018 

Influence of Pt addition to Ni catalysts on the catalytic performance 

for long term dry reforming of methane 

MIGUEL et al., 

2012 

Estudo do efeito dos dopantes no desempenho de catalisadores de 

níquel suportados em óxido de cério para produção de hidrogênio a 

partir da reforma seca do biogás 

MOURÃO, 

2017 

Effect of synthesis route of mesoporous zirconia based Ni catalysts 

on coke minimization in conversion of biogas to synthesis gas 

MUSTU et al., 

2015 

Highly stable and active Ni-mesoporous alumina catalysts for dry 

reforming of methane 

NEWNHAM et 

al., 2012 

Desenvolvimento de anodos a base de Ni suportado em óxidos de 

cério e de praseodímio para células a combustível do tipo óxido 

sólido alimentadas com biogás 

PONSEGGUI, 

2019 

CO2 reforming of methane over supported LaNiO3 perovskite-type 

oxides 

RABELO-

NETO et al., 

2017 

Ni, Co and bimetallic Ni–Co catalysts for the dry reforming of 

methane 

SAN-JOSÉ-

ALONSO et al., 

2009 

Activation of supported nickel catalysts for carbon dioxide 

reforming of methane 

SOUZA et al., 

2004 

CeO2-SiO2 supported nickel catalysts for dry reforming of methane 

toward syngas production 

TAUFIQ-YAP 

et al., 2013 

Co–Ni alloy supported on CeO2 as a bimetallic catalyst for dry 

reforming of methane 

TURAP et al., 

2020 

Dry reforming of methane over 5 wt% Ni/Ce1-xPrxO2-δ catalysts: 

Performance and characterisation of active and inactive carbon by 

transient isotopic techniques 

VASILIADES 

et al., 2016 

A Comprehensive Study on Carbon Dioxide Reforming of Methane 

over Ni/ɣ-Al2O3 Catalysts 

WANG et al., 

1999 

continua 
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Tabela 3.1 Títulos e referências dos trabalhos utilizados (continuação) 

TÍTULO DO TRABALHO REFERÊNCIA 

Effect of calcination temperature on structure and performance of 

Ni/TiO2-SiO2 catalyst for CO2 reforming of methane 

ZHANG et al., 

2008 

Sc promoted and aerogel confined Ni catalysts for coking-resistant 

dry reforming of methane 

ZHAO et al., 

2017 

Structure and reactivity of plasma treated Ni/Al2O3 catalyst for 

CO2 reforming of methane 

ZHU et al., 

2008 

 

 

Com base nos artigos e dissertações acima listados, foi feita uma avaliação do 

comportamento dos catalisadores (propriedades texturais, condições de reação, atividade, 

seletividade e estabilidade) para identificar o melhor catalisador e as melhores condições 

de reação. O levantamento de dados foi feito considerando-se a avaliação dos 

catalisadores a partir dos seguintes parâmetros: 

(1) Área específica; 

(2) Tamanho de cristalito de níquel metálico; 

(3) Valores de dispersão; 

(4) Atividade (conversão inicial de CH4 e CO2); 

(5) Seletividade (razão molar inicial de H2/CO); 

(6) Fator de estabilidade; 

(7) Formação de carbono. 

As condições de análise consideraram catalisadores de níquel suportados em 

diversos óxidos contendo cério, alumínio, zircônio, titânio, magnésio, silício e lantânio, 

dopados com diferentes elementos. Os materiais avaliados foram preparados por diversos 

métodos de sínteses, com diferentes teores de níquel metálico. Foi avaliado o desempenho 

dos catalisadores aplicados na reação de reforma seca do metano com diferentes 

condições reacionais.  

O cálculo do fator da estabilidade foi feito a partir dos valores de conversão inicial 

e final de metano, conforme a Equação 3.1: 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 =  
ln(1−𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠ã𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐶𝐻4)

ln(1−𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠ã𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝐶𝐻4)
         (Equação 3.1) 
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Os valores de dispersão dos cristalitos de níquel foram obtidos a partir da Equação 

3.2, correspondente ao inverso do diâmetro de cristalitos de Ni0 (d): 

 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠ã𝑜 (%)  =  
1

𝑑
          (Equação 3.2) 

 

Para uma análise comparativa mais efetiva, os trabalhos foram divididos em 

grupos conforme o suporte utilizado. Os óxidos de cério e alumínio representaram a 

maioria dos catalisadores estudados, divididos nos dois primeiros grupos. A fim de avaliar 

o desempenho de outros óxidos além dos óxidos de cério e alumínio foi incluída a 

listagem com diferentes tipos de óxidos a base de titânio, zircônio, silício, magnésio e 

lantânio, compondo assim, o terceiro grupo. O quarto grupo foi incluído para avaliar a 

influência de um segundo óxido associado ao suporte, compondo neste grupo então, os 

catalisadores suportados em óxidos binários. Desta forma, os grupos foram divididos da 

seguinte maneira: 

 

i. Catalisadores de níquel suportados em óxido de cério; 

ii. Catalisadores de níquel suportados em óxido de alumínio; 

iii. Catalisadores de níquel suportados em óxidos diversos; 

iv. Catalisadores de níquel suportados em óxidos binários. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Propriedades texturais 

Inicialmente foram avaliadas as propriedades texturais dos catalisadores através 

do levantamento dos dados de teor de níquel (% p/p Ni), temperatura de calcinação 

do catalisador (Tcalc), área específica do catalisador (Área), tamanho de cristalito de 

níquel metálico (d Ni0) e dispersão da fase ativa (D=1/d) nos diferentes métodos de 

preparo dos catalisadores. Os dados foram obtidos a fim de avaliar as melhores 

condições de preparo dos catalisadores que possibilitam melhor desempenho.  

 

4.1.1 Óxidos de Cério 

A Tabela 4.1 apresenta os dados para avaliação das propriedades texturais do 

primeiro grupo de catalisadores utilizando como suporte o óxido de cério. A 

nomenclatura utilizada para os suportes foi a usual, indicando o óxido e o dopante 

utilizado. No entanto, para alguns autores foi mantida nomenclatura de origem, para 

melhor identificação do suporte. DU et al (2012) sintetizaram óxidos de cério com 

estrutura de nanopoliedros e nanobastões pela hidrólise de sais de cério seguido de 

tratamento hidrotérmico. O níquel foi impregnado nestes materiais por via úmida e 

foram avaliados esses nanomateriais aplicados na reforma seca do metano. O 

subíndice na nomenclatura destes catalisadores indica o nanomaterial obtido, sendo 

NR para os nanobastões e NP para os nanopoliedros. Para os catalisadores 

sintetizados por GONZALEZ-DELACRUZ et al (2010), o subíndice indica o teor de 

níquel, seguido da razão ácido cítrico/agente oxidante, por exemplo, o catalisador 

Ni/CeO2-7-ac25 indica um teor de 7% Ni e uma razão de 2,5 ácido cítrico/agente 

oxidante. O subíndice T e TL nos catalisadores Ni/CeO2 de PONSEGGI (2019) 

indicam que tais catalisadores foram calcinados com uma taxa diferente dos demais 

(5°C/min), sendo 10°C/min para o CeO2-T e 2°C/min até a temperatura final para o 

CeO2-TL. Em MARINHO (2018) o subíndice indica o teor de níquel seguido do 

método de preparo e em FONSECA (2015) o subíndice indica a temperatura de 

calcinação. 

 



34 
 

Tabela 4. 1. Propriedades texturais dos catalisadores de Ni suportados em óxidos de cério 

Suporte 

Método 

de 

Preparo 

% 

Ni 

Tcalc 

(°C) 

Área 

(m²/g) 

d Ni0 

(nm) 

D 

(1/d) 

(%) 

Referência 

CeO2-NR 

CeO2-NP 

IUH 

IUH 

5 

5 

400 

400 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

DU et al., 

2012 

CeO2-5-SG SG 5 400 - 13,0 7,69 
MARINHO, 

2018 

CeO2 IU 5 500 67 - - 
TAUFIQ-YAP et 

al., 2013 

CeZrO2 

CeLaO2 

CeO2 

CeSmO2 

AC 

AC 

AC 

AC 

5 

5 

5 

5 

750 

750 

750 

750 

17,0 

11,0 

9,6 

9,0 

9,2 

20,6 

24,2 

18,8 

11,0 

5,0 

4,0 

5,0 

LUISETTO et 

al., 2019 

Ce0,2Pr0,8O2 IU 5 750 10,9 27,2 3,50 
MAKRI et al., 

2016 

CeO2 

Ce0,8Pr0,2O2 

Ce0,5Pr0,5O2 

Ce0,35Pr0,65O2 

Ce0,2Pr0,8O2 

SG/IU 

SG/IU 

SG/IU 

SG/IU 

SG/IU 

5 

5 

5 

5 

5 

750 

750 

750 

750 

750 

12 

5 

- 

- 

- 

31,4 

34,4 

30,5 

32,6 

26,2 

3,00 

2,80 

3,20 

3,00 

3,70 

VASILIADES et 

al., 2016 

CeO2-7-ac25 C 7 750 10 16,0 7,50 

GONZALEZ-

DELACRUZ et 

al., 2010 

CeO2 CIUI 10 350 18,91 31,34 3,19 
TURAP et al., 

2020 

CeO2 

CePrO2 

CeGdO2 

CeZrO2 

SG 

SG 

SG 

SG 

10 

10 

10

10 

400 

400 

400 

400 

- 

- 

- 

- 

21,81 

17,17 

27,06 

15,60 

4,59 

5,82 

3,70 

6,41 

GUIMARÃES, 

2020 

CeO2-10-I 

CeO2-10-SG 

CeZrO2 

IUI 

SG 

SG 

10 

10 

10 

400 

400 

400 

- 

- 

- 

33,0 

18,0 

9,4 

3,03 

5,56 

10,6

4 

MARINHO, 

2018 

CePrO2 

CeGdO2 

CeSmO2 

CeZrO2 

CeNbO2 

CeYO2 

CeO2 

IUH 

IUH 

IUH 

IUH 

IUH 

IUH 

IUH 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

110 

93 

92 

90 

83 

81 

19 

18,1 

- 

- 

15,6 

22,2 

18,2 

- 

5,50 

- 

- 

6,40 

4,50 

5,50 

- 

MOURÃO, 2017 

CeO2 IU 10 850 11,70 - - 
KIM et al., 

2015 

continua 
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Tabela 4.1. Propriedades texturais dos catalisadores de Ni suportados em óxidos de cério 

(continuação) 

Suporte 

Método 

de 

Preparo 

% 

Ni 

Tcalc 

(°C) 

Área 

(m²/g) 

d Ni0 

(nm) 

D (1/d) 

(%) 
Referência 

CeO2 

Ce0,9Pr0,1O2 

Ce0,8Pr0,2O2 

Ce0,5Pr0,5O2 

Ce0,2Pr0,8O2 

CeO2-T 

CeO2-TL 

IU 

IU 

IU 

IU 

IU 

IU 

IU 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

1200 

1200 

1200 

1200 

1200 

1200 

1200 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

49 

50 

93 

56 

29 

- 

- 

2,04 

2,00 

1,10 

- 

3,50 

- 

- 

PONSEGGI, 

2019 

CeO2-13-ac15 

CeO2-13-ac10 

CeO2-13-ac25 

C 

C 

C 

13 

13 

13 

750 

750 

750 

25 

22 

11 

12 

18 

15 

9,20 

5,50 

7,70 

GONZALEZ-

DELACRUZ 

et al., 2010 

CeZrO2-800 

CeNbO2-800 

CePrO2-800 

CeO2-800 

CeO2-1200 

CeZrO2-1200 

CePrO2-1200 

CeNbO2-1200 

IU 

IU 

IU 

IU 

IU 

IU 

IU 

IU 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

18 

800 

800 

800 

800 

1200 

1200 

1200 

1200 

24 

16 

11 

- 

- 

<10 

<10 

<10 

34 

28 

43 

47 

48 

43 

49 

49 

2,94 

3,57 

2,33 

2,13 

2,08 

2,33 

2,04 

2,04 

FONSECA, 

2015 

CeO2-26-ac25 C 26 750 16 28 4,00 

GONZALEZ-

DELACRUZ 

et al., 2010 

 

IUH: impregnação úmida com tratamento hidrotérmico; IU: impregnação úmida; C: combustão; SG: sol-

gel; IUI: impregnação úmida incipiente; AC: método do ácido cítrico; CIUI: coimpregnação úmida 

incipiente; SG/IU: sol-gel seguido de impregnação. 

 

Os catalisadores de Ni/CeO2 apresentaram valores de área específica entre 5,0 e 

110 m²/g com teores de níquel variando de 5 a 26 %. Dentre os catalisadores avaliados, 

os maiores valores de área específica foram obtidos para os catalisadores preparados por 

impregnação úmida com tratamento hidrotérmico (MOURÃO, 2017), contendo 10% de 

níquel e calcinados a 500°C. Dentre as amostras com teor de 5% Ni, observou-se que as 

menores temperaturas de calcinação promoveram maiores áreas específicas, onde o 

Ni/CeO2 (TAUFIQ-YAP et al., 2013) calcinado a 500°C apresentou área de 67 m²/g 

(maior que as amostras calcinas a 750 °C). O mesmo comportamento foi verificado nas 

amostras da FONSECA (2015) com 18% Ni, onde os catalisadores calcinados a 800°C 

apresentaram maiores áreas em relação aos calcinados a 1200°C. Alguns autores como 

GUIMARÃES (2020), MARINHO (2018), PONSEGGI (2019) e DU et al (2012) não 

realizaram análises para cálculo da área específica. 
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Com relação ao tamanho de cristalito de Ni0, os diâmetros variaram entre 9,2 e 93 

nm. Observou-se que a amostra Ni/CeZrO2 contendo 5% de níquel preparada pelo método 

do ácido cítrico (LUISETTO et al., 2019), apresentou o menor diâmetro de cristalito, 9,2 

nm. Consequentemente, tal amostra apresentou o maior valor de dispersão de níquel 

dentre os avaliados, com o valor de 11,0%, embora tal catalisador não tenha apresentado 

um alto valor para área específica. O controle do tamanho de cristalito de níquel metálico 

é muito importante pois tem influência sobre dois aspectos que afetam o desempenho do 

catalisador: a dispersão da fase ativa e a formação de carbono. Diâmetros de níquel 

metálico maiores favorecem a deposição de carbono na superfície do catalisador, além de 

contribuírem para a redução da área específica e diminuição da dispersão da fase ativa no 

suporte. Neste quesito se destacam os catalisadores Ni/CePrO2 (MOURÃO, 2017) e 

Ni/CeZrO2 (LUISETTO et al., 2019) apresentando, respectivamente, maior área 

específica e maior dispersão. Dentre as amostras com 5 e 10% de Ni, observou-se que a 

dopagem com Zr levou a um menor diâmetro de partícula de Ni0 percebido nos trabalhos 

de LUISETTO et al (2019) e MARINHO (2018), com diâmetros iguais a 9,2 e 9,4 nm, 

respectivamente. Dentre as amostras com teor de níquel entre 13 e 26% observou-se que 

o menor teor de Ni, 13%, apresentou menores diâmetros de Ni0 (12-18nm) do que as 

amostras com 18% de Ni, com diâmetros de 28 a 49 nm. Dentro do grupo com teor de 

18% de Ni, observou-se que a temperatura de calcinação influenciou no diâmetro de 

partícula, onde a menor temperatura de calcinação (800°C) gerou partículas de Ni0 

menores do que as calcinadas na temperatura mais alta (1200°C). No grupo calcinado a 

800°C, a dopagem levou a diminuição de partícula, sendo mais expressivo para a amostra 

dopada com Nb. Porém nas amostras calcinadas a 1200°C a dopagem não foi significativa 

no tamanho de partícula, que apresentou diâmetros variando entre 43 e 49 nm. 

Alguns autores não apresentaram o valor de diâmetro de cristalito. DU et al (2012) 

observaram que os picos da fase cristalina de Ni na análise de DRX do Ni/CeO2-NR e 

Ni/CeO2-NP são muito fracos e próximos dos ruídos de fundo, não sendo possível 

determinar seu tamanho. Isso pode sugerir uma boa dispersão de Ni em ambos 

nanomateriais de CeO2 por ele sintetizados. TAUFIQ-YAP et al (2013) realizaram 

análises de DRX para obtenção do tamanho de cristalito, porém para a amostra Ni/CeO2 

este valor não foi definido. KIM et al (2015) realizaram a análise de DRX e observou-se 

os picos de níquel metálico, embora não tenha apresentado os valores de diâmetros. 
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4.1.2 Óxidos de Alumínio 

A Tabela 4.2 apresenta os dados para avaliação das propriedades texturais do 

grupo de catalisadores utilizando como suporte a alumina. ZHU et al (2008) sintetizaram 

catalisadores pelo método da impregnação úmida e testaram a influência do tratamento 

com plasma em um dos seus catalisadores. Foi utilizado um plasma de descarga 

luminescente de argônio que favorece a formação de cristais de Ni0 de pequenos 

diâmetros e promove um significativo desempenho anti-coque. Nos catalisadores 

sintetizados por ZHU et al (2008), o subíndice PC na nomenclatura do suporte indica o 

catalisador que passou por tratamento com plasma e C indica o catalisador que não passou 

por esse tratamento. CHENG et al (2006) também utilizaram o tratamento com plasma 

de descarga luminescente de argônio na síntese de seus catalisadores. O efeito do plasma 

para estes autores foi expressivo no diâmetro de Ni0 e na formação de carbono e será 

observado ao longo do trabalho. CHENG et al (2006) testaram seus catalisadores em 

diferentes temperaturas na DRM, onde o subíndice indica a temperatura de reação 

utilizada. Em WANG et al (1999) o subíndice indica o teor de níquel.  

Tabela 4. 2. Propriedades texturais dos catalisadores de Ni suportados em óxidos de alumínio 

Suporte 

Método 

de 

Preparo 

% 

Ni 

Tcalc 

(°C) 

Área 

(m²/g) 

d Ni0 

(nm) 

D 

(1/d) 

(%) 

Referência 

Al2O3-2 IU 2,0 500 148 - - 
WANG et al., 

1999 

Al2O3 

0,05%Ca-Al2O3 

0,15%Ca-Al2O3 

0,30%Ca-Al2O3 

0,05%Zr-Al2O3 

0,15%Zr-Al2O3 

0,30%Zr-Al2O3 

0,05%Ce-Al2O3 

0,15%Ce-Al2O3 

0,30%Ce-Al2O3 

IU 

IU 

IU 

IU 

IU 

IU 

IU 

IU 

IU 

IU 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

3,0 

900 

900 

900 

900 

900 

900 

900 

900 

900 

900 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

AL-FATESH 

et al., 2011 

Al2O3-C 

Al2O3-PC 

IU 

IP 

4,7 

4,7 

600 

600 

206 

205 

10,1 

7,3 

9,90 

13,70 

ZHU et al., 

2008 

Al2O3-5 

Al2O3-8 

IU 

IU 

5,0 

8,0 

500 

500 

145 

139 

14,6 

- 

6,85 

- 

WANG et al., 

1999 

Al2O3 -750°C 

Al2O3 -650°C 

Al2O3 -550°C 

IP 

IP 

IP 

9,0 

9,0 

9,0 

600 

600 

600 

295,5 

- 

- 

4,8 

4,8 

4,8 

20,83 

20,83 

20,83 

CHENG et al., 

2006 

continua 
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Tabela 4.2. Propriedades texturais dos catalisadores de Ni suportados em óxidos de alumínio 

(continuação) 

Suporte 

Método 

de 

Preparo 

% 

Ni 

Tcalc 

(°C) 

Área 

(m²/g) 

d Ni0 

(nm) 

D 

(1/d) 

(%) 

Referência 

Al2O3 IU 9,0 - 90 7 14,28 

SAN-JOSÉ-

ALONSO et 

al., 2009 

Al2O3 SG 9,5 600 224 15,35 6,51 
ZHAO et al., 

2017 

Al2O3 IU 10,0 500 117 - - 
NEWNHAM 

et al., 2012 

Al2O3 IU 10,0 700 90 
10 a 

15 

6,67 

a 10 

JUAN-JUAN 

et al., 2006 

Al2O3 IU 10,0 - 90 - 5 
MIGUEL et 

al., 2012 

Al2O3 MBSL 10,0 700 20,1 10 0,27 
KANG et al., 

2011 

Al2O3 I 11,3 600 44 - - 
ZHAO et al., 

2017 

Al2O3-12 IU 12,0 500 122 - - 
WANG et al., 

1999 

Al2O3 

0,5%Ca-Al2O3 

0,5%K-Al2O3 

0,5%Mn-Al2O3 

0,5%Sn-Al2O3 

SG 

I 

I 

I 

I 

14,0 

14,0 

14,0 

14,0 

14,0 

850 

850 

850 

850 

850 

209 

192 

175 

170 

170 

5 a 7 
14,3 a 

20 

CASTRO-

LUNA et al., 

2008 

Al2O3 IUI 14,0 - - - - 
SOUZA et al., 

2004 

Al2O3-16 

Al2O3-20 

IU 

IU 

16,0 

20,0 

500 

500 

109 

100 

- 

- 

- 

- 

WANG et al., 

1999 

Al2O3 SG 20,0 700 191 9,1 10,99 
HAO et al., 

2008 

 

IU: impregnação úmida; SG: sol-gel; I: impregnação; IP: impregnação e tratamento com plasma; MBSL: 

multi-bubble sonoluminescence; IUI: impregnação úmida incipiente.  

 

Os catalisadores suportados em alumina apresentaram no geral maiores áreas 

específicas em relação aos catalisadores suportados em céria. A maior faixa de valores se 

concentrou entre 90 e 295,5 m²/g. A maior área específica foi obtida para o catalisador 

Ni/Al2O3 (CHENG et al., 2006) preparado pelo método de impregnação seguido de 
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tratamento com plasma, com teor de 9% Ni e calcinado a 600°C.  Em seguida o 

catalisador Ni/Al2O3 (ZHAO et al., 2017) preparado pelo método sol-gel, com 9,5% Ni e 

calcinado a 600°C, apresentou área de 224 m²/g. Os catalisadores estudados apresentam 

teores de fase metálica entre 3 e 20 %. Dentre os catalisadores com teor de 10% Ni, 

observou-se que a menor temperatura de calcinação conferiu uma maior área específica. 

WANG et al (1999) testaram diferentes teores de Ni para o mesmo método de preparo 

(impregnação úmida) e mesma temperatura de calcinação (500°C), e foi verificado que o 

menor teor de níquel proporcionou a maior área específica dentre os catalisadores por eles 

sintetizados. A amostra com 5% Ni apresentou área específica de 145 m²/g e a amostra 

com 20% apresentou 100m²/g.  

Os diâmetros de cristalito de Ni0 obtidos foram de 4,8 a 15,35 nm. ZHU et al 

(2008) avaliaram o diâmetro de cristalito de Ni0 de dois catalisadores Ni/Al2O3 calcinados 

à mesma temperatura (600°C) e com o mesmo teor de níquel (4,7%), preparados pelo 

método da impregnação, com e sem tratamento com plasma. O catalisador tratado com 

plasma apresentou diâmetro de cristalito metálico de 7,3 nm e catalisador não tratado com 

plasma apresentou diâmetro de 10,1 nm. Um pequeno tamanho de partícula para amostra 

tratada com plasma foi verificado também no catalisador Ni/Al2O3 sintetizado por 

CHENG et al (2006).  CHENG et al (2006) obtiveram o menor tamanho de cristalito de 

níquel dentre os avaliados (4,8 nm) e utilizou teor de níquel de 9% e calcinação a 600°C.  

Os resultados encontrados para estes catalisadores tratados com plasma refletem a 

influência deste tratamento sobre o diâmetro de cristalito metálico, conferindo pequenas 

partículas de Ni e proporcionando elevada dispersão da fase ativa. O catalisador Ni/Al2O3 

de CHENG et al (2006) apresentou o melhor valor para dispersão (20,83 %) e as melhores 

propriedades texturais, seguido dos catalisadores sintetizados por CASTRO-LUNA et al 

(2008), que apresentaram tamanho de partícula de Ni0 entre 5 a 7 nm e dispersão da fase 

ativa entre 14,3 e 20%. 

AL-FATESH et al (2011) não avaliaram as propriedades texturais dos 

catalisadores. WANG et al (1999) realizaram análises de DRX, porém só apresentaram o 

tamanho de Ni0 para o catalisador com 5% de Ni. NEWNHAM et al (2012) realizaram a 

análise de DRX, porém o diâmetro de Ni0 não foi identificado na amostra Ni/Al2O3. 

MIGUEL et al (2012) não apresentaram o diâmetro de cristalito de Ni0, apresentando 

somente a dispersão da fase ativa. SOUZA et al (2004) não apresentaram os dados das 

propriedades texturais. ZHAO et al (2017) identificaram os picos de Ni0 por DRX e não 

apresentou o valor do diâmetro para o catalisador Ni/Al2O3. 
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4.1.3 Óxidos Diversos 

 A Tabela 4.3 apresenta os dados para avaliação das propriedades texturais do 

grupo de catalisadores utilizando diversos tipos de óxidos como suporte. Nos 

catalisadores sintetizados por MUSTU et al (2015) o subíndice no suporte indica o 

surfactante utilizado, sendo C o Brometo de Cetiltrimetilamônio e P o Pluronic P123. Os 

surfactantes tem sido utilizados na síntese de catalisadores para promover maiores áreas 

específicas ao catalisador. MUSTU et al (2015) encontraram um resultado expressivo 

para o surfactante comercial Pluronic P123 em uma temperatura de calcinação mais 

elevada. Em HUA et al (2010) o subíndice PT indica o catalisador que passou por 

tratamento com plasma de descarga de barreira dielétrica de hidrogênio e C o catalisador 

que não passou por esse tratamento. Este tratamento com plasma de descarga de barreira 

dielétrica é responsável por conferir menores diâmetros de Ni0. 

 

Tabela 4. 3. Propriedades texturais dos catalisadores de Ni suportados em óxidos diversos 

Suporte 
Método de 

Preparo 

% 

Ni 

Tcalc 

(°C) 

Área 

(m²/g) 

d Ni0 

(nm) 

D 

(1/d) 

(%) 

Referência 

SiO2 IU 5 500 294 15,46 6,47 
TAUFIQ-YAP 

et al., 2013 

ZrO2-C 

ZrO2-P (I) 

ZrO2 

ZrO2-P (OP) 

I 

I 

I 

OP 

5 

5 

5 

5 

600 

600 

600 

800 

31 

55 

41 

142 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MUSTU et al., 

2015 

BaTiO3 SG 5 800 9 - - LI et al., 2012 

ZrO2 

La2O3 

IUI 

IUI 

10 

10 

650 

650 

7,7 

3,2 

- 

- 

- 

- 

BARROSO-

QUIROGA et 

al., 2009 

MgO-PT 

MgO-C 

IP 

I 

10 

10 

- 

700 

56 

18 

3,4 

17,5 

29,4 

5,7 

HUA et al., 

2010 

TiO2 IU 10 850 18,80 - - 
KIM et al., 

2015 

La2O3 C 23,7 800 4 46 2 

RABELO-

NETO et al., 

2017 
 

C: combustão; SG: sol-gel; OP: One-put; I: impregnação; IP: impregnação com tratamento com plasma; 

IUI: impregnação úmida incipiente. 

 

No terceiro grupo foi avaliado o desempenho de outros óxidos além dos óxidos 

de cério e alumínio, a base de titânio, bário, zircônio, silício, magnésio e lantânio 
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preparados por diferentes métodos e utilizando diferentes teores de níquel metálico. As 

áreas específicas apresentaram grande variação indo de 3,2 a 294 m²/g. A maior área 

específica foi obtida para o catalisador Ni/SiO2 com 5% Ni (TAUIFIQ-YAP et al., 2013) 

preparado por impregnação úmida, seguido do catalisador Ni/ZrO2-P (OP) (MUSTU et al., 

2015) preparado pelo método utilizando um único recipiente (One-put) com 5% de Ni. 

Este método de síntese utilizando um único recipiente consiste da incorporação do níquel 

seguindo uma rota hidrotérmica, onde o nitrato de níquel foi diretamente adicionado à 

solução de zircônio antes da etapa de síntese hidrotérmica. O catalisador Ni/MgO-PT 

(HUA et al., 2010) com 10% de Ni, preparado por impregnação seguido de tratamento 

com plasma ganhou destaque no menor tamanho de cristalito metálico (3,4 nm) e maior 

valor de dispersão (29,4%). Este resultado pode ser atribuído ao tratamento com plasma 

de descarga de barreira dielétrica que é capaz de promover menores diâmetros aos 

cristalitos metálicos. A influência do plasma foi bastante significativa ao comparar com 

o catalisador sem tratamento com plasma sintetizado pelos mesmos autores. O Ni/MgO-

PT teve diâmetro aproximadamente 5 vezes menor que o Ni/MgO-C e teve um aumento 

significativo da área específica. Para os demais catalisadores, o tamanho de Ni0 variou 

entre 15,46 e 46 nm e dispersão entre 2 e 6,47%. 

Alguns autores como KIM et al (2015), BARROSO-QUIROGA et al (2009), LI 

et al (2012) e MUSTU et al (2015) realizaram a análise de DRX e observaram os picos 

de níquel metálico, porém não foram apresentados os valores dos diâmetros de Ni0.  
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4.1.4 Óxidos Binários 

A Tabela 4.4 apresenta os dados para avaliação das propriedades texturais do 

grupo de catalisadores utilizando óxidos binários como suporte. Na nomenclatura dos 

suportes, o subíndice utilizado por ZHANG et al (2008) indica a temperatura de 

calcinação dos catalisadores. 

Tabela 4. 4. Propriedades texturais dos catalisadores de Ni suportados em óxidos binários 

Suporte 

Método 

de 

Preparo 

% 

Ni 

Tcalc 

(°C) 

Área 

(m²/g) 

d Ni0 

(nm) 

D 

(1/d) 

(%) 

Referência 

3%CeO2-SiO2 

9%CeO2-SiO2 

18%CeO2-SiO2 

30%CeO2-SiO2 

IU 

IU 

IU 

IU 

5 

5 

5 

5 

500 

500 

500 

500 

250 

241 

220 

214 

14,24 

12,40 

11,75 

11,22 

7,02 

8,06 

8,51 

8,91 

TAUFIQ-

YAP et al., 

2013 

16,9%BaTiO3-Al2O3 

25,4%BaTiO3-Al2O3 

32,4%BaTiO3-Al2O3 

58,3%BaTiO3-Al2O3 

SG 

SG 

SG 

SG 

5 

5 

5 

5 

800 

800 

800 

800 

154 

133 

108 

65 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

LI et al., 

2012 

MgO-ZrO2 IAS 6 800 155,8 5 20,0 
FAN et al., 

2010 

La2O3/Al2O3 

La2O3/CeSiO2 

C 

C 

6,9 

7,3 

800 

800 

102 

37 

41 

28 

2 

4 

RABELO-

NETO et 

al., 2017 

TiO2-SiO2-850 

TiO2-SiO2-700 

TiO2-SiO2-550 

SG/I 

SG/I 

SG/I 

10 

10 

10 

850 

700 

550 

82,4 

143,8 

216,7 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

ZHANG et 

al., 2008 

MgO-Al2O3 MBSL 10 700 90,2 - 0,20 
KANG et 

al., 2011 

80TiO2-20CeO2 

50TiO2-50CeO2 

20TiO2-80CeO2 

IU 

IU 

IU 

10 

10 

10 

850 

850 

850 

7,90 

7,00 

5,10 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

KIM et al., 

2015 

IU: impregnação úmida; MBSL: sonoluminescência multibolhas; C: combustão; SG: sol-gel; IAS: 

impregnação assistida por surfactante; SG/I: sol-gel com impregnação. 

 

O grupo dos catalisadores suportados em óxidos binários apresentaram uma ampla 

faixa de área específica com valores entre 5,10 e 250 m²/g, sendo este maior valor para o 

catalisador Ni/3%CeO2-SiO2 com 5% Ni, preparado por impregnação úmida e calcinado 

a 500 °C (TAUFIQ-YAP et al, 2013). Dentre os catalisadores com 5% de fase ativa, 

percebe-se que a menor temperatura de calcinação (500°C) proporciona as maiores áreas 

específicas. Este comportamento é verificado também nos catalisadores com 10% Ni, 
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com um significativo aumento da área específica para o catalisador calcinado a 550°C em 

relação aos calcinados a 850°C. 

Os diâmetros de cristalitos dentre os catalisadores suportados em óxidos binários 

ficaram entre 5 e 41 nm. O menor tamanho de partícula foi obtido para o catalisador 

Ni/MgO-ZrO2 (FAN et al., 2010) preparado por impregnação assistida por surfactante 

com 6% Ni, o qual obteve o maior valor de dispersão (20%). Nos catalisadores 

sintetizados por TAUFIQ-YAP et al (2013) observa-se a diminuição do tamanho da 

partícula de níquel metálico com o aumento do teor de óxido cério nos catalisadores 

Ni/CeO2-SiO2.  

KIM et al (2015) realizaram a análise de DRX e observaram os picos de níquel 

metálico, porém não foram apresentados os valores de diâmetros. LI et al (2012) 

observaram a dispersão da fase ativa no catalisador, porém não forneceram o diâmetro da 

partícula metálica. ZHANG et al (2008) observaram os picos do níquel metálico no DRX, 

mas não calcularam o diâmetro de cristalito. 

Dentre os quatro grupos avaliados nas Tabelas 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4, os catalisadores 

que apresentaram melhores propriedades texturais em cada grupo foram:  

• Ni/MgO-PT (HUA et al., 2010) com 10% de Ni e preparado pela 

impregnação e tratamento com plasma: diâmetro de cristalito 3,4 nm, 

dispersão 29,4% e área específica 56 m²/g; 

• Ni/Al2O3 (CHENG et al., 2006) com 9% de Ni e preparado pela 

impregnação e tratamento com plasma: diâmetro de cristalito 4,8 nm, 

dispersão 20,83% e área específica 295,5 m²/g; 

• Ni/MgO-ZrO2 (FAN et al., 2020) com 6% de Ni e preparado pela 

impregnação assistida por surfactante: diâmetro de cristalito 5 nm, 

dispersão 20% e área específica 155,8 m²/g; 

• Ni/CeZrO2 (LUISETTO et al., 2019) com 5% Ni e preparado pelo método 

do ácido cítrico: diâmetro de cristalito 9,2 nm, dispersão 11% e área 

específica 17 m²/g. 
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4.2 Condições de reação 

As condições de reação foram avaliadas a partir do levantamento de dados da 

razão massa de catalisador e vazão de alimentação (W/F), da razão de alimentação de 

metano e gás carbônico (CH4/CO2) e da temperatura em que se processou a reforma seca. 

A razão W/F foi obtida dividindo-se a massa de catalisador (g), pela vazão de reagentes 

alimentados (mL/h) e é muito determinante na conversão dos reagentes, uma vez que 

quanto maior o tempo de residência, maior a conversão. A razão de alimentação CH4/CO2 

foi igual a 1,0 para todos os trabalhos. Esta é uma razão de alimentação muito comum 

utilizada, pois se aproxima da composição encontrada no biogás, que possui 

majoritariamente metano e gás carbônico. Os testes catalíticos foram realizados sob 

pressão atmosférica para todos os trabalhos avaliados. 

A avaliação do desempenho do catalisador conforme a temperatura utilizada é 

muito importante nas reações de reforma seca do metano. As reações se deram, em sua 

maioria, entre 700 e 800 °C. Esta é uma faixa de temperatura comum para a reforma seca 

pois ela é termodinamicamente favorável em temperaturas acima de 640 °C conforme 

estudos de Fischer e Tropsch em 1928 (BRADFORD e VANNICE, 1999). A reforma 

com CO2 é altamente endotérmica, de forma que altas temperaturas são necessárias. A 

faixa de temperatura utilizada também tem influência nas reações paralelas que acarretam 

a formação de carbono e consumo de H2 na reação reversa de deslocamento da água, 

influenciando na seletividade a H2. 
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4.2.1 Óxidos de Cério 

A Tabela 4.5 apresenta as condições de reação de reforma seca do metano 

aplicadas na avaliação do desempenho dos catalisadores utilizando óxido de cério como 

suporte. 

Tabela 4. 5. Condições de reação para os catalisadores suportados em óxidos de cério 

W/F  

(gcat.h/mL) 

T Reação 

(°C) 
Referência 

8,33x10-5 800 TURAP et al., 2020 

6,94x10-5 800 KIM et al., 2015 

6,67x10-5 800 TAUFIQ-YAP et al., 2013 

5,56x10-5 700 DU et al., 2012 

3,33x10-5 750 VASILIADES et al., 2016 

3,33x10-5 750 MAKRI et al., 2016 

1,67 x10-5 800 GUIMARÃES, 2020 

1,67x10-5 800 PONSEGGUI, 2019 

1,33x10-5 800 MOURÃO, 2017 

8,33x10-6 800 FONSECA, 2015 

8,33x10-6 800 MARINHO, 2018 

6,67x10-6 800 LUISETTO et al., 2019 

3,33x10-6 750 
GONZALEZ-

DELACRUZ et al., 2010 

 

As razões utilizadas para a reação de reforma seca se mantiveram numa faixa de 

3,33x10-6 e 8,33x10-5 gcat.h/mL. Os autores utilizaram as mesmas condições de reações 

para cada um dos catalisadores por eles testados. 

 

 

 

 



46 
 

4.2.2 Óxidos de Alumínio 

A Tabela 4.6 apresenta as condições de reação de reforma seca do metano 

aplicadas na avaliação do desempenho dos catalisadores utilizando óxido de alumínio 

como suporte.  

 

Tabela 4. 6. Condições de reação para os catalisadores suportados em óxidos de alumínio 

W/F 

(gcat.h/mL) 

T reação 

(°C) 
Referência 

3,79x10-4 700 AL-FATESH et al., 2011 

1,67x10-4 750 ZHAO et al., 2017 

1,42x10-4 750 MIGUEL et al., 2012 

5,56x10-5 700 WANG et al., 1999 

4,55x10-5 700 
SAN-JOSÉ-ALONSO et al., 

2009 

4,44 x10-5 700 JUAN-JUAN et al., 2006 

3,33x10-5 800 KANG et al., 2011 

2,08x10-5 750 ZHU et al., 2008 

2,08x10-5 
750, 650,  

550 
CHENG et al., 2006 

1,92x10-5 700 NEWNHAM et al., 2012 

1,1x10-5 800 HAO et al., 2008 

4,17x10-6 800 SOUZA et al., 2004 

- 750 
CASTRO-LUNA et al., 

2008 

 

As temperaturas de reação utilizadas foram entre 700 e 800 °C, sendo que CHENG 

et al (2006) avaliaram a influência de temperaturas mais baixas no desempenho dos 

catalisadores, realizando a DRM a 550 e 650°C para o catalisador Ni/Al2O3. O 

desempenho deste catalisador em baixa temperatura será avaliado a partir das conversões 

iniciais de metano e CO2 no tópico de atividade e seletividade. As razões da massa de 

catalisador pela vazão de alimentação utilizadas para a reação de reforma seca se 
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mantiveram numa faixa de 4,17x10-6 e 3,79x10-4 gcat.h/mL. Os autores utilizaram as 

mesmas condições de reações para cada um dos catalisadores por eles testados. 

 

4.2.3 Óxidos Diversos 

A Tabela 4.7 apresenta as condições de reação de reforma seca do metano 

aplicadas na avaliação do desempenho dos catalisadores utilizando óxidos diversos como 

suporte.  

 

Tabela 4. 7. Condições de reação para os catalisadores suportados em óxidos diversos 

W/F 

(gcat.h/mL) 

T reação 

(°C) 
Referência 

6,94x10-5 800 KIM et al., 2015 

6,67x10-5 800 TAUFIQ-YAP et al., 2013 

4,17x10-5 800 LI et al., 2012 

2,78x10-5 600 MUSTU et al., 2015 

1,04x10-5 700 HUA et al., 2010 

- 800 
RABELO-NETO et al., 

2017 

- 550 
BARROSO-QUIROGA et 

al., 2009 

 

As temperaturas de reação utilizadas foram entre 550 e 800 °C. As razões W/F se 

mantiveram entre 1,04x10-5e 6,94x10-5 gcat.h/mL. Os autores utilizaram as mesmas 

condições de reações para cada um dos catalisadores por eles testados. 
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4.2.4 Óxidos Binários 

 A Tabela 4.8 apresenta as condições de reação de reforma seca do metano 

aplicadas na avaliação do desempenho dos catalisadores utilizando óxidos binários como 

suporte.  

 

Tabela 4. 8. Condições de reação para os catalisadores suportados em óxidos binários 

W/F 

(gcat.h/mL) 

T reação 

(°C) 
Referência 

6,94x10-5 800 
KIM et al., 

2015 

6,67x10-5 800 
TAUFIQ-YAP et al., 

2013 

4,17x10-5 800 LI et al., 2012 

3,33x10-5 800 KANG et al., 2011 

2,78x10-5 700 ZHANG et al., 2008 

8,00 x10-6 750 FAN et al., 2010 

- 800 
RABELO-NETO et 

al., 2017 

 

As temperaturas de reação avaliadas foram entre 700 e 800 °C. As razões W/F se 

mantiveram entre 8,00 x10-6 e 6,94x10-5 gcat.h/mL. A razão entre a massa de catalisador 

e a vazão de reagentes alimentados tem fundamental importância sobre a conversão dos 

reagentes, pois quanto maior o tempo de residência, maior é a conversão. A temperatura 

de reação também tem influência sobre a conversão, visto que a reforma seca é favorecida 

em altas temperaturas devido ao seu caráter endotérmico. O efeito da razão W/F e da 

temperatura de reação será avaliado ao observar os valores de conversão de reagentes no 

tópico de atividade e seletividade.   
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4.3 Atividade e seletividade 

A atividade dos catalisadores foi avaliada a partir dos dados da conversão inicial 

dos reagentes CH4 e CO2 e a seletividade foi avaliada a partir da razão de H2 em relação 

ao CO. 

 

4.3.1 Óxidos de Cério 

A Tabela 4.9 apresenta dados da atividade e seletividade dos catalisadores 

utilizando óxido de cério como suporte.  

Tabela 4. 9. Atividade e seletividade dos catalisadores suportados em óxidos de cério 

Suporte 

Conversão de 

CH4 inicial 

(%) 

Conversão de 

CO2 inicial 

(%) 

Razão 

H2/CO  

inicial 

Referência 

CeO2 97,8 96,5 1,25 
TAUFIQ-YAP et al., 

2013 

CeO2-NR 

CeO2-NP 

87,0 

85,0 

89,0 

85,0 

1,20 

1,20 
DU et al., 2012 

CeO2 

Ce0,8Pr0,2O2 

Ce0,5Pr0,5O2 

Ce0,35Pr0,65O2 

Ce0,2Pr0,8O2 

81,0 

75,0 

70,0 

68,0 

50,0 

86,0 

84,0 

80,0 

78,0 

64,0 

1,05 

1,01 

0,95 

0,93 

0,75 

VASILIADES et al., 

2016 

Ce0,2Pr0,8O2 71,5 83,4 1,20 MAKRI et al., 2016 

CeO2-13-ac15 

CeO2-13-ac10 

CeO2-26-ac25 

CeO2-13-ac25 

CeO2-7-ac25 

90,0 

66,0 

51,0 

42,0 

35,0 

- 

- 

- 

- 

- 

0,94 

0,88 

- 

0,93 

- 

GONZALEZ-

DELACRUZ et al., 

2010 

CeO2 79,0 85,0 0,85 TURAP et al., 2020 

CeZrO2-800 

CeNbO2-800 

CePrO2-800 

CeO2-1200 

CeZrO2-1200 

CeO2-800 

CePrO2-1200 

CeNbO2-1200 

74,0 

69,0 

66,0 

63,0 

62,0 

61,0 

52,0 

48,0 

81,0 

77,0 

75,0 

73,0 

72,0 

71,0 

62,0 

58,0 

0,69 

0,60 

0,61 

0,56 

0,56 

0,55 

0,51 

0,49 

FONSECA, 2015 

continua 
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Tabela 4.9. Atividade e seletividade dos catalisadores suportados em óxidos de cério (continuação) 

Suporte 

Conversão de 

CH4 inicial 

(%) 

Conversão de 

CO2 inicial 

(%) 

Razão 

H2/CO  

inicial 

Referência 

Ce0,2Pr0,8O2 

CeO2 

Ce0,8Pr0,2O2 

Ce0,9Pr0,1O2 

Ce0,5Pr0,5O2 

CeO2-TL 

CeO2-T 

72,0 

58,0 

56,0 

53,0 

45,0 

43,0 

42,0 

80,0 

69,0 

68,0 

65,0 

- 

55,0 

54,0 

0,89 

0,85 

0,82 

0,78 

0,65 

0,63 

0,59 

PONSEGGI, 2019 

CeO2 

CeSmO2 

CeZrO2 

CeNbO2 

CeYO2 

CeGdO2 

CePrO2 

68,0 

68,0 

66,0 

65,0 

61,0 

46,0 

46,0 

75,0 

76,0 

76,0 

69,0 

66,0 

57,0 

58,0 

0,77 

0,67 

0,72 

0,75 

0,67 

0,52 

0,49 

MOURÃO, 2017 

CePrO2 

CeO2 

CeGdO2 

CeZrO2 

64,0 

57,0 

55,0 

55,0 

71,0 

60,0 

62,0 

63,0 

0,71 

0,55 

0,61 

- 

GUIMARÃES, 

2020 

CeO2-5-SG 

CeO2-10-I 

CeO2-10-SG 

CeZrO2 

59,0 

58,0 

57,0 

55,0 

69,5 

69,9 

69,0 

66,0 

0,83 

0,81 

0,81 

0,78 

MARINHO, 2018 

CeO2 54,0 - 0,73 KIM et al., 2015 

CeO2 

CeZrO2 

CeLaO2 

CeSmO2 

53,0 

53,0 

48,0 

42,0 

75,0 

66,0 

69,0 

61,0 

0,72 

0,79 

0,71 

0,69 

LUISETTO et al., 

2019 

 

A conversão inicial de CH4 dos catalisadores de níquel suportados em óxidos de 

cério apresentaram uma ampla faixa de valores. Para os catalisadores com razão H2/CO 

maior que 1, as conversões iniciais de metano obtidas foram entre 97,8 e 71 %, enquanto 

para os catalisadores com razão H2/CO menor que 1 as conversões variaram de 90 e 35 

%. A maior conversão de metano foi obtida para o catalisador Ni/CeO2 sintetizado por 

TAUFIQ-YAP et al (2013). Este catalisador foi preparado pelo método da impregnação 

úmida com 5% Ni e calcinado a 500°C. Testado na DRM a 800°C e com W/F igual 

6,67x10-5 gcat.h/mL, apresentou conversão inicial de metano de 97,8% e CO2 de 96,5% 

com razão H2/CO de 1,25. Em seguida, apresentou maior conversão inicial de metano o 

catalisador Ni/CeO2-13-ac15 preparado por GONZALEZ-DELACRUZ et al (2010) com um 

valor de 90,0%. Este catalisador foi preparado pelo método da combustão, usando 13% 
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de Ni e uma razão de ácido cítrico/oxidante de 1,5, e calcinado a 750°C. A DRM se deu 

a 750°C com W/F igual a 3,33x10-6 gcat.h/mL. 

Os valores de conversão de metano foram menores que os valores de conversão 

do CO2 para a maioria dos catalisadores analisados, o que pode ser atribuído a reação 

reversa de deslocamento da água. A exceção para este caso foram os catalisadores 

sintetizados por TAUFIQ-YAP et al (2013) onde a conversão de metano foi maior que 

do CO2. Esta elevada conversão pode ser atribuída a grande área específica que o 

catalisador apresentou. Embora o dado do diâmetro de cristalito e dispersão não foram 

apresentados, a elevada área específica do catalisador promove a obtenção de uma maior 

dispersão, favorecendo a reação de reforma. 

Os valores da razão molar H2/CO ficaram entre 0,49 e 1,25. DU et al (2012), 

TAUFIQ-YAP et al (2013), VASILIADES et al (2016) e MAKRI et al (2016) obtiveram 

em seus catalisadores valores de razão H2/CO maiores que 1 para catalisadores não 

dopados e para catalisadores dopados com praseodímio. TAUFIQ-YAP et al (2013) 

associaram a razão H2/CO maior que 1 ao favorecimento das reações de Boudouard   

(2CO → C + CO2) e de decomposição do metano (CH4 → C + 2H2). Estas reações 

paralelas favorecem a produção de H2 e o consumo de CO, tornando assim, a razão H2/CO 

maior que 1. Os demais catalisadores apresentaram razões H2/CO menores que 1, o que 

pode ser atribuído ao favorecimento da reação reversa de deslocamento da água (PINTO, 

2015), apresentado na Equação 3.3. Esta reação que ocorre em paralelo consome parte do 

H2 gerado e forma CO e H2O, fazendo com que a razão H2/CO seja menor que 1. 

CO2 + H2 ⇌ CO + H2O    (Equação 3.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

4.3.2 Óxidos de Alumínio 

A Tabela 4.10 apresenta dados da atividade e seletividade dos catalisadores 

utilizando óxido de alumínio como suporte.  

 

Tabela 4. 10. Atividade e seletividade dos catalisadores suportados em óxidos de alumínio 

Suporte 

Conversão 

de CH4 inicial 

(%) 

Conversão 

de CO2 inicial 

(%) 

Razão  

H2/CO  

inicial 

Referência 

Al2O3 

Al2O3-I 

90,8 

80,0 

89,7 

89,5 

1,11 

0,99 

ZHAO et al., 

2017 

Al2O3 93,0 98,0 0,85 
SOUZA et al., 

2004 

Al2O3 92,0 95,0 0,95 
KANG et al., 

2011 

Al2O3 88,0 89,0 - 
HAO et al., 

2008 

0,5%Ca-Al2O3 

0,5%K-Al2O3 

0,5%Sn-Al2O3 

Al2O3 

0,5%Mn-Al2O3 

83,6 

81,3 

73,9 

73,0 

60,9 

90,0 

86,6 

80,4 

83,0 

76,8 

0,88 

0,40 

0,44 

0,97 

0,28 

CASTROLUNA 

et al., 2008 

Al2O3-PC 

Al2O3-C 

82,0 

75,0 

87,0 

80,0 

0,87 

0,85 
ZHU et al., 2008 

Al2O3 80,0 70,0 0,59 
NEWNHAM et 

al., 2012 

Al2O3-8 

Al2O3-5 

Al2O3-2 

Al2O3-12 

Al2O3-16 

Al2O3-20 

78,0 

73,0 

33,0 

- 

- 

- 

82,0 

81,0 

42,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

WANG et al., 

1999 

0,15%Ce-Al2O3 

0,30%Zr-Al2O3 

0,05%Ce-Al2O3 

0,05%Ca-Al2O3 

0,15%Ca-Al2O3 

0,30%Ce-Al2O3 

Al2O3 

0,05%Zr-Al2O3 

0,15%Zr-Al2O3 

0,30%Ca-Al2O3 

76,1 

75,2 

74,5 

74,1 

74,4 

74,0 

73,7 

73,4 

72,3 

71,8 

84,9 

81,2 

82,8 

81,8 

80,8 

84,2 

80,1 

83,3 

82,3 

83,7 

0,86 

0,93 

0,82 

0,91 

0,92 

0,80 

0,91 

0,84 

0,87 

0,79 

AL-FATESH et 

al., 2011 

Al2O3 67,0 89,0 0,59 
MIGUEL et al., 

2012 

continua 
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Tabela 4.10. Atividade e seletividade dos catalisadores suportados em óxidos de alumínio (continuação) 

Suporte 

Conversão 

de CH4 inicial 

(%) 

Conversão 

de CO2 inicial 

(%) 

Razão  

H2/CO  

inicial 

Referência 

Al2O3 -750°C 

Al2O3 -650°C 

Al2O3 -550°C 

67,0 

55,0 

32,0 

86,0 

66,0 

36,0 

0,97 

0,84 

0,83 

CHENG et al., 

2006 

Al2O3 66,0 75,0 0,86 
JUAN-JUAN 

et al., 2006 

Al2O3 60,0 60,0 - 

SAN-JOSÉ-

ALONSO et 

al., 2009 

 

A conversão inicial de reagentes dos catalisadores suportados em alumina assumiu 

bons valores, com faixa de conversão inicial de CH4 entre 93 e 32% e de CO2 de 98 e 

32%.  A menor conversão inicial de CH4 (32%) foi obtida para o catalisador Ni/Al2O3 

(CHENG et al., 2006) preparado pela impregnação e tratamento com plasma, com 9% Ni 

e calcinado a 600°C. A baixa conversão pode ser atribuída à baixa temperatura de reação 

utilizada, 550 °C, uma vez que a reação de reforma seca do metano, por ser altamente 

endotérmica, é favorecida em temperaturas mais altas.  As maiores conversões iniciais de 

metano foram obtidas para os catalisadores Ni/Al2O3 sem promotores, sendo 93% no 

trabalho apresentado por SOUZA et al (2004), seguido de 92% para o catalisador 

sintetizado por KANG et al (2011). Dentre os materiais com promotores, a maior 

conversão de metano foi obtida para o suporte com cálcio com 83,6 % (CASTRO-LUNA 

et al., 2008), seguido do potássio com 81,30% (CASTRO-LUNA et al., 2008) e zircônio 

com 75,2% (AL-FATESH et al., 2011).  

A conversão inicial de CO2 apresentou em sua maioria, valores maiores que a 

conversão de metano. Grande parte dos valores se mantiveram entre 70,0 e 98,00 %. Com 

relação à seletividade dos produtos, as razões H2/CO apresentaram em sua maioria valores 

menores que 1, com faixa entre 0,28 e 0,99. A conversão de CO2 maior que CH4 e razão 

H2/CO menor que 1, podem ser atribuídos a reação reversa de deslocamento da água. 

Dentre os catalisadores suportados em óxido de alumínio, o único que apresentou razão 

H2/CO maior que 1 foi o Ni/Al2O3 (ZHAO et al, 2017). Este catalisador foi preparado 

pelo método sol-gel com 9,5% Ni, calcinado a 600°C. Testado na DRM a 750°C e com 

W/F igual 1,67x10-4 gcat.h/mL, apresentou conversão inicial de metano de 90,8%, de CO2 

de 89,7% e razão H2/CO de 1,11. O catalisador testado apresentou a segunda maior área 

específica, 224m²/g, dentre os catalisadores com alumina como suporte, o que pode 
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justificar seu bom desempenho, pois maiores áreas específicas proporcionam um melhor 

contato entre reagentes. Os catalisadores suportados em óxido de alumínio sintetizados 

por WANG et al (1999) com maiores teores de níquel (indicados em seu subíndice), não 

apresentaram os dados da atividade e seletividade, pois a reação foi interrompida em 2h 

devido a elevada formação de carbono. 

O catalisador Ni/Al2O3 sintetizado por SOUZA et al (2004) através da 

impregnação úmida incipiente, com 14% Ni, ganhou destaque pois apresentou os maiores 

valores de conversão inicial para metano e CO2, 93 e 98 %, respectivamente. O valor da 

razão H2/CO obtido para este catalisador foi igual a 0,85. Este catalisador foi testado na 

DRM a 800° e com razão W/F de 4,17x10-6 gcat.h/mL. 

 

 

4.3.3 Óxidos Diversos 

 A Tabela 4.11 apresenta dados da atividade e seletividade dos catalisadores 

utilizando óxidos diversos como suporte.  

Tabela 4. 11. Atividade e seletividade dos catalisadores suportados em óxidos diversos 

Suporte 

Conversão 

de CH4 inicial 

(%) 

Conversão 

de CO2 inicial 

(%) 

Razão 

H2/CO 

 inicial 

Referência 

SiO2 95,5 93,8 1,14 

TAUFIQ-

YAP et al., 

2013 

BaTiO3 95,0 - - LI et al., 2012 

La2O3 

ZrO2 

87,0 

85,0 

89,0 

850, 

1,20 

1,20 

BARROSO-

QUIROGA et 

al., 2009 

TiO2 63,0 - 0,82 
KIM et al., 

2015 

MgO-PT 

MgO-C 

46,0 

25,0 

52,0 

34,0 

0,84 

0,58 

HUA et al., 

2010 

La2O3 25,0 35,0 0,24 

RABELO-

NETO et al., 

2017 

ZrO2-C 

ZrO2 

ZrO2-P (I) 

ZrO2-P (OP) 

24,0 

22,0 

13,0 

12,0 

34,0 

27,0 

24,0 

20,0 

- 

- 

- 

0,5 

MUSTU et 

al., 2015 
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A conversão inicial de metano dos catalisadores utilizando diversos óxidos 

assumiu valores entre 12 e 95,5%. O catalisador Ni/SiO2 (TAUFIQ-YAP et al., 2013), 

preparado pelo método da impregnação úmida com 5% Ni e calcinado a 500°C, 

apresentou o melhor desempenho dentre os óxidos diversos, com conversões iniciais de 

metano e CO2 iguais a 95,5 e 93,8%, respectivamente, na DRM a 800 °C e com W/F de 

6,67x10-5 gcat.h/mL. Este catalisador apresentou também a maior área específica (294 

m²/g) o que pode ser associado ao seu bom desempenho. O diâmetro de cristalito 

encontrado para este catalisador foi de 15,46 nm.  

Os valores de conversão de CO2 apresentaram faixa de 20-93,8% e foram maiores 

que a conversão de metano, exceto para o catalisador Ni/SiO2 (TAUFIQ-YAP et al., 

2013). Quanto à seletividade, a razão H2/CO ficou entre 0,24 e 1,20, sendo este maior 

valor relativo ao catalisador Ni/La2O3 (BARROSO-QUIROGA et al., 2009) preparado 

pelo método da impregnação úmida incipiente com 10% Ni, calcinado a 650 °C e testado 

na DRM a 550 °C. Os catalisadores com os maiores valores de conversão inicial de 

metano (85 a 95,5%) foram os que apresentaram razão H2/CO maior que 1. A razão 

H2/CO maior que 1 foi atribuída pelos autores às reações paralelas de Boudouard e 

decomposição do metano que formam H2 e consomem CO (TAUFIQ-YAP et al., 2013).  
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4.3.4 Óxidos Binários 

 A Tabela 4.12 apresenta dados da atividade e seletividade dos catalisadores 

utilizando óxidos binários como suporte.  

Tabela 4. 12. Atividade e seletividade dos catalisadores suportados em óxidos binários 

Suporte 

Conversão 

de CH4 inicial 

(%) 

Conversão 

de CO2 inicial 

(%) 

Razão 

H2/CO 

inicial 

Referência 

18%CeO2-SiO2 

9%CeO2-SiO2 

3%CeO2-SiO2 

30%CeO2-SiO2 

98,1 

97,3 

97,1 

91,0 

96,9 

96,7 

96,5 

88,7 

1,21 

1,22 

1,20 

1,03 

TAUFIQ-

YAP et al., 

2013 

32,4%BaTiO3-Al2O3 

16,9%BaTiO3-Al2O3 

58,3%BaTiO3-Al2O3 

25,4%BaTiO3-Al2O3 

98,0 

96,0 

95,0 

94,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

LI et al., 2012 

MgO-Al2O3 92,50 91,8 0,95 
KANG et al., 

2011 

50TiO2-50CeO2 

20TiO2-80CeO2 

80TiO2-20CeO2 

90 

89 

79 

- 

- 

- 

0,83 

0,78 

0,81 

KIM et al., 

2015 

MgO-ZrO2 75,0 80,0 0,88 
FAN et al., 

2010 

TiO2-SiO2-700 

TiO2-SiO2-550 

TiO2-SiO2-850 

65,0 

58,1 

57,9 

78,0 

70,5 

63,0 

- 

- 

- 

ZHANG et 

al., 2008 

La2O3/CeSiO2 

La2O3/Al2O3 

54,0 

46,0 

66,0 

59,0 

0,58 

0,84 

RABELO-

NETO et al., 

2017 

 

Dentre os catalisadores suportados em óxidos binários, dois grupos de 

catalisadores se destacaram com as maiores conversões iniciais de metano: os suportados 

em CeO2-SiO2 (TAUFIQ-YAP et al., 2013) e os suportados em BaTiO3-Al2O3 (LI et al, 

2012). No grupo dos catalisadores suportados em CeO2-SiO2 destaca-se o catalisador 

Ni/18%CeO2-SiO2 (TAUFIQ-YAP et al, 2013) preparado por impregnação úmida com 

5% de Ni e calcinado a 500°C. Este catalisador foi testado na DRM a 800 °C com razão 

W/F de 6,67x10-5 e obteve conversão de metano inicial de 98,1%, conversão de CO2 de 

96,9% e H2/CO de 1,21. O elevado desempenho apresentado pode ser atribuído a elevada 

área específica de 220 m²/g. O catalisador apresentou ainda dispersão da fase ativa de 

8,51% e tamanho de partícula Ni0 de 11,75 nm. No grupo dos catalisadores suportados 
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em BaTiO3-Al2O3, o catalisador Ni/32,4%BaTiO3-Al2O3 (LI et al., 2012) apresentou uma 

elevada conversão inicial de metano de 98% ao ser testado na DRM a 800°C e com W/F 

igual 4,17x10-5 gcat.h/mL. Este catalisador apresentou uma elevada área específica de 108 

m²/g e foi preparado pelo método sol-gel com 5% de Ni. O método sol-gel promove 

catalisadores bastante homogêneos, gerando materiais altamente dispersos e com altas 

áreas específicas, o que pode ser atribuído ao elevado desempenho que o catalisador 

apresentou. 

Com relação à seletividade, a razão H2/CO ficou entre 0,58 e 1,22. Os 

catalisadores suportados em CeO2-SiO2 sintetizados por TAUFIQ-YAP et al (2013) além 

de apresentarem as melhores conversões iniciais de metano, apresentaram também razões 

H2/CO acima de 1 e conversões de CO2 menores que a de metano. Segundo os autores, 

estes valores foram atribuídos às reações colaterais como a Boudouard (2CO → C + CO2) 

e a decomposição de metano (CH4 →C + 2H2), uma vez que estas reações não só 

produzem coque, mas também aumentam a produção de H2 e reduz a de CO. Embora tais 

catalisadores tenham apresentado formação de carbono, a perda de massa relativa à 

deposição de coque não foi tão expressiva. Isso pode ser atribuído a capacidade do óxido 

de cério de transferir oxigênio para a superfície metálica. O oxigênio reage com o carbono 

formado e evita o acúmulo de coque na superfície do catalisador. Associado a isto, tem-

se a característica do óxido de silício de promover alta área específica e boa dispersão da 

fase ativa, o que diminui a formação de coque. 

A Tabela 4.13 apresenta os catalisadores que exibiram o melhor desempenho em 

cada grupo, mostrando os valores de conversão inicial de metano (X CH4), teor de níquel 

metálico (% Ni), temperatura de reação (TReação) e razão massa de catalisador/vazão de 

alimentação (W/F).  
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Tabela 4. 13. Catalisadores com melhores desempenho na DRM 

Catalisador 

X CH4  

Inicial 

 (%) 

% Ni 
T Reação 

(°C) 

W/F  

(gcat.h/mL) 
Referência 

Ni/18%CeO2-SiO2 98,1 5 800 6,67x10-5 
TAUFIQ-YAP et 

al., 2013 

Ni/CeO2 97,8 5 800 6,67x10-5 
TAUFIQ-YAP et 

al., 2013 

Ni/SiO2 95,5 5 800 6,67x10-5 
TAUFIQ-YAP et 

al., 2013 

Ni/Al2O3 93,0 14 800 4,17x10-6 SOUZA et al., 2004 

 

Todos os catalisadores foram avaliados na DRM a 800°C. Comparando os 

catalisadores com o mesmo W/F, o Ni/18%CeO2-SiO2 apresentou a maior atividade. Os 

catalisadores Ni/18%CeO2-SiO2, Ni/CeO2 e Ni/SiO2 foram preparados por TAUFIQ-YAP 

et al (2013) usando o método da impregnação úmida, calcinados a 500°C e apresentaram 

áreas específicas de 220, 67 e 294 m²/g, respectivamente.  
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4.4 Estabilidade 

A estabilidade dos catalisadores foi avaliada nas reações de reforma seca com 

longa duração. Para isso, foi feito o cálculo da estabilidade em função da conversão final 

e inicial do metano. Foram coletados também dados da formação de carbono para 

entender possíveis desativações nos catalisadores. 

 

4.4.1 Óxidos de Cério 

A Tabela 4.14 apresenta dados da estabilidade e taxa de formação de carbono dos 

catalisadores utilizando óxido de cério como suporte.  

 

Tabela 4. 14. Estabilidade dos catalisadores suportados em óxidos de cério 

Suporte 
Fator de 

Estabilidade 

Taxa de 

formação 

de carbono 

(mgC/gcat.h) 

Referência 

CeO2 1,03 - KIM et al., 2015 

CeO2-10-I 

CeO2-10-SG 

CeO2-5-SG 

CeZrO2 

0,90 

0,89 

0,87 

0,75 

9,7  

1,60 

0,60 

0,00 

MARINHO, 

2018 

CeNbO2-800 

CePrO2-800 

CePrO2-1200 

CeNbO2-1200 

CeZrO2-800 

CeO2-800 

CeO2-1200 

CeZrO2-1200 

0,87 

0,85 

0,84 

0,76 

0,74 

0,72 

0,62 

0,70 

20,30 

1,14 

0,00 

0,00 

31,50 

2,03 

0,00 

0,00 

FONSECA, 

2015 

CeO2-26-ac25 

CeO2-13-ac25 

CeO2-7-ac25 

CeO2-13-ac10 

CeO2-13-ac15 

0,84 

0,79 

0,73 

0,61 

0,89 

- 

- 

- 

- 

- 

GONZALEZ-

DELACRUZ et 

al., 2010 

CeZrO2 

CePrO2 

CeO2 

CeGdO2 

0,54 

0,53 

0,49 

0,46 

- 

- 

- 

-  

GUIMARÃES, 

2020 

CeO2-NR 

CeO2-NP 

0,51 

0,46 

- 

- 
DU et al., 2012 

continua 
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Tabela 4.14. Estabilidade dos catalisadores suportados em óxidos de cério (continuação) 

Suporte 
Fator de 

Estabilidade 

Taxa de 

formação 

de carbono 

(mgC/gcat.h) 

Referência 

CeO2-T 

CeO2-TL 

Ce0,9Pr0,1O2 

Ce0,8Pr0,2O2 

Ce0,5Pr0,5O2 

Ce0,2Pr0,8O2 

CeO2 

1,55 

1,34 

1,00 

0,97 

0,88 

0,82 

0,73 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

PONSEGGI, 

2019 

Ce0,8Pr0,2O2 

Ce0,35Pr0,65O2 

Ce0,5Pr0,5O2 

CeO2 

Ce0,2Pr0,8O2 

0,94 

0,87 

0,87 

0,86 

0,81 

0,10 

- 

0,003 

0,13 

0,001 

VASILIADES 

et al., 2016 

CeLaO2 

CeSmO2 

CeO2 

CeZrO2 

0,91 

0,91 

0,89 

0,72 

0,40 

0,60 

4,80 

3,20 

LUISETTO et 

al., 2019 

CeSmO2 

CeNbO2 

CeZrO2 

CeYO2 

CeO2 

CeGdO2 

CePrO2 

0,76 

0,65 

0,62 

0,59 

0,57 

0,52 

0,48 

7,08 

12,48 

8,42 

8,11 

7,12 

0,89 

3,97 

MOURÃO, 

2017 

CeO2 0,62 - 
TAUFIQ-YAP 

et al., 2013 

CeO2 0,51 - 
TURAP et al., 

2020 

Ce0,2Pr0,8O2 - 0,58 
MAKRI et al., 

2016 

 

É possível avaliar a desativação dos catalisadores durante a reação a partir dos 

valores de fator de estabilidade. Alguns catalisadores apresentaram perda de atividade 

catalítica com o tempo, porém o fator de estabilidade se manteve próximo de 1,0 para boa 

parte das amostras. O fator de estabilidade variou entre 0,46 e 1,55. Os catalisadores 

Ni/CeO2 sem dopantes sintetizados pelos autores KIM et al (2015) e PONSEGGI (2019), 

apresentaram um aumento da conversão final de metano em relação à conversão inicial, 

obtendo, portanto, fator de estabilidade maiores que 1,0. Esse resultado por ser atribuído 

a desativação inicial da partícula metálica por oxidação. Essa partícula, à medida que o 

hidrogênio vai sendo formado, se reduz novamente tornando-a ativa e aumentando assim 
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a conversão. O catalisador Ni/Ce0,9Pr0,1O2 (PONSEGGI, 2019) preparado pelo método da 

impregnação úmida, com 10% Ni e testado a 800 °C com W/F de 1,67x10-5 gcat.h/mL, se 

manteve praticamente estável durante toda a reação. 

Com relação a taxa de formação de carbono, alguns autores não apresentaram tais 

dados. DU et al (2012) não apresentaram os dados da taxa de formação de carbono, porém 

a partir do padrão de DRX no Ni/CeO2-NP foi possível observar um pico atribuído à fase 

grafite, indicando a deposição de carbono na superfície. Já o pico para o catalisador 

Ni/CeO2-NR é fraco, indicando maior resistência ao coque que o Ni/CeO2-NP, o que pode 

ser atribuído, segundo os autores, à alta dispersão das partículas de níquel e à alta 

mobilidade do oxigênio. KIM et al (2015) realizaram análises para identificação do 

carbono e observaram, dentre os catalisadores por eles sintetizados, que a deposição de 

carbono é reduzida quanto maior o teor de CeO2, porém a taxa de formação de carbono 

não foi apresentada. GUIMARÃES (2020) e PONSEGGI (2019) apresentaram a taxa de 

formação de carbono por mol de metano convertido, de forma que não foram encontrados 

todos os dados para a uniformização da unidade, mas com a taxa de formação de carbono 

apresentada em mgC/gcat.h.molCH4convertido, foi possível perceber a não formação de 

carbono nos catalisadores Ni/CeO2 e Ni/ZrO2 sintetizados por GUIMARÃES (2020). 

PONSEGGI (2019) percebeu que o catalisador a base de Ce não dopado apresentou a 

maior formação de carbono. GONZALEZ-DELACRUZ et al (2010) não apresentaram 

dados para a formação de carbono. TAUFIQ-YAP et al (2013) não apresentaram a taxa 

de formação de carbono, porém mostraram o perfil de ATG, Figura 4.1, indicando a perda 

de massa relativa à deposição de carbono nos catalisadores por eles sintetizados. O 

Ni/CeO2 apresenta uma significativa perda de massa confirmando a deposição de carbono 

na superfície do catalisador. 
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Figura 4. 1. Perfil de ATG dos catalisadores sintetizados por TAUFIQ-YAP et al (2013) 

Ni/XCS, onde denota X é a porcentagem de céria, C denota CeO2 e S denota SiO2 

 

Dentre os resultados de formação de carbono obtidos, a taxa variou entre 0,0 e 

31,50 mgC/gcat.h. FONSECA (2015) observou ausência de carbono nos catalisadores 

Ni/CeO2 calcinados a 1200 °C, tanto no catalisador não dopado, quanto nos dopados com 

Zr, Pr e Nb. As maiores taxa de formação de carbono, no entanto, foram obtidas para o 

mesmo trabalho entre os catalisadores Ni/CeO2 calcinados a 800°C e dopados com Zr, Pr 

e Nb. FONSECA (2015) utilizou o método da impregnação úmida e teor de 18% de Ni 

para todos os catalisadores testados na DRM a 800°C e com W/F de 8,33x10-6 gcat.h/mL.   

Segundo o autor, o efeito da temperatura de calcinação foi bastante significativo para as 

amostras contendo Zr e Nb, o que sugere a obtenção de estruturas cristalinas mais estáveis 

em temperaturas mais altas, de forma que a segregação das fases e sinterização das 

partículas foram evitadas (FONSECA, 2015). Os catalisadores Ni/CeO2 que 

apresentaram as maiores conversões iniciais de metano e CO2, sintetizados por TAUFIQ-

YAP et al (2013), GONZALEZ-DELACRUZ et al (2010) e DU et al (2012), não 

apresentaram os valores da taxa de formação de carbono e apresentaram valores 

intermediários de estabilidade entre 0,46 e 0,89. 

Dentre os catalisadores sintetizados por MARINHO (2018), observa-se 

claramente a influência do tamanho de partícula de Ni0 na taxa de carbono formado. O 

catalisador Ni/CeZrO2 apresentou o menor diâmetro de cristalito de Ni0 (9,4m²/g) dentre 

os demais sintetizados por MARINHO (2018) e não apresentou formação de carbono 
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durante o teste a 800°C. O tamanho de cristalito metálico afeta diretamente a deposição 

de carbono no catalisador, pois cristalitos maiores geram uma menor dispersão da fase 

ativa e as espécies metálicas tendem a se agregar (COSTA, 2017; COELHO, 2018). O 

mesmo comportamento foi verificado dentre os catalisadores preparados por 

VASILÍADES et al (2016) onde o catalisador Ni/Ce0,2Pr0,8O2 apresentou o menor 

diâmetro de partícula dentre os sintetizados por eles (26,2 nm) e a menor formação de 

carbono (0,001 mgC/gcat.h).  

Em catalisadores a base de níquel são formados filamentos de carbono e durante 

esta formação, a fase ativa fica localizada na ponta desses filamentos. Nestes casos, o 

catalisador pode ter alto fator de estabilidade (maior que 1), porém apresentar alta 

formação de carbono. Dessa forma, uma análise mais efetiva da estabilidade e formação 

de carbono se dá entre os catalisadores com fator de estabilidade menor ou igual a 1. 

Dentre os catalisadores com fator de estabilidade menor ou igual a 1, destaca-se o 

catalisador Ni/Ce0,8Pr0,2O2 (VASILIADES, 2016) apresentando um alto fator de 

estabilidade (0,94) associado à baixa taxa de formação de carbono (0,10 mgC/gcat.h). 

Este catalisador foi preparado pelo método sol-gel com impregnação da fase ativa por via 

úmida e 5% de níquel. 

 

4.4.2 Óxidos de Alumínio 

A Tabela 4.15 apresenta dados da estabilidade e taxa de formação de carbono dos 

catalisadores utilizando óxido de alumínio como suporte.  

Tabela 4. 15. Estabilidade dos catalisadores suportados em óxidos de alumínio 

Suporte 
Fator de 

Estabilidade 

Taxa de 

formação  

de carbono 

(mgC/gcat.h) 

Referência 

Al2O3 

0,5%K-Al2O3 

0,5%Ca-Al2O3 

0,5%Mn-Al2O3 

0,5%Sn-Al2O3 

1,43 

1,00 

0,68 

0,31 

0,16 

2,000 

<0,333 

5,000 

8,333 

7,167 

CASTROLUNA 

et al., 2008 

Al2O3 1,00 11,67 
JUAN-JUAN et 

al., 2006 

Continua 
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Tabela 4.15. Estabilidade dos catalisadores suportados em óxidos de alumínio (continuação) 

Suporte 
Fator de 

Estabilidade 

Taxa de 

formação  

de carbono 

(mgC/gcat.h) 

Referência 

0,15%Ca-Al2O3 

0,05%Ca-Al2O3 

0,05%Zr-Al2O3 

0,05%Ce-Al2O3 

Al2O3 

0,30%Ca-Al2O3 

0,15%Ce-Al2O3 

0,30%Ce-Al2O3 

0,15%Zr-Al2O3 

0,30%Zr-Al2O3 

0,99 

0,99 

0,99 

0,98 

0,98 

0,97 

0,97 

0,97 

0,96 

0,91 

0,005 

0,008 

0,008 

0,008 

0,009 

0,012 

0,012 

0,014 

0,012 

0,016 

AL-FATESH et 

al., 2011 

Al2O3 0,97 0,050 
SOUZA et al., 

2004 

Al2O3 0,97 0,129 
MIGUEL et al., 

2012 

Al2O3-PC 

Al2O3-C 

0,94 

0,94 

0,020 

0,496 
ZHU et al., 2008 

Al2O3 -750°C 

Al2O3 -650°C 

Al2O3 -550°C 

0,90 

0,87 

0,58 

0,289 

0,259 

0,187 

CHENG et al., 

2006 

Al2O3 0,87 3,08 
KANG et al., 

2011 

Al2O3 0,85 6,833 

SAN-JOSÉ-

ALONSO et al., 

2009 

Al2O3-I 

Al2O3 

0,81 

0,61 

0,233 

0,318 

ZHAO et al., 

2017 

Al2O3-2 

Al2O3 

Al2O3-8 

Al2O3-12 

Al2O3-16 

Al2O3-20 

0,72 

0,66 

0,57 

- 

- 

- 

0,002 

0,071 

0,242 

0,314 

- 

- 

WANG et al., 

1999 

Al2O3 0,50 0,095 
HAO et al., 

2008 

Al2O3 0,43 0,009 
NEWNHAM et 

al., 2012 

 

O fator de estabilidade para os catalisadores suportados em óxidos de alumínio 

apresentou uma faixa entre 0,16 e 1,43. O catalisador Ni/0,5%K-Al2O3 (CASTRO-LUNA 

et al., 2008), preparado pelo método da impregnação com 14% Ni apresentou-se bastante 

estável ao longo da DRM a 750 °C. O efeito da adição do promotor potássio foi percebido 

na estabilidade do catalisador, conferindo atividade constante durante mais de 30 h de 
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operação e baixa taxa de formação de carbono em comparação ao catalisador não 

promovido e aos promovidos com Ca, Mn e Sn.  Os dados indicam que a incorporação 

do potássio dificulta o acúmulo de carbono na superfície do catalisador e aumenta a 

redutibilidade modificando a interação metal-suporte. Embora o catalisador promovido 

tenha apresentado redução de 4% na conversão inicial de metano, em relação ao 

catalisador não promovido, a redução de 17% na deposição de carbono foi muito 

significativa em sua estabilidade. A pequena redução na conversão de metano foi 

atribuída a migração do potássio para a superfície do níquel causando a neutralização de 

uma fração de sítios ativos (CASTRO-LUNA et al., 2008). 

O Ni/Al2O3 (CASTRO-LUNA et al., 2008), preparado pelo método sol-gel com 

14% Ni e testado na DRM a 750°C, obteve fator de estabilidade maior que 1, devido a 

conversão final de metano maior que a inicial, o que pode ser atribuído a desativação 

inicial causada por oxidação, seguida por ativação da fase metálica pelo H2 formado. 

O catalisador Ni/0,15%Ca-Al2O3 (ALFATESH et al (2011) destacou-se 

apresentando um alto fator de estabilidade de 0,99 (dentre os catalisadores com 

estabilidade menor ou igual a 1) associado à uma baixa taxa de formação de carbono 

(0,005 mgC/gcat.h). O teor de Ca no catalisador foi estudado neste trabalho e percebeu-

se que o excesso de Ca promove deposição de carbono e desativação do catalisador, no 

entanto, com o teor de 0,15% de Ca a atividade e estabilidade são aumentadas e a 

deposição de carbono diminuída. Este catalisador foi preparado pelo método da 

impregnação úmida com 3% de Ni. A taxa de formação de carbono para os demais 

catalisadores deste grupo dos óxidos de alumínio variou entre 0,002 e 11,67 mgC/gcat.h. 

Para os catalisadores Ni/Al2O3-16 e Ni/Al2O3-20 com 16 e 20% de Ni, respectivamente, 

sintetizados por WANG et al (1999), a reação foi interrompida em 2h devido a elevada 

formação de coque. A taxa de formação de carbono ao longo da reação, portanto, não foi 

contabilizada. Dentro deste grupo dos catalisadores sintetizados por WANG et al (1999), 

a influência do teor de níquel foi observada na deposição de coque: os maiores teores de 

níquel propiciaram maiores taxas de formação de carbono. Quanto maior o teor de níquel, 

mais difícil a dispersão da fase ativa e, portanto, mais fácil a sinterização e formação de 

carbono.  
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4.4.3 Óxidos Diversos 

 A Tabela 4.16 apresenta dados da estabilidade e taxa de formação de carbono dos 

catalisadores utilizando óxido diversos como suporte.  

Tabela 4. 16. Estabilidade dos catalisadores suportados em óxidos diversos 

Suporte 
Fator de 

Estabilidade 

Taxa de 

formação  

de carbono 

(mgC/gcat.h) 

Referência 

La2O3 4,68 27,04 
RABELO-NETO 

et al., 2017 

SiO2 1,09 - 
TAUFIQ-YAP et 

al., 2013 

ZrO2-P (I) 

ZrO2-C 

ZrO2-P (OP) 

ZrO2 

1,08 

0,95 

0,91 

0,80 

1,00 

3,5 

0 

9,5 

MUSTU et al., 

2015 

MgO-PT 

MgO-C 

1,06 

0,77 

0,078 

0,096 
HUA et al., 2010 

La2O3 

ZrO2 

- 

0,92 

- 

- 

BARROSO-

QUIROGA et al., 

2009 

TiO2 0,39 - KIM et al., 2015 

BaTiO3 - 0,547 LI et al., 2012 

 

O fator de estabilidade mais baixo foi obtido para o catalisador Ni/TiO2 (KIM et 

al., 2013) igual a 0,39. Os demais catalisadores apresentaram uma leve desativação 

inicial, porém os valores foram próximos de 1. O maior valor de estabilidade foi obtido 

para o catalisador Ni/La2O3 (RABELO-NETO et al, 2017), pois teve conversão inicial de 

metano igual a 25% e foi aumentando a conversão continuamente ao longo da reação. 

Essa variação na conversão de metano durante a DRM foi estudada na literatura por 

TAKANABI et al (2005) e foi proposto que as partículas metálicas de Ni foram oxidadas 

pelo CO2 alimentado no início da reação. O gás de síntese gerado na reação reduz as 

partículas de NiO formadas em Ni0, aumentando a conversão de metano. RABELO-

NETO et al (2017) associaram a variação da conversão de metano no catalisador 

Ni/La2O3 à possível oxidação do níquel metálico acima mencionado. 

O trabalho de MUSTU et al (2015) apresentou a menor taxa de formação de 

carbono (0 mgC/gcat.h) para o catalisador Ni/ZrO2-P (OP) preparado pelo método utilizando 

um único recipiente (One-Put) com 5% de Ni e calcinado a 600°C. Esta rota de síntese 
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proporcionou ao material uma alta área específica e dispersão da fase ativa, conferindo 

ao catalisador uma elevada resistência a formação de coque. HUA et al (2010) 

sintetizaram o catalisador Ni/MgO-PT pelo método da impregnação com tratamento com 

plasma e com 5% Ni, e obteve o menor diâmetro de cristalito de Ni0 do grupo dos óxidos 

diversos (3,4 nm). Para este catalisador foi observada uma baixa taxa de formação de 

carbono de 0,078 mgC/gcat.h, mostrando a influência do diâmetro de cristalito na formação 

de carbono. A influência do diâmetro de partícula na formação de carbono foi verificada 

também para o catalisador Ni/La2O3 (RABELO-NETO, 2017) sintetizado pelo método 

da combustão com teor de 23,7% de Ni. Este catalisador apresentou um grande tamanho 

de Ni0 (46 nm) e apresentou também uma elevada taxa de formação de carbono (27,04 

mgC/gcat.h). Neste grupo destaca-se o catalisador Ni/ZrO2-P (MUSTU et al 2015) com uma 

alta estabilidade de 0,91 (dentre os catalisadores com estabilidade menor ou igual a 1) e 

sem formação de carbono. Este catalisador foi preparado pelo método One-put com 5% 

de Ni. 

Em alguns trabalhos não foram apresentadas as taxas de formação de carbono.  

TAUFIQ-YAP et al (2013) avaliaram a deposição de carbono através da perda de massa 

na análise de ATG. A maior perda de massa dentre os catalisadores deste grupo por ele 

sintetizados foi obtida para o catalisador Ni/SiO2, conforme apresentado anteriormente 

na Figura 4.1. KIM et al (2015) realizaram análises para identificação do carbono e 

verificaram que a deposição de carbono é mais severa para o Ni/TiO2 e reduz com o 

aumento do teor de CeO2 no suporte, porém não quantificaram o carbono formado. 

BARROSO-QUIROGA et al (2009) verificaram que o Ni/ZrO2 apresentou menor 

formação de carbono dentre os catalisadores preparados em seu trabalho, porém não 

apresentaram a taxa de formação de carbono. 
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4.4.4 Óxidos Binários 

A Tabela 4.17 apresenta dados da estabilidade e taxa de formação de carbono dos 

catalisadores utilizando óxido binários como suporte. 

 

Tabela 4. 17. Estabilidade dos catalisadores suportados em óxidos binários 

Suporte 
Fator de 

Estabilidade 

Taxa de 

formação  

de carbono 

(mgC/gcat.h) 

Referência 

La2O3/Al2O3 

La2O3/CeSiO2 

1,70 

1,15 

7,58 

0,32 

RABELO-NETO 

et al., 2017 

30%CeO2-SiO2 

9%CeO2-SiO2 

18%CeO2-SiO2 

3%CeO2-SiO2 

1,09 

0,97 

0,92 

0,81 

- 

- 

- 

- 

TAUFIQ-YAP et 

al., 2013 

TiO2-SiO2-850 

TiO2-SiO2-700 

TiO2-SiO2-550 

1,04 

0,98 

0,93 

- 

17 

12 

ZHANG et al., 

2008 

50TiO2-50CeO2 

20TiO2-80CeO2 

80TiO2-20CeO2 

0,96 

0,96 

0,67 

- 

- 

- 

KIM et al., 

2015 

MgO-Al2O3 0,93 - 
KANG et al., 

2011 

MgO-ZrO2 0,87 0,18 FAN et al., 2010 

58,3%BaTiO3-Al2O3 

32,4%BaTiO3-Al2O3 

25,4%BaTiO3-Al2O3 

16,9%BaTiO3-Al2O3 

- 

- 

- 

- 

0,44 

0,053 

0,093 

0,267 

LI et al., 2012 

 

Os catalisadores suportados em óxidos binários apresentaram estabilidade entre 

0,67 e 1,70, sendo a maior concentração dos valores a partir de 0,81, podendo então 

destacar a boa estabilidade que estes catalisadores apresentaram. A menor taxa de 

formação de carbono encontrada nesse grupo, 0,053 mgC/gcat.h, foi obtida para o 

catalisador Ni/32,4% BaTiO3-Al2O3 (LI et al., 2012). Este catalisador foi sintetizado pelo 

método sol-gel com 5% de Ni e testado a 800 °C com W/F de 4,17x10-5 gcat.h/mL. O 

diâmetro de partícula da fase metálica não foi apresentado e a área específica foi de 208 

m²/g. 

O catalisador Ni/18%CeO2-SiO2 (TAUFIQ-YAP et al, 2013), havia apresentado 

os melhores resultados de conversão de metano e CO2 neste grupo dos catalisadores 
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suportados em óxidos binários. Para este catalisador não foi fornecido o dado da 

quantidade de carbono formada, mas, a partir do perfil de ATG das amostras preparadas 

pelo grupo apresentado na Figura 4.1, é possível avaliar a perda de massa devido a 

oxidação do carbono formado. O catalisador Ni/18%CeO2-SiO2 não apresentou uma 

perda de massa expressiva, podendo indicar baixa formação de carbono. Este grupo de 

catalisadores sintetizados por TAUFIQ-YAP et al (2013) apresentou pequenos diâmetros 

de cristalito, ficando atrás apenas do catalisador sintetizado por FAN et al (2010) 

anteriormente mencionado. Dentre os catalisadores com fator de estabilidade menor ou 

igual a 1, destaca-se o catalisador Ni/MgO-ZrO2 (FAN et al 2010) com uma alta 

estabilidade de 0,84 e formação de carbono de 0,18 mgC/gcat.h. Este catalisador foi 

preparado pelo método da impregnação assistida por surfactante com 6% de Ni. 

O efeito do diâmetro de cristalito da fase ativa foi avaliado na formação de 

carbono. A Tabela 4.18 apresenta os dados de taxa de formação de carbono e o diâmetro 

de partícula de Ni0 dos catalisadores dos quatro grupos avaliados. Para construção da 

tabela foram considerados os catalisadores com menores diâmetro de níquel metálico 

associados às menores taxas de carbono formados, dentre os autores que forneceram 

ambos os dados.  

 

 

Tabela 4. 18. Taxa de formação de carbono e diâmetro de níquel metálico dos quatro grupos de 

catalisadores avaliados 

Catalisador d Ni0 (nm) 

Taxa de 

formação de 

carbono 

(mgC/gcat.h) 

Referência 

Ni/MgO-PT 3,4 0,078 HUA et al., 2010 

Ni/MgO-ZrO2 5,0 0,18 FAN et al., 2012 

Ni/Al2O3-PC 7,3 0,020 ZHU et al., 2008 

Ni/CeZrO2 9,4 0 MARINHO, 2018 

 

Os resultados da Tabela 4.18 confirmam a influência do diâmetro de cristalito da 

fase ativa na formação de carbono na superfície dos catalisadores. Pequenas partículas de 

metal são necessárias para inibir ou reduzir a formação de carbono durante a reação. Os 

catalisadores com menores diâmetros de Ni0 encontrados na avaliação dos quatro grupos 

apresentaram, de fato, baixas taxas de formação de carbono. 
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5. CONCLUSÕES 

O grupo de catalisadores de Ni suportados em óxido de cério apresentou boas 

propriedades texturais com áreas específicas chegando a 110m²/g e diâmetro de cristalito 

a partir de 9,2 nm. Os catalisadores se mostraram estáveis quando aplicados na DRM com 

longa duração, com boa parte das amostras apresentando fator de estabilidade próximo 

de 1. A formação de carbono ficou entre 0,0 e 31,50 mgC/gcat.h, com a maior concentração 

dos dados em baixas taxas de formação de coque. O catalisador Ni/Ce0,8Pr0,2O2 

(VASILIADES et al., 2016) apresentou um alto fator de estabilidade de 0,94 (dentre os 

catalisadores com estabilidade menor ou igual a 1) associado à baixa taxa de formação de 

carbono (0,10 mgC/gcat.h). Este resultado pode ser atribuído à dopagem com Pr. 

Catalisadores com suporte de óxido de cério dopados com Pr apresentam alta interação 

suporte-metal, estabilidade térmica e aumento das propriedades redox (AZEVEDO, 

2017).  Este catalisador foi preparado pelo método sol-gel com impregnação úmida da 

fase ativa e 5% de Ni. Com relação a atividade e seletividade, este grupo apresentou 

conversões iniciais de metano com maior faixa de valores entre 97,8 e 71% e apresentou 

razão H2/CO de 1,25 a 0,49. O catalisador não dopado Ni/CeO2 (TAUFIQ-YAP et al., 

2013) apresentou o melhor desempenho com conversões de metano e CO2 iguais a 97,8 

e 96,5% respectivamente e apresentou seletividade igual a 1,25. Contudo foram obtidos 

poucos dados das propriedades texturais deste catalisador, como dispersão e diâmetro de 

cristalito, apresentando apenas a área especifica de 67 m²/g. Este catalisador foi preparado 

por impregnação úmida, com 5% de Ni, calcinado a 500°C e foi testado na DRM a 800°C 

com W/F de 6,67x10-5 gcat.h/mL.  

Os catalisadores de Ni suportados em óxidos de alumina apresentaram áreas 

específicas maiores que as do cério, entre 90 e 295,5 m²/g. Apresentaram bons valores de 

dispersão sendo o maior igual a 20,83%, diâmetro de cristalito de 4,8 a 15,35nm, com 

uma faixa de diâmetros menor que dos catalisadores suportados em óxido de cério. Este 

grupo obteve uma menor faixa dos valores de taxa de formação de carbono, em relação 

ao óxido de cério, entre 0 e 11,67 mgC/gcat.h e fator de estabilidade entre 0,16 e 1,43. O 

catalisador Ni/0,15%Ca-Al2O3 (ALFATESH et al., 2011), preparado por impregnação 

úmida com 3% de Ni, apresentou um alto fator de estabilidade de 0,99 (dentre os 

catalisadores com estabilidade menor ou igual a 1) associado à uma baixa taxa de 

formação de carbono (0,005 mgC/gcat.h). O teor de 0,15% de Ca promoveu aumento na 

estabilidade do catalisador e redução da deposição de carbono. Com relação a atividade 

e seletividade, este grupo exibiu conversões iniciais de metano em sua maioria entre 60 e 
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93% e razão H2/CO entre 0,28 e 1,11. O catalisador não dopado Ni/Al2O3 (SOUZA et al., 

2004) apresentou as maiores conversões iniciais de metano e CO2, iguais a 93 e 98%, 

respectivamente, e razão H2/CO igual a 0,85. Com teor de 14% Ni e preparado pela 

impregnação úmida incipiente, este catalisador apresentou ótima estabilidade (0,97) na 

DRM a 800°C e com W/F de 4,17x10-6 gcat.h/mL e mostrou uma baixa taxa de formação 

de carbono de 0,050 mgC/gcat.h 

No terceiro grupo foi estudado o desempenho de catalisadores de Ni suportado em 

diversos óxidos. Este grupo apresentou boas propriedades texturais com área específicas 

de até 294 m²/g e diâmetros de partícula a partir 3,4 nm. Em relação a taxa de formação 

de carbono, os valores apresentados pelo grupo variaram entre 0 e 38 mgC/gcat.h, sendo o 

maior intervalo entre os grupos. O catalisador Ni/ZrO2-P (OP) (MUSTU et al 2015), 

preparado pelo método One-put com 5% de Ni, apresentou uma alta estabilidade de 0,91 

e sem formação de carbono atribuídos a rota de síntese utilizada que conferiu boa 

dispersão da fase ativa e resistência à deposição de coque. A conversão inicial de metano 

variou entre 12 e 95,5% e a razão H2/CO entre 0,24 e 1,20. Ganhou destaque o catalisador 

Ni/SiO2 (TAUFIQ-YAP et al., 2013) com conversões iniciais de metano e CO2 iguais a 

95,5 e 93,8%, respectivamente, e razão H2/CO de 1,15. Preparado por impregnação 

úmida, com teor de 5% de Ni e calcinado a 500 °C, este catalisador apresentou elevada 

área específica (294 m²/g) e dispersão de 6,47%. Testado na DRM a 800°C e com W/F 

de 6,67x10-5 gcat.h/mL, obteve conversão final de metano maior que a inicial e fator de 

estabilidade de 1,09. Foi identificada formação de carbono neste catalisador, a partir da 

perda de massa na análise de ATG, porém a taxa de formação de carbono não foi 

apresentada. 

Os catalisadores de Ni suportados em óxidos binários exibiram uma ampla faixa 

de área de específica com o maior valor (250 m²/g) para o catalisador Ni/3%CeO2-SiO2 

(TAUFIQ-YAP et al, 2013). Foram encontrados pequenos valores de cristalito metálico 

(a partir de 5nm) e dispersão da fase ativa de até 20%. Quanto à estabilidade, o catalisador 

Ni/MgO-ZrO2 (FAN et al., 2010) apresentou um alto fator de estabilidade de 0,84 e 

formação de carbono de 0,18 mgC/gcat.h. Este catalisador foi preparado pelo método da 

impregnação assistida por surfactante com 6% de Ni. A conversão de metano dentre os 

óxidos binários variou entre 46 e 98,1%, sendo 98,1% o maior valor de conversão dentre 

os quatro grupos avaliados. Com relação a seletividade, foram obtidas razões H2/CO entre 

0,58 e 1,22. Na DRM a 800 °C e com W/F de 6,67x10-5 gcat.h/mL, o catalisador contendo 

18% de céria, Ni/18%CeO2-SiO2 (TAUFIQ-YAP et al, 2013), apresentou um excelente 
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desempenho com conversões de metano e CO2 iguais a 98,1 e 96,9% respectivamente, 

razão H2/CO inicial de 1,21 e fator de estabilidade de 0,92. Preparado pelo método da 

impregnação úmida, com teor de 5% de Ni e calcinado a 500 °C, o catalisador 

Ni/18%CeO2-SiO2 (TAUFIQ-YAP et al., 2013) apresentou área específica 220 m²/g e 

dispersão de 8,51%. A taxa de formação de carbono não foi apresentada, porém foi 

identificada formação de carbono neste catalisador, a partir da análise de ATG. A perda 

de massa, no entanto, não foi tão expressiva.  

Comparando os quatros grupos estudados, o grupo dos óxidos diversos apresentou 

os melhores resultados para as propriedades texturais com áreas específicas de até 294 

m²/g para o catalisador Ni/SiO2 (TAUFIQ-YAP et al., 2013) e tamanho de partícula de 

níquel a partir de 3,2 nm para o Ni/MgO (HUA et al., 2015). Quanto à estabilidade este 

grupo também se destacou com o catalisador Ni/ZrO2 (MUSTU et al., 2015) apresentando 

fator de estabilidade de 0,91 e sem formação de carbono. Porém o catalisador que 

apresentou as maiores conversões iniciais de metano e CO2, elevada seletividade ao H2 e 

elevada estabilidade na DRM, foi o catalisador Ni/18%CeO2-SiO2 (TAUFIQ-YAP et al., 

2013) do grupo dos óxidos binários, descrito acima. Este catalisador, portanto, foi 

avaliado como o melhor catalisador dentre os pesquisados no presente trabalho, 

apresentando-se muito promissor para as reações de reforma seca do metano, mostrando 

um ótimo desempenho de atividade e seletividade. As propriedades do óxido de cério de 

armazenamento de oxigênio associados à elevada área superficial da sílica compõem um 

catalisador com elevada performance para a reforma seca do metano. 
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