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RESUMO 

 

 O objetivo deste trabalho foi a análise e modelagem da reforma autotérmica de metano 

em um reator de microcanais com catalisador de Ni/Al2O3 no software COMSOL Multiphysics 

4.3® para a produção de hidrogênio visando seu uso em células a combustível. A análise 

consistiu na verificação da produção total de hidrogênio e a viabilidade técnico-econômica do 

processo baseada nos resultados encontrados e comparando estes com resultados teóricos da 

literatura. 

 Devido à complexidade do modelo cinético adotado, foi usado modelo pseudo-

homogêneo como simplificação para evitar erros computacionais e obter resultados 

satisfatórios. Neste modelo, o processo se dá de forma isotérmica e as equações são válidas para 

temperaturas em torno de 830K. O escoamento é empistonado e o catalisador encontra-se nas 

paredes do microcanal cilíndrico formando uma região de livre escoamento e uma região de 

reação nas paredes. 

 O sistema foi condizente com o modelo cinético proposto com algumas alterações nas 

taxas de reações devido à aos altos valores dos fatores de frequência e comportamento 

oscilatório nos dados simulados. A reação total se mantém exotérmica, significando que a 

utilização de microrreatores para a reforma autotérmica do metano para a produção de 

hidrogênio é viável, necessitando de estudos futuros para seu uso em células a combustível.  

 

Palavras-chave: Hidrogênio, Metano, Reforma Autotérmica, Reforma a Vapor, Oxidação, 

Microrreator, Simulação 

  



 

ABSTRACT 

 The objective of this study was the analysis and modeling of an autothermal reforming 

of methane in a microchannel reactor with Ni/Al2O3 catalyst in COMSOL Multiphysics  4.3® 

software for the production of hydrogen, aiming its use in fuel cells. The analysis consisted of 

the verification of the total hydrogen production and a study of the economic viability of the 

process based on the results obtained and comparing these results with literature. 

 Due  to  the  complexity  of  the  kinetic  model  adopted,  a pseudo-homogeneous  model 

was used as simplification to avoid computational errors and get satisfactory results. In this 

model, the process occurs in a isothermal way, and the equations are valid for temperatures 

around 830K. The flow is plug flow, and the catalyst is on the walls of the cylindrical 

microchannel, forming a free flow region and a reaction region on the walls. 

 The system was consistent with the proposed kinetic model with some changes in 

reaction rates due to the high values of the frequency factors and oscillatory behavior in 

simulated data. The total reaction remains exothermic, meaning that the use of microreactors 

for the autothermal reforming of methane for hydrogen production is feasible requiring further 

studies for use in fuel cells. 

 

Keywords: Hydrogen, Methane, Autothermal Reforming, Steam Reforming, Oxidation, 

Microreactor, Simulation 
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1 INTRODUÇÃO 

A busca por alternativas capazes de tornar o uso de combustíveis fósseis menos poluente 

tem se intensificado devido aos diversos estudos sobre os impactos ambientais causados pela 

sua queima. Os desafios envolvidos na criação de novos produtos/processos industriais estão 

relacionados à análise prévia dos possíveis impactos ambientais e do seu desempenho, a fim de 

torná-lo o mais ecoeficiente possível (CAETANO, ARAÚJO, AMARAL, 2012). Desta forma, 

minimizar a emissão de gases que promovem o efeito estufa, como o dióxido de carbono, é um 

dos principais focos do desenvolvimento de novas tecnologias (CHANDAN et al., 2013). 

O combustível que melhor atende a essas características é o hidrogênio devido à alta 

eficiência alcançada através de seu elevado poder calorífico de 140 MJ/kg, valor superior ao 

dos combustíveis tradicionais que variam na faixa de 15 – 24 MJ/kg (SHARMA apud ZHAI et 

al., 2010). Além da eficiência, outra vantagem da queima do hidrogênio é a ausência de 

emissões de gases poluentes, especialmente os relacionados a intensificação do efeito estufa, 

característicos da atual matriz energética de combustíveis fósseis. Apenas vapor d’água é 

formado após sua combustão (ZHAI et al., 2010).  

A forma mais promissora de exploração desta fonte de energia é através de células a 

combustível. Estas são definidas como “dispositivos de conversão de energia que geram calor 

e eletricidade por processo eletroquímico” (CHANDAN et al., 2013, p. 265). 

Uma das formas mais comuns de se obter hidrogênio para ser aplicado como 

combustível é através da reforma a vapor do metano, cuja principal fonte é o gás natural. Trata-

se da reação entre metano e vapor d’água produzindo monóxido de carbono e hidrogênio. Em 

seguida, ocorre a reação de troca conhecida como reação de shift em que o monóxido de carbono 

reage com a água formando gás carbônico e água. Apesar da reação de reforma gerar como 

subprodutos CO2 e CO, o processo de utilização de H2 como combustível ainda emite 

quantidades drasticamente reduzidas de gases do efeito estufa. Além disso, unidades de 

tratamento de gás carbônico são usualmente acopladas a estes sistemas, prevenindo o descarte 

inadequado destes gases na atmosfera (MEHTA, COOPER, 2003). 

A reação de reforma é endotérmica necessitando assim de uma fonte de calor junto ao 

reator. Essa fonte pode ser tanto proveniente de aquecedores quanto de reações exotérmicas 

promovidas em conjunto, como a oxidação de metano. Neste último método, o processo é 

conhecido por reforma autotérmica. 
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Atualmente, cerca de 80-85% de todo hidrogênio produzido é através da reforma a vapor 

do metano (SIMPSON, LUTZ apud BOYANO et al., 2011). Muitas pesquisas têm sido feitas 

no sentido de aumentar a eficiência desse processo e diminuir possíveis impactos ambientais 

através da análise da termodinâmica, questões econômicas, desenvolvimento de novos 

catalisadores (BOYANO et al., 2011). 

Vale a pena ressaltar que a cadeia produtiva do hidrogênio passa a ser a única 

preocupação em termos de emissões atmosféricas, especialmente as de gases intensificadores 

do efeito estufa. Dessa forma, apesar de a queima direta do combustível apresentar 

consideráveis vantagens para a redução de impactos ambientais, suas emissões indiretas na 

reação de reforma a vapor do metano, por exemplo, não são insignificantes.  

O principal tipo de microrreator estudado atualmente é o de microcanais. Estes reatores 

apresentam várias características que os tornam atrativos, destacando-se seu tamanho reduzido, 

que por sua vez facilita sua fabricação e controle. Por outro lado, um de seus principais 

problemas inclui baixas taxas de conversão, caso a geometria do microrreator não ofereça uma 

distribuição uniforme de escoamento nos microcanais (MEI et al., 2013). Quanto à produção 

de hidrogênio, estes reatores apresentam ótimo desempenho graças a sua alta capacidade de 

transferência de massa e calor (HOLLADAY, WANG, JONES apud MEI et al., 2013). 

O objetivo deste trabalho é a modelagem da reação de reforma autotérmica do metano 

em um reator de microcanais do tipo-A para a produção de hidrogênio considerando seu uso 

em células a combustível. A fonte de calor para a reação endotérmica de metano será 

proveniente da reação de oxidação do mesmo.  

A simulação do microrreator e modelagem matemática dos fenômenos de transporte de 

massa e energia foram feitas no software COMSOL Multiphysics 4.3®. Os resultados 

apresentados validaram o modelo utilizado assim como mostrarão o funcionamento do 

microrreator. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Este capítulo apresenta a revisão bibliográfica com os principais temas abordados neste 

trabalho. Nas seguintes seções serão apresentados os tópicos Hidrogênio, Células a 

combustível, Catalisadores da reforma, Reforma a vapor do metano e Reator de microcanais. 

 

 2.1 Hidrogênio 

O hidrogênio vem sendo amplamente estudado em diversos países por ser uma 

alternativa renovável aos combustíveis fósseis Sua queima direta não gera impactos ambientais 

significativos, visto que o produto desta combustão consiste apenas de vapor d'água. No 

entanto, a partir de combustíveis fósseis pode gerar outros gases como subproduto. O maior 

desafio é encontrar a rota mais viável e econômica para sua produção, já que não é encontrado 

de forma livre na natureza. 

Nos anos 1950, a maior fonte de energia era proveniente do petróleo e gás natural. 

Entretanto, na segunda metade do século XX, o uso de fontes de combustíveis fósseis sofreu 

redução devido à possibilidade de seu esgotamento e surgiu a necessidade de se encontrar um 

novo combustível. A partir dos anos 1960, a energia nuclear ganhou força, porém não se 

popularizou como o esperado. Estudos apontam que o combustível mais promissor como 

substituto dos fósseis é o hidrogênio (ARMOR, 1999). 

Em 2003, o Departamento de Energia dos Estados Unidos estabeleceu a Parceria 

Internacional para a Economia de Hidrogênio (IPHE). Esta parceria, com dezesseis países 

membros, visa ao desenvolvimento das pesquisas internacionais e da tecnologia de hidrogênio 

e células a combustível assim como à implementação das atividades de utilização comercial do 

hidrogênio (CGEE, 2010). 

O Brasil possui recursos naturais renováveis abundantes, o que beneficia a produção de 

energia renovável através do hidrogênio como vetor energético assim como o desenvolvimento 

de equipamentos e serviços relacionados a esse setor (CGEE, 2010). 

O método de obtenção de hidrogênio mais usado mundialmente e mais econômico é 

através da reforma a vapor do gás natural. Outros métodos incluem a oxidação parcial de óleos 
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pesados e carvão e a eletrólise da água quando há disponibilidade de maneira econômica de 

eletricidade (ARMOR, 1999).1 

A Figura 2.1 mostra resumidamente as rotas de produção e utilização do hidrogênio, 

levando em consideração suas fontes primárias, os processos de produção e seus principais usos 

junto com as atividades suporte necessárias que possibilitam sua integração com diversas 

tecnologias: 

 

Figura 2.1 – Rotas possíveis de produção e utilização do hidrogênio 

 

Adaptado de CENEH apud CGEE, 2010 

 

O hidrogênio no Brasil é usado principalmente no setor industrial, como na síntese de 

amônia, indústria petroquímica, síntese de metanol e também aparece como subproduto em 

outras áreas (SOUZA, 1998). 

Na síntese da amônia, as plantas são constituídas em parte de unidades produtoras de 

hidrogênio para reduzir N2 a NH3.  Por causa da capacidade de produção em excesso de amônia, 

                                                 
1 PCH – Pequenas Centrais Hidrelétricas  
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é atrativo converter parte da planta de síntese em unidade de geração de hidrogênio (ARMOR, 

1999). 

Serão mostradas a seguir as principais formas de obtenção de hidrogênio: eletrólise, 

biomassa e gás natural. 

 

  2.1.1 Eletrólise 

No processo de eletrólise, uma corrente elétrica é aplicada com o propósito de viabilizar 

uma reação no sentido não-espontâneo. Quando uma corrente elétrica passa por moléculas de 

água, estas se decompõem em hidrogênio e oxigênio. Para essa decomposição ocorrer, a fonte 

de eletricidade deve alcançar a diferença de potencial requerida de 1,23V (ATKINS, JONES, 

2006). 

H2O → H2 + 1
2⁄ O2  (2.1) 

      

Em um sistema eletroquímico, dois eletrodos, um catodo e um anodo, são imersos em 

uma solução eletrolítica e, ao aplicar uma diferença de potencial através da passagem de uma 

corrente elétrica, os elétrons migram do anodo para o catodo. 

Se o meio condutor for básico, as seguintes reações ocorrem: 

2H2O + 2e− → 2H2 + 2OH−     (catodo) (2.2) 

2OH− → 1
2⁄ O2 + H2 O + 2e−     (anodo) (2.3) 

Se o meio condutor for ácido, têm-se as seguintes reações nos eletrodos: 

H2O → 1
2⁄ O2 + 2H+ + 2e−     (anodo) (2.4) 

2H+ + 2e− → H2     (catodo) (2.5) 

Para a reação global ocorrendo à temperatura de 298,15K e pressão de 1 bar, é mostrado 

na tabela 2.1 os dados termodinâmicos. 
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Tabela 2.1 – Dados termodinâmicos da reação de eletrólise da água nas condições 

padrão 

Parâmetro Valor 

Entalpia da reação (Hº) 285,83 kJ/mol 

Energia livre da reação (Gº) 237,13 kJ/mol 

 Adaptado de SMITH, VAN NESS, ABBOTT, 2007 

 

 A eletrólise para produção de hidrogênio é realizada em eletrolisadores que podem ser 

de dois tipos. Os convencionais foram os primeiros a serem desenvolvidos, geralmente o meio 

iônico é alcalino, são maiores em tamanho, a corrente aplicada é mais baixa e sua eficiência é 

reduzida. Os avançados surgiram dos programas espaciais norte-americanos, são mais 

compactos e eficientes e apresentam menores custos (SOUZA, 1998). Os eletrolisadores 

geralmente são um dispositivo contendo um número de células eletrolíticas arranjadas dentro 

de uma pilha de células (IEA, 2006). 

 A energia total necessária para a eletrólise da água aumenta com a temperatura e a 

energia elétrica necessária diminui. Dessa forma, um processo a alta temperatura é vantajoso 

desde que os custos com fornecimento de energia térmica sejam viáveis (IEA, 2006). 

 Outros tipos de eletrólise podem ser realizados e diferem entre si de acordo com a fonte 

de energia utilizada. Um deles é a fotoeletrólise, em que sistemas fotovoltaicos são acoplados 

ao eletrolisador. O processo consiste na aplicação da luz diretamente na água fornecendo 

energia suficiente para a sua decomposição (IEA, 2006). 

 

  2.1.2 Biomassa 

 Denomina-se biomassa qualquer recurso renovável proveniente de organismos vivos 

destinado à produção de energia. Sua maior vantagem é diminuir a dependência dos 

combustíveis fósseis e diminuir a emissão de gases poluentes. Hidrogênio pode ser produzido 

através de biomassa por diversos processos. 

 Os processos de produção de energia através da biomassa podem ser divididos em 

processos termoquímicos, como combustão, pirólise e liquefação; e processos biológicos como 

reação de deslocamento (shift) biológica e foto fermentação (NI et al., 2005). 
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 O processo de produção de hidrogênio através de biomassa é parecido com o processo 

de gaseificação do carvão. Gaseificação e pirólise são as tecnologias mais promissoras desse 

setor e os meios de produção variam de acordo com alguns critérios, como o tipo de cultura, o 

local e variações climáticas (IEA, 2006). 

 No processo de gaseificação, partículas de biomassa são submetidas à oxidação parcial 

gerando carvão vegetal e alguns gases. Em seguida, o carvão vegetal é reduzido a hidrogênio, 

metano, CO e CO2 (NI et al., 2005). 

 Pirólise consiste no processo de aquecimento da biomassa na ausência de ar para 

convertê-la em óleos líquidos, carvão vegetal e compostos gasosos. Pode ser classificada em 

pirólise lenta e rápida, tendo apenas a do tipo rápida rendimento de hidrogênio aceitável (NI et 

al., 2005). A Figura 2.2 mostra o esquema de formação de hidrogênio e coprodutos através da 

pirólise. 

 

Figura 2.2 – Produção de hidrogênio e coprodutos através da pirólise de biomassa 

 

Adaptado de NI et al., 2005 
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  2.1.3 Gás natural 

 O gás natural é a fonte de hidrogênio mais utilizada mundialmente. O gás natural é 

composto em sua grande parte por metano, contendo em pouca quantidade outros 

hidrocarbonetos mais pesados. Por ser um combustível fóssil, além de hidrogênio, há a 

produção de CO e CO2 nos processos. Existem três meios de obtenção: reforma a vapor (Steam 

Reforming of Methane, SRM), oxidação parcial (Catalytic Parcial Oxidation, CPO) e reforma 

autotérmica (Autothermal Reforming, ATR). 

 A reforma a vapor consiste basicamente na conversão de metano e vapor d’água em 

hidrogênio e CO. Essa reação é endotérmica e favorecida a baixas pressões. O gás CO 

produzido pode ser convertido em CO2 e H2 na presença de água, o que é chama de reação de 

deslocamento (water-gas shift) (IEA, 2006). 

 Na oxidação parcial ocorre a combustão parcial do metano na presença de oxigênio 

gerando hidrogênio e CO. Como se trata de uma combustão, é altamente exotérmica, não 

necessitando de fontes de energia externas (IEA, 2006). 

 Na reforma autotérmica, ocorre a combinação dos dois processos citados, de forma que 

a combustão parcial do metano gera calor necessário para a reforma endotérmica, tornando o 

processo autossuficiente em energia proporcionando maior rendimento de hidrogênio, sendo o 

processo todo exotérmico (IEA, 2006). 

 

 2.2 Células a combustível 

 Célula a combustível é uma célula eletroquímica em que um combustível e um agente 

oxidante são consumidos e sua energia química é convertida em energia elétrica. Essa energia 

é medida através de um potencial de célula e da corrente de saída. A energia elétrica e diferença 

de potencial máximas atingidas pela célula é possível quando a mesma está operando em 

condições termodinamicamente reversíveis (LI, 2007). 

 A Figura 2.3 mostra um esquema termodinâmico de célula a combustível. No esquema, 

tem-se destacado um volume de controle onde estão o catodo e o anodo. As entradas são do 

combustível e do agente oxidante enquanto que a saída é chamada de exaustor e contém os 

produtos da reação. A célula está imersa em um banho térmico para manter a temperatura do 

sistema. É assumido que as entradas e a saída estão sujeitas às mesmas temperatura e pressão. 
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No caso de célula de H2/O2, o combustível é o hidrogênio, o agente oxidante é o oxigênio e o 

produto é água. 

 

Figura 2.3 – Modelo termodinâmico de célula a combustível 

 

Adaptado de LI, 2007 

 

  2.2.1 PEMFC 

 Para a indústria automotiva, uma das mais poluidoras do mundo, as células a 

combustível possuem alto potencial como tecnologia ecoeficiente substituta dos motores atuais, 

movidos a gasolina. Dentre estes modelos, o mais indicado para esta função é o modelo PEMFC 

(“Proton Exchange Membrane Fuel Cell”), devido a sua alta eficiência e potência, rápido “start-

up” e rápida resposta a variação de carga, além da sua baixa temperatura de operação e baixo 

peso – devido a característica polimérica da membrana utilizada. O desenvolvimento desta 

tecnologia poderá levar a produção em massa de veículos movidos a hidrogênio com preços 

acessíveis (MEHTA, COOPER, 2003). 
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As células PEMFC têm sido extensamente pesquisadas, estendendo seu conceito e 

utilização para inúmeras áreas do conhecimento, como a aviação por exemplo, guardadas as 

proporções e adaptações de arquitetura e design (WERNER, BUSEMEYER, KALLO, 2015). 

O maior obstáculo que impede o avanço do desenvolvimento desta tecnologia ainda 

reside na estrutura de suprimento de hidrogênio. Para utilização em veículos automotivos, o 

hidrogênio deve ser armazenado e distribuído, e tais tarefas apresentam um alto custo e risco 

de segurança devido à sua alta inflamabilidade. A acessibilidade e utilização em grande escala 

do combustível automotivo são os dois fatores chave que correspondem à grande parte do seu 

preço, tornando-o não competitivo frente aos atuais disponíveis (MEI et al., 2013). 

A solução para este empecilho é a produção local de hidrogênio em estruturas de 

fornecimento acopladas diretamente às PEMFC, através da reforma de hidrocarbonetos (MEI 

et al., 2013). Desta forma, o sistema pode ser alimentado com gás natural ao reformador e ainda 

promover um processo ecoeficiente. 

 

   2.3 Catalisadores da Reforma 

Estudos anteriores comprovaram que os metais do grupo VIII (Ni, Ru, Rh, Pt, Pd, Ir) 

catalisam de forma efetiva as reações com metano e dióxido de carbono; e que o Rh é o metal 

mais estável do grupo, com maior atividade catalítica para reforma de metano e maior 

conversão de CH4 (WEI, IGLESIA, 2004). Contudo, dentre estes metais, os catalisadores de 

níquel são os mais utilizados. Isso porque, apesar de sua menor atividade comparada, seu baixo 

custo em relação aos demais catalisadores de metais preciosos o torna mais atraente 

(PARIZOTTO et al., 2007). 

 Os maiores problemas relacionados à atividade dos catalisadores de Ni compreendem 

envenenamento por enxofre, formação de coque e sinterização. Cargas contaminadas com 

enxofre levam ao envenenamento do catalisador pela formação de H2S e bloqueio dos sítios 

ativos na superfície metálica. O depósito de carbono por coque causa aumento da queda de 

pressão e bloqueio dos sítios ativos, além de reduzir a transferência de calor. Já a sinterização 

das partículas de Ni a altas temperaturas causa sua agregação durante a operação, diminuindo 

a atividade do catalisador (LEVALLEY, RICHARD, FAN, 2014). Sua maior desvantagem é a 

sua susceptibilidade à desativação via formação de coque, e em casos onde a razão de entrada 

de vapor/C é estequiométrica, a formação de grafite sobre o Ni é aumentada, o que gera um 
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incremento na queda de pressão e no bloqueio do reator e, consequentemente, na desativação 

do catalisador (PARIZOTTO et al., 2007).  Quando a relação O/C da carga se aproxima da 

estequiometria, o processo de reforma se torna mais econômico, porém catalisadores de Ni não 

promovidos são ativos para a formação de coque para relação O/C estequiométrica da SRM. 

Desta forma, a razão ideal de trabalho deve ser maior do que 3 (O/C > 3) para um catalisador 

de Ni não promovido (PARIZOTTO et. al., 2007). 

 Devido aos problemas de desativação dos catalisadores de Ni, novas soluções foram 

propostas para viabilizar sua utilização, como desenvolvimento de promotores que confiram 

maior estabilidade ao catalisador como um todo (LEE, LIM, WOO, 2014). Metais nobres, como 

Au e Ag, tem sido amplamente estudados como promotores, pois formam uma espécie de liga 

metálica na superfície do catalisador e conferem maior estabilidade, devido a redução da 

formação de coque (PARIZOTTO et al., 2007 apud LEE, LIM, WOO, 2014). A utilização de 

boro como promotor levou a um aumento inicial da conversão e decréscimo da desativação dos 

catalisadores de Ni / Al2O3 através da redução do depósito de carbono de 70% a 30%, após 10h 

de reação, tornando-o mais estável, e a conversão de CH4 aumentou de 56% para 61%, assim 

como a atividade total deste catalisador. Estudos comparativos com catalisadores dopados com 

Pt e Rh mostraram que a inserção de Pt geram um incremento considerável da atividade do 

catalisador devido a platina promover a ativação dos sítios, enquanto o Rh precisa ser ativado 

por redução a altas temperaturas. (LEVALLEY, RICHARD, FAN, 2014). 

 

  2.3.1 Catalisadores com MgO como promotor 

 Dentre os promotores que obtiveram os melhores resultados, os catalisadores com MgO 

conciliaram alta atividade catalítica com a alta resistência contra formação de coque, 

comparado com catalisadores comerciais. Para uma razão Vapor/C de 0,45, a seletividade de 

formação de coque com este catalisador foi menor do que 0,2% (TAKEGUCHI et al., 2013 

apud LEVALLEY, RICHARD, FAN, 2014). Quando o suporte de γ-Al2O3 foi combinado com 

o promotor de MgO 30% wt, a dispersão de Ni obtida foi de 12%, mantendo a constante de 

atividade e aumentando a conversão de CH4 para SRM em mais de 25% par ao catalisador de 

Ni/MgO–Al2O3 comparado ao Ni/Al2O3. Além disso, o catalisador promovido com MgO 

apresentou maior área específica, inclusive após calcinação a altas temperaturas e processo de 

redução (ROH et al., 2007). 
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 A principal vantagem do promotor de MgO são as condições nas quais as melhorias de 

atividade e estabilidade são alcançadas, geralmente com baixas razões de Vapor/C, que são 

preferíveis para maior eficiência energética, e altas temperaturas de operação, visto que a reação 

de reforma é endotérmica (LEVALLEY, RICHARD, FAN, 2014). A Figura 2.4 ilustra a alta 

atividade e estabilidade obtida com o promotor MgO, em comparação com outros promotores 

estudados, através da redução da conversão ao longo do tempo. 

 

Figura 2.4 – Grau de conversão de CH4 para catalisadores de Ni utilizando diferentes 

suportes e promotores 

 

Adaptado de LEVALLEY, RICHARD, FAN, 2014 

 

   2.4 Reforma a vapor do metano 

A reforma a vapor de hidrocarbonetos ainda é o processo de produção de hidrogênio 

mais economicamente viável e a Reforma a Vapor de Metano (SRM – Steam Reforming of 

Methane) possui o melhor custo-benefício para uma escala comercial, devido ao baixo custo do 

gás natural como combustível (ZHAI et al., 2010; ARMOR, 1999). 

Devido à endotermicidade da reação de reforma, as taxas de reação são influenciadas 

não só pela cinética de todas as etapas do processo reacional, mas também pela taxa de 
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transferência de calor e de massa do seio do fluido até a superfície do pellet de catalisador 

(ARMOR, 1999). Desta forma, os fenômenos de transporte envolvidos são determinantes para 

a avaliação do desempenho do reator e, portanto, do custo operacional de todo o processo. Para 

os reatores de leito fixo comerciais de SRM, a reação se completa em ordem de alguns segundos 

(ZHAI et al., 2010). 

Um fator que prejudica o processo de reforma é a qualidade da carga de gás natural. A 

presença de impurezas como ácido sulfídrico pode causar envenenamento (depósito 

irreversível) ao catalisador a base de Níquel (amplamente utilizado em reforma a vapor), bem 

como o próprio dióxido de carbono. Compostos nitrogenados, caso presentes na corrente de 

entrada, podem ser oxidados pelo catalisador a poluentes da forma NOX, e sua formação é mais 

intensificada na unidade de combustão do que no próprio reformador, o que torna obrigatório a 

purificação do combustível antes de sua comercialização. Hidrocarbonetos maiores que o 

metano devem ser igualmente considerados como venenos para o catalisador de Ni da reforma, 

devido à sua alta reatividade frente ao metano, que aumenta consideravelmente a taxa de 

formação de coque e, consequentemente, acelera o processo de desativação do catalisador 

(ARMOR, 1999). 

Na reforma a vapor do metano, além das reações da reforma em si, podem ocorrer a 

reação de troca (shift), a reforma do metano com CO2 e a formação de coque. Essas reações são 

mostradas a seguir: 

CH4 + H2O → 3H2 + CO  (2.6) 

CH4 + 2H2O → 4H2 + CO2   (2.7) 

CH4 + CO2 → 2H2 + 2CO  (2.8) 

H2O + CO → CO2 + H2  (2.9) 

2CO → CO2 + C  (2.10) 

CH4 → C + 2H2  (2.11) 

H2 + CO → C + H2O  (2.12) 

2H2 + CO2 → C + 2H2O  (2.13) 

Para o processo tradicional de reforma de metano, realizado em reatores de leito fixo de 

largas dimensões, outras considerações devem ser efetuadas, como a extrusão do catalisador, a 
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fim de conferir resistência contra a forte compressão causada pelo peso de material em, 

aproximadamente, 40 ft de altura, e o controle rigoroso contra a formação de coque no 

catalisador, que pode rapidamente danificar uma grande quantidade de material catalítico e 

interromper o processo (ARMOR, 1999). 

Dada a característica altamente endotérmica da reação de reforma, é necessário a 

existência de uma unidade de combustão parcial do metano que providencie energia para o 

reformador, visto que uma infraestrutura de fornecimento de hidrogênio para as PEMFC deve 

ser autossuficiente termicamente (MEI et al., 2014). Para simplificar o processo, pode-se 

também colocar uma fonte de calor constante na forma de cartuchos aquecedores de forma a 

fornecer energia suficiente para o reformador. 

 

  2.4.1 Reforma autotérmica do metano 

A reforma autotérmica possui limitações quanto ao seu processo reacional, “como a 

reversibilidade da reação, limitações difusionais e desativação de catalisador” por depósito de 

coque (ZHAI et al., 2010) que representam um empecilho para a adaptação desta tecnologia em 

larga escala. Estudos comprovam que a formação de coque pode ser reduzida através do 

aumento da alimentação de vapor d’água ao reformador, porém tal aumento deve ser otimizado , 

já que maiores frações molares de vapor diminuem sua conversão ao final do processo. Sob as 

mesmas condições, a formação de coque é superior quando a reforma do metano ocorre via 

dióxido de carbono, indicando que o CO2 exerce alta influência na desativação do catalisador. 

As modificações das composições da corrente de entrada do reator devem ser realizadas de 

forma a maximizar as conversões dos reagentes e o rendimento de hidrogênio, com a cautela 

para não incitar a formação de coque durante as alterações de seu equilíbrio (LI et al., 2008). 

Estudos recentes propuseram um novo conceito de reatores, capazes de finalizar a 

reforma em milissegundos, utilizando integração energética altamente eficiente para o processo 

autotérmico, através do contato de dois canais paralelos, separados por uma parede de metal. 

Estes são denominados microrreatores, que consistem em reatores de dimensões reduzidas que 

podem ser associados em grupos paralelos para continuar atendendo a demanda de consumo 

com redução drástica de tamanho e de custos capitais, o que pode proporcionar um aumento 

considerável na margem de lucro, em comparação com a mesma capacidade de produção de 

hidrogênio (ZHAI et al., 2010). 
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  2.5 Reatores de microcanais 

Microrreatores tem sido amplamente estudados nos últimos anos nas áreas química e 

farmacêutica. Além das vantagens dimensionais, que lhes proporciona grande compacidade, 

possuem altíssimos valores de razão área/volume, que elevam notavelmente as taxas de 

transferência de calor e massa (AN et al., 2012). 

Os microrreatores mais estudados são os de microcanais, e por motivos de 

simplificação, os estudos são usualmente aplicados em regime de escoamento laminar, e 

permitem uma simulação mais precisa das reações químicas ao longo do canal, além de sua 

fácil fabricação. Nesta escala, o controle de parâmetros de processo (como temperatura, pressão 

e fluxo mássico) é favorecido, o que reduz os riscos de operação com reações altamente 

exotérmicas ou explosivas. Entretanto, a maioria dos microrreatores estudados não apresentam 

as altas conversões esperadas para o seu desempenho, o que é atribuído a problemas de 

distribuição dos reagentes, de acordo com seu design, podendo gerar taxas de transferência de 

calor e massa muito discrepantes das simulações e, consequentemente, alterações no processo 

reacional. Estudos posteriores demonstraram que mudanças no design dos reatores tem 

resultado em perfis de distribuição de velocidade de escoamento cada vez mais uniformes (AN 

et al., 2012). 

Desta forma, a geometria do reator representa um fator crucial para um bom 

desempenho, ou seja, boas taxas de conversão e rendimento. A má distribuição do fluxo pode 

acarretar desde tempos de residência não uniformes dos reagentes nos microcanais, e 

comprometer drasticamente a eficiência do processo, até a formação de pontos quentes 

espalhados pelo reator, que pode danificar seu material e sua estrutura, enquanto uma 

distribuição uniforme de fluxo favorece altas taxas de conversão e seletividade para o processo 

(MEI et al., 2013). Esta uniformidade pode ser atingida pela otimização da geometria do reator 

como um todo, por alteração nos arredores dos microcanais, por inserção de defletores no 

interior dos canais para melhorar a mistura e as taxas de reação, dentre outras formas (AN et 

al., 2012). 

 

  2.5.1 Estrutura dos microrreatores 

 Microrreatores são construídos obedecendo uma hierarquia de unidades e subunidades. 

A menor estrutura de um microrreator trata-se de uma estrutura de canais geralmente disposta 
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em um conjunto de canais paralelos. A esse conjunto dá-se o nome de elemento. Ao juntar um 

elemento com linhas de fluido conectadas e suporte de material de base, forma-se uma unidade. 

Várias unidades podem ser empilhadas a fim de aumentar a taxa de transferência (EHRFELD, 

HESSEL, LÖWE, 2000). 

 Um conjunto de unidades não forma um microrreator, de forma que é necessário um 

invólucro que ligue a linha de fluido com o exterior. Esse dispositivo pode ser arranjado em 

várias unidades dentro de um mesmo envoltório ou pela conexão de vários deles formando uma 

planta. A Figura 2.5 mostra o esquema das estruturas de um micro reator (EHRFELD, HESSEL, 

LÖWE, 2000). 

 

Figura 2.5 – Estruturas de um microrreator 

 

Adaptado de EHRFELD, HESSEL, LÖWE, 2000 

 

 A geometria dos microrreatores pode ser apenas formada por estruturas tubulares com 

uma entrada e uma saída de forma simples, onde são introduzidos reagentes para formar um 
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produto. Outra alternativa é o uso de circuitos multicomponentes mais sofisticados que possuem 

funções adicionais como mistura, injeção de reagente ou solvente, monitoramento da 

temperatura, etc (BARROW, 2008). 

 A construção de microrreatores envolve a combinação de várias técnicas de fabricação 

levando em conta fatores como o custo e o tempo do processo, exatidão, segurança, material 

utilizado e acessibilidade. Esses parâmetros de fabricação são analisados de acordo com a 

reação e o objetivo do mirorreator (EHRFELD, HESSEL, LÖWE, 2000). 

 Um dos processos de fabricação é a decapagem anisotrópica molhada de silício, que é 

baseado na diferença de velocidades de corrosão referentes às direções cristalinas para 

determinado número de agentes. Apesar do custo relativamente alto, a automação do processo 

o torna viável para a produção de microestruturas. As estruturas geométricas do microrreator 

são produzidas através de camadas de parada de decapagem modeladas (EHRFELD, HESSEL 

and LÖWE, 2000). 

 Outro processo é a decapagem a seco de silício, que é mais vantajosa que a anterior em 

relação a restrições geométricas e a gama de materiais que podem ser utilizados. Neste processo, 

são utilizados íons a partir de um plasma de baixa pressão como agentes corrosivos. Outras 

variantes desse processo também são empregadas, como o condicionamento de silício avançado 

(EHRFELD, HESSEL and LÖWE, 2000). 

 Diversas configurações de microcanais foram testadas quanto à uniformidade da 

distribuição dos reagentes, utilizando bifurcações ou desenvolvendo manifolds para 

implementação nos microrreatores. Dentre os manifolds pesquisados na literatura, as duas 

configurações de escoamento mais estudadas são do tipo bifurcado e tipo Z, como ilustrado na 

Figura 2.6 (MEI et al., 2013). 
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Figura 2.6 – Esquema das configurações do tipo (a) bifurcado, (b) tipo Z e (c) tipo A 

Fonte: (MEI et. al., 2013) 

 

A configuração bifurcada confere taxas de transferência de calor maiores que no tipo Z, 

além de maior uniformidade na distribuição do fluxo mássico ao longo do comprimento do 

reator, porém, a formação de vórtice na entrada e na saída desta configuração prejudica a 

distribuição do fluxo pela totalidade do reator. Apesar de apresentar um fluxo menos uniforme, 

a configuração tipo Z tem sido mais frequentemente utilizada em pesquisas devido à sua maior 

compacidade (MEI et al., 2013). 

 Uma nova configuração, proposta por Mei et al., 2013 (Figura 2.6 (c)), aliou a 

estabilidade do escoamento na configuração tipo Z com a uniformidade de distribuição do fluxo 

na configuração bifurcada, em um novo design de geometria de manifolds, a fim de otimizar o 

desempenho do reator de microcanais e aumentar a produção de hidrogênio. 

 

  2.5.2 Escoamento nos microcanais 

 O escoamento de um fluido em uma única fase em um microcanal é geralmente laminar 

e a difusão é o fenômeno de transporte predominante (BARROW, 2008) 

 O número de Reynolds; parâmetro que define o tipo de escoamento como laminar e 

turbulento através do diâmetro do tubo, densidade, viscosidade e velocidade do fluido; 
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geralmente é pequeno devido as condições do escoamento e dimensões do microcanal (WELTY 

et al., 2008). 

Re =
d v ρ

μ
 

(2.14) 

 A difusão é dada pela Lei de Fick, que estabelece que a difusão molar é proporcional ao 

gradiente de concentração. A difusão ocorre somente em misturas e deve ser avaliada para cada 

componente (WELTY et al., 2008). 

J = −D∇c (2.15) 

 É possível haver outro tipo de regime em um microcanal, quando há a presença de 

fluidos imiscíveis ou mais de uma fase. Nesses casos, pode haver formação de um vórtice 

interno que proporciona uma mistura rápida, sendo isso uma ocorrência contraditória à falta de 

mistura que é uma característica típica da escala desse tipo de dispositivo (HARRIES et al.; 

AHMED, BARROW, WIRTH apud BARROW, 2008). 

 A distribuição do fluido pode ser feita de várias maneiras. Entre elas, pode-se usar 

bombas de deslocamento peristáltico, que é o principal método usado em microrreatores, 

porém, como a velocidade de fluxo é lenta, essas bombas sofrem flutuações que requerem 

mecanismos de transição e recarga para serem usadas por longo tempo (BARROW, 2008). 

 Outro tipo de distribuição é através de escoamento eletro-osmótico em que o 

bombeamento é ativado através de um fluxo eletrocinético, com baixos níveis de dispersão 

hidrodinâmica. Eletrodos são colocados em reservatórios com uma determinada tensão 

dependente de vários fatores. Esse tipo de bombeamento tem sido utilizado em reatores com 

reagentes e catalisadores sólidos suportados. Entretanto, possui restrições quanto ao design e 

material do microrreator e quanto à reação (BARROW, 2008). 

 Centrífugas também podem ser utilizadas para o bombeamento de fluido. A força 

centrífuga evita o fracionamento da mistura e a incubação dos reagentes (BARROW, 2008). 

 

         2.5.2.1 Equivalente de resistências elétricas 

 Mei et al., 2013 propôs um esquema de resistências elétricas equivalente à distribuição 

de escoamento nos microcanais de um reator tipo-A e um tipo-Z. Através desse esquema foi 

possível calcular a distribuição de velocidades nos canais. Para tal, os microrreatores foram 

divididos em 2N regiões equivalentes a 2N microcanais, mostrados na Figura 2.7.  
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 A região dos canais foi dividida em 2N+1 pontos de A1 a A2N+1 e C1 a C2N+1. Na região 

do manifold de distribuição, a linha O1M representa o eixo de simetria. Os pontos BN e BN+1 

são equidistantes do ponto O1 e as linhas O1BN e O2BN+1 têm o mesmo comprimento da linha 

O1M. Da mesma forma, as linhas O1M1 e O1M2 são as bissetrizes dos ângulos ∠BNOM e 

∠BN+1OM. As linhas AiBi são perpendiculares a O1M e formam 2N regiões de distribuição 

retangulares tanto na região de distribuição quanto na região de coleta. 

  

Figura 2.7 – Diagrama de distribuição de escoamento nos microrreatores (a) tipo-A e (b) 

tipo-Z 

 

Fonte: MEI et al., 2013 

 

 A finalidade do esquema é a analogia com a lei de Kirchhoff em que a o escoamento 

nos microcanais é representado por uma rede de resistências elétricas mostrada na Figura 2.8. 

A vazão volumétrica Q é comparada à corrente elétrica, a resistência ao escoamento à 

resistência elétrica e a queda de pressão ∆P à queda de voltagem. As regiões de distribuição são 

representadas pelas resistências Rdm e as de coleta pelas resistências Rcm. E os microcanais são 

representados pelas resistências Rc(i). 
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Figura 2.8 – Rede de resistências elétricas para microrreatores (a) tipo-A e (b) tipo-Z 

 

Fonte: MEI et al., 2013 

 

 Analogamente à lei de Kirchhoff, as equações de conservação de massa para o fluido 

no manifold de distribuição são dadas por: 

Qdm(N) = Qdm(N + 1) = QT/2 (2.16) 

Qdm (N − i) = Qdm(N − i − 1) + Qc (N − i)      (i = 0,1, … , N − 2) (2.17) 

Qdm (N + i) = Qdm(N + i + 1) + Qc (N + i)      (i = 1,2, … , N − 1) (2.18) 

Qdm(1) = Qc (1) (2.19) 

Qdm(2N) = Qc (2N) (2.20) 

 

 De maneira similar, pode-se descrever as equações de conservação de massa no 

manifold de coleta: 

Qcm(1) = Qcm(2N) = QT/2 (2.21) 

Qcm(N − i) = Qcm(N − i + 1) + Qc (N − i)      (i = 0,1, … , N − 2) (2.22) 
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Qcm(N + i) = Qcm(N + i − 1) + Qc (N + i)      (i = 2,3, … , N) (2.23) 

Qcm(N) = Qc (N) (2.24) 

Qcm(N + 1) = Qc (N + 1) (2.25) 

 Analogamente com a lei de Kirchhoff novamente para malhas, as equações de 

conservação de quantidade de movimento para os reagentes nos manifolds de distribuição e 

coleta são dadas, respectivamente, por: 

Rdm(i)Qdm(i) + Rc (i)Qc(i) = Rcm(i + 1)Qcm(i + 1) + Rc (i + 1)Qc (i + 1) 

i = (1,2, … , N − 1) 

(2.26) 

Rdm(i + 1)Qdm(i + 1) + Rc (i + 1)Qc (i + 1) = Rcm(i)Qcm(i) + Rc (i)Qc(i) 

i = (N + 1, N + 2, … ,2N − 1) 

(2.27) 

 

  2.5.3 Preparação dos catalisadores dos microrreatores 

 Em reatores de leito fixo, os catalisadores em forma de pellets são aplicados no interior 

dos mesmos, enquanto que em leitos fluidizados os catalisadores estão em forma de pó 

finamente divididos, dispersos dentro do reator (EHRFELD, HESSEL, LÖWE, 2000). 

 Nos microrreatores, o empacotamento dos pellets ou a dispersão irregular dos grânulos 

pode comprometer a uniformidade da temperatura e o perfil de concentração, favorecendo 

formação de pontos quentes. Consequentemente, a irregularidade do perfil de escoamento pode 

provocar um aumento na queda de pressão (EHRFELD, HESSEL, LÖWE, 2000). 

 Técnicas específicas são aplicadas para a preparação de catalisadores em microrreatores. 

Eles são aplicados como material bulk por meio de impregnação úmida de plaquetas 

transportadoras de cerâmica ou deposição química e física de vapor de filmes catalíticos nas 

superfícies. Outra técnica é a deposição de camadas de cerâmica nanoporosas em plaquetas 

microestruturadas por oxidação anódica (EHRFELD, HESSEL, LÖWE, 2000). 

 A deposição de material ativo é feita por impregnação ou deposição nas camadas de 

cerâmica com composição similar a dos pellets. Esse tratamento combina o uso de materiais de 

atividades conhecidas com a distribuição de porosidade suficiente para o aumento da superfície 

das microestruturas (EHRFELD, HESSEL, LÖWE, 2000). 

 O processo sol-gel também é utilizado para geração de camadas nanoporosas em 

superfícies. Este método consiste em uma reação de polimerização inorgânica com a hidrólise 

de um precursor, que pode ser uma solução aquosa de sais inorgânicos ou um alcóxido 
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dissolvido em solvente orgânico, seguida da condensação das espécies hidratadas, formando 

partículas coloidais ou cadeias poliméricas lineares (AEGERTER et al. apud HIRATSUKA, 

SANTILLI, PULCINELLI, 1994). 

 Outra alternativa é o revestimento a base de nanopartículas imobilizadas, processo que 

carrega o material ativo após a deposição sem a necessidade de solução pós processamento por 

impregnação ou precipitação. O revestimento catalítico adquire alta atividade em baixo tempo 

de residência. Uma aplicação deste método foi feita em microcanais de reforma a vapor do 

metanol (EHRFELD, HESSEL, LÖWE, 2000). 

 

  2.5.4 Reforma autotérmica em reatores de microcanais 

A inserção de microrreatores como estruturas de fornecimento de hidrogênio associados 

a células a combustível do tipo PEM é um tópico de pesquisa promissor para o desenvolvimento 

de uma nova tecnologia de combustíveis mais ecoeficientes. Os reatores de microcanais 

promovem uma maior taxa de transferência de calor entre o combustor e o reformador, devido 

à sua alta relação área/volume, além de reduzirem o tempo de reação de segundos para 

milissegundos, aumentando a capacidade de produção de hidrogênio. 

A maior parte dos microrreatores pesquisados são utilizados para a investigação do seu 

desempenho com Reforma a Vapor de Metanol, devido à necessidade de tratamento prévio de 

gás natural para evitar o envenenamento do catalisador por compostos tipicamente presentes 

em sua composição, como compostos sulfurosos e nitrogenados, para análise em escala 

laboratorial (PALO, 2007). Gás Natural obtido de diferentes regiões do globo apresentam 

diferentes quantias de impurezas como ácido sulfídrico, dióxido de carbono e hidrocarbonetos 

de cadeias maiores (ARMOR, 1999). 

Os novos designs dos microrreatores propostos apresentam melhorias na uniformidade 

de distribuição do fluxo, indicando possíveis aumentos nas taxas de conversão e na produção 

de hidrogênio. Para o caso do reator com configuração do tipo A, uma simulação foi realizada 

para escoamento de ar, sem reação química, e comprovou o aumento da uniformidade ao longo 

do reator. O experimento com Reforma a Vapor de Metanol confirmou a tendência esperada e 

apresentou taxas de conversão de metanol superiores às obtidas com a configuração tipo Z, para 

a mesma reação, por uma diferença de 8% (MEI et al., 2014). 
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Um estudo comparativo entre os dois combustíveis para reforma em microrreatores, 

realizado por Stefanidis, 2009, concluiu que ambos completam a reação em milissegundos, 

porém, o metanol forma apenas dióxido de carbono como subproduto, o que torna desnecessário 

a inserção de uma unidade de WGS (Water-Gas Shift) para tratamento de monóxido de carbono, 

ao contrário do caso do metano, que gera maiores quantidades de CO. A eficiência da reforma 

utilizando metanol, portanto, é muito maior em relação ao metano devido à presença da unidade 

WGS. Outra vantagem do metanol é a sua comercialização em estado líquido, já que possui 

maior densidade energética – capacidade de geração de energia por volume de combustível 

utilizado – comparada ao metano. 
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3 METODOLOGIA 

 Para analisar o comportamento do fluido no interior dos microcanais do reator, uma 

simulação computacional em COMSOL Multiphysics 4.3 foi proposta, visto que o software já 

fora utilizado por outros pesquisadores para geração de dados referentes ao problema. 

 A complexidade do modelo matemático gerado pela cinética da reação salientou 

algumas restrições computacionais durante a realização das simulações, o que tornou necessário 

o uso de determinadas simplificações do modelo para que houvesse convergência do sistema 

de equações diferenciais e, por conseguinte, uma solução matemática que se adequasse às 

condições físicas do microrreator (SMET et al., 2001; VIEIRA, 2012). 

 Portanto, a utilização de um modelo pseudo-homogêneo equilibrou as necessidades de 

precisão com as demandas computacionais. Este modelo retrata em seus balanços a influência 

do escoamento no interior dos poros e nos seus interstícios, contudo, não considera 

explicitamente a presença do catalisador sólido na reação, desconsiderando as equações de 

continuidade para o sólido (FROMENT, 1979). 

 Para melhor compreensão do modelo, todas as equações do sistema, desde a cinética da 

reação até as avaliações dos fenômenos de transporte, estão descritas detalhadamente nos itens 

a seguir. 

 

  3.1 Modelo Cinético 

 O processo de Reforma a Vapor do Metano envolve 6 componentes que atuam em 3 

diferentes reações. A Reforma a Vapor, propriamente dita, de caráter altamente endotérmico, a 

Reação de Deslocamento (Water-Gas Shift), de caráter exotérmico, e uma reação de combustão 

do metano, também exotérmica, para geração de energia necessária para o prosseguimento do 

processo (SMET et al., 2001). 

 O modelo cinético utilizado para descrever a reação de Reforma foi proposto por Xu e 

Froment, 1989, bem como seus parâmetros e condições de operação. Para a oxidação, o modelo 

utilizado foi o proposto por Trimm e Lam, 1980, com catalisador de Pt suportado, cujos 

parâmetros foram ajustados para interações com os sítios ativos do Ni, que é o catalisador 

considerado no modelo (SMET et al., 2001). A cinética de cada uma das reações está descrita 

nos itens a seguir. 
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  3.1.1 Reforma a vapor e Water-Gas Shift 

 O modelo de Xu e Froment utiliza catalisador de Ni/MgO–Al2O3, e ambas as reações 

possuem expressão da taxa que seguem o modelo de adsorção de Langmuir–Hinshelwood. Uma 

característica importante do processo é a inserção de hidrogênio na alimentação do reator, para 

evitar a oxidação do Ni metálico e impedir a redução do número de sítios ativos disponíveis 

para a reação heterogênea (XU, FROMENT, 1989; apud SMET et al., 2001). 

 De acordo com o modelo proposto, as reações que representam o processo estão 

destacadas a seguir. 

 

Reação de Reforma a Vapor 

do Metano 
CH4 + H2 O ↔ CO + 3H2 (3.1) 

Reação de Deslocamento 

(Water-Gas Shift) 
CO + H2O ↔ CO2 + H2  (3.2) 

 

 A partir do estudo minucioso das reações descritas nas equações 3.1 e 3.2, foram 

desenvolvidas as seguintes expressões das taxas reacionais, seguindo o modelo de Langmuir–

Hinshelwood. 

 

Reação de Reforma a 

Vapor do Metano 
r1 =

k1

pH2

2,5 ∙ (pCH4
pH2O −

pH2

3pCO

Keq1
)

(1 + KCOpCO + KH2
pH2

+ KCH4
pCH4

+ KH2O

pH2O

pH2

)
2
 (3.3) 

Reação de 

Deslocamento (Water-

Gas Shift) 

r2 =

k2
pH2

∙ (pCOpH2O −
pH2

pCO2

Keq2
)

(1 + KCOpCO + KH2
pH2

+ KCH4
pCH4

+ KH2O

pH2 O

pH2

)
2
 (3.4) 

 

 As constantes das expressões da taxa para cada uma das reações listadas são 

dependentes da temperatura, de acordo com as equações de Arrhenius, e as constantes de 

adsorção de cada espécie química ao sítio ativo do catalisador obedecem às equações de van’t 

Hoff (XU, FROMENT, 1989). As expressões para sua determinação estão expostas a seguir, 

onde j = 1..2 e i = CH4, H2O...CO2. 
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Constante da Taxa kj = A(kj) ∙ exp (−
Ej

RT
) (3.5) 

Constante de Adsorção Ki = A(Ki) ∙ exp (−
∆Hi

RT
) (3.6) 

 

 Os valores numéricos das constantes utilizadas no modelo estão tabelados na Tabela 

3.1. 

 

Tabela 3.1 – Parâmetros cinéticos utilizados no modelo de Reforma a Vapor do Metano 

e de Deslocamento 

Parâmetros Descrição Valores Unidades 

A(k1) Fatores pré-

exponenciais da 

equação de Arrhenius 

para constante da 

Taxa 

1,17 × 1015 (mol·bar0,5)/(kgcat·s) 

A(k2) 5,43 × 105 mol/(kgcat·s·bar) 

E1 Energias de Ativação 

para as reações 1 e 2 

240,1 kJ/mol 

E2 67,13 kJ/mol 

A(KCH4) Fatores pré-

exponenciais da 

equação de Arrhenius 

para constante de 

adsorção 

6,65 × 10-4 bar-1 

A(KH2O) 1,77 × 10-5 1 

A(KH2) 6,12 × 10-9 bar-1 

A(KCO) 8,23 × 10-5 bar-1 

∆HCH4 

Entalpias de 

Adsorção para cada 

componente 

38,30 kJ/mol 

∆HH2O – 88,70 kJ/mol 

∆HH2 70,70 kJ/mol 

∆HCO 82,90 kJ/mol 

Adaptado de SMET et al., 2001 
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 É importante ressaltar que a ordem de reação negativa para o Hidrogênio em ambas as 

reações deste modelo geram descontinuidades na função nos pontos onde a pressão parcial de 

hidrogênio tende a zero, e a taxa, por sua vez, tende ao infinito (SMET et. al., 2001). Para o 

bom funcionamento do modelo, é necessário operar nas regiões de continuidade, onde a fração 

mássica de Hidrogênio é mensurável. Como grande parte dos processos industriais de Reforma 

possuem cargas contendo H2, esta característica não se configura como uma restrição do modelo 

para o uso industrial. Desta forma, torna-se ainda mais imprescindível a presença de H2 na 

alimentação do microcanal (XU, FROMENT, 1989). 

 Não obstante, uma ordem de reação negativa implica em um sistema de equações 

diferenciais não linear, aumentando o grau de complexidade da simulação realizada. 

 As Constantes de Equilíbrio para as reações apresentadas foram calculadas a partir da 

equação de van’t Hoff, que utiliza os dados termodinâmicos de cada componente na 

determinação do calor específico a pressão constante, na sua entalpia de formação e na sua 

entropia (VIEIRA, 2012). As equações utilizadas estão destacadas a seguir, e os parâmetros 

termodinâmicos utilizados estão descritos na Tabela 3.2. 

 

 
Keqj = exp (

∆Sj

R
−

∆Hj

RT
) (3.7) 

 Cp°

R
= A + BT + CT² +

D

T²
 (3.8) 

 

∆H° = ∆H°298 + R ∙ ∫
Cp°

R
dT

T

298  K

 (3.9) 

 

∆S° = ∆S°298 + R ∙ ∫
Cp°

R
∙
dT

T

T

298 K

 (3.10) 

 

Tabela 3.2 – Parâmetros termodinâmicos para o cálculo da Constante de Equilíbrio 

 CH4 H2O H2 CO CO2 O2 

A [1] 1,7020 3,470 3,249 3,376 5,457 3,639 
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B [K-1] 9,081×10-3 1,450×10-3 0,422×10-3 0,557×10-3 1,045×10-3 0,506×10-3 

C [K-2] – 2,164×10-6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

D [K2] 0,0 0,121×105 0,083×105 – 0,031×105 – 1,157×105 – 0,227×105 

H°298 

[J/mol] 
– 7,94×104 – 2,45×105 0,0 – 1,11×105 – 3,94×105 0,0 

S°298 

[J/(mol·K)] 
– 80,6 – 54,4 0,0 89,9 2,68 0,0 

G°298 

[J/mol] 
– 5,09×104 – 2,29×105 0,0 – 1,37×105 – 3,95×105 0,0 

Adaptado de VAN NESS, VIEIRA, 2012 

 

  3.1.2 Oxidação Total do Metano 

 O modelo de Trimm e Lam, 1980, contempla apenas a reação de oxidação total do 

metano. Para fins de simplificação, a oxidação parcial não será considerada neste sistema de 

reações. A cinética desta reação aglutina 2 modelos distintos de adsorção com reação. O 

primeiro termo da equação expressa a reação de acordo com o modelo de Langmuir–

Hinshelwood, enquanto o segundo termo contabiliza a parcela da reação que segue o modelo 

de Eley-Rideal, onde o oxigênio (O2) gasoso e não adsorvido reage com o metano adsorvido no 

sítio ativo (SMET et al., 2001). 

 No entanto, o catalisador utilizado neste artigo consiste de Pt suportada, e todos os dados 

gerados devem ser adaptados para catálise com Ni suportado em γ-Al2O3. Deste modo, as 

entalpias de adsorção, bem como os fatores pré-exponenciais foram determinados através dos 

parâmetros termodinâmicos dos componentes envolvidos na reação e corrigidos para o novo 

cenário através das equações de van't Hoff e valores de entropia e entalpia padrão (SMET et 

al., 2001). 

 Este modelo possui validade quando o reator opera sob condições de temperatura 

superiores a 830 K e razão molar oxigênio/metano (O2/CH4) entre 0.3 e 5 (VIEIRA, 2012). A 

reação e sua expressão de taxa estão descritos a seguir. 
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Reação de Oxidação 

Total do Metano 
CH4 + 2O2 ⟷ CO2 + 2H2O (3.11) 

Expressão da 

Taxa 

r3 =
k3a ∙ pCH4

pO2

(1 + KCH4
pCH4

+ KO2
pO2

)
2 +

k3b ∙ pCH4
pO2

(1 + KCH4
pCH4

+ KO2
pO2

)
 (3.12) 

 A oxidação total do metano, além de ceder energia para o meio reacional, atua 

diretamente nos equilíbrios das reações de Reforma e de Deslocamento, favorecendo a 

formação dos produtos (VIEIRA, 2012). Os parâmetros cinéticos da oxidação estão descritos 

na Tabela 3.3. 

 

Tabela 3.3 – Parâmetros Cinéticos utilizados no modelo de Oxidação Total do Metano  

Parâmetros Descrição Valores Unidades 

A(k3a) 
Fator pré-exponencial da 

taxa 

8,11 × 105 mol/(bar2·kgcat·s) 

A(k3b) 6,82 × 105 mol/(bar²·kgcat·s) 

E3a 
Energia de ativação da 

reação 

86,0 kJ/mol 

E3b 86,0 kJ/mol 

A(KO2) 
Fator pré-exponencial da 

constante de adsorção 

1,26 × 10-1 bar-1 

A(KCH4ox) 7,87 × 10-7 bar-1 

∆HO2 

Entalpias de Adsorção 

27,3 kJ/mol 

∆HCH4ox 92,8 kJ/mol 

Adaptado de SMET et al., 2001 
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  3.2 Desenvolvimento do Modelo 

 As equações de Fenômenos de Transporte seguem as simplificações propostas para a 

simulação, a fim de gerar um modelo convergente que descreva o fenômeno físico e mantenha 

um determinado grau de exatidão. 

 Para descrição do transporte mássico, a equação de Stefan–Maxwell para difusão e 

convecção de misturas multicomponentes ajusta-se melhor ao problema, visto que considera 

todas as interações entre as espécies, duas a duas, diferente do modelo da Lei de Fick, que avalia 

apenas interações entre os diversos solutos e um solvente (VIEIRA, 2012; SMET et. al., 2001). 

 As condições de operação do microrreator incluem, ainda, partículas de catalisador e 

microcanal isotérmicos (VIEIRA, 2012), e escoamento empistonado, do tipo Plug Flow, em 

sua direção axial (SMET et al., 2001). O catalisador encontra-se depositado nas paredes internas 

de cada microcanal, formando uma camada de 0,15 mm de espessura, o que gera 2 regiões 

distintas de análise: uma região de livre escoamento e uma região de reação catalítica. Outras 

hipóteses foram consideradas neste modelo, tais como (MEI et al., 2014): 

1. Todas as espécies químicas estão em fase gasosa, e são consideradas ideais nas 

condições de operação. 

2. O escoamento da carga dos microrreatores é do tipo Laminar e se dá em Estado 

Estacionário. 

3. O efeito gravitacional é desprezível no interior dos tubos. 

4. A Região Catalítica possui permeabilidade e porosidade homogêneas, ou seja, trata-se 

de um material isotrópico. 

5. As Reações ocorrem, apenas, na região de reação, ou seja, somente nas paredes internas 

dos microcanais. 

6. Radiação Térmica é desprezível. 

 

  3.2.1 Balanço de Massa 

 As equações que retratam os Fenômenos de Transporte Mássico envolvidos na 

simulação estão expostas a seguir. Estas equações foram utilizadas pelo software COMSOL 

Multiphysics 4.3 e estão disponíveis em sua biblioteca. 

 
∂

∂t
(ρωi) + ∇ ∙ (ρωi𝐮) = −∇ ∙ 𝐣i + R i (3.13) 
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 A parcela difusiva do vetor de fluxo mássico, de acordo com a equação de Stefan-

Maxwell, está representada por ji na equação 3.13, que pode ser descrita também pela equação 

3.14 a seguir. 

 𝐣i = −ρωi ∑ Dik𝐝k

n

k=1

−
Di

T

T
∇T (3.14) 

 Onde Dik representa os coeficientes de difusão dos componentes, dois a dois, Di
T  o 

coeficiente de difusividade térmica e, segundo Vieira, 2012, dk representa as forças motrizes da 

difusão por diferencial de concentração, pressão e forças externas, que estão descritas a seguir.  

 𝐝k = ∇xk +
1

p
[(xk − ωk)∇p] (3.15) 

 Ao substituir as equações 3.14 e 3.15 na equação 3.13, verifica-se a equação geral para 

transferência de massa, que está exposta na equação 3.16. 

∂

∂t
(ρωi) + ∇ ∙ (−ρωi ∑ Dik (∇xk +

1

p
[(xk − ωk)∇p])

n

k=1

−
Di

T

T
∇T + ρωi 𝐮) = Ri (3.16) 

 A fração molar xk e o gradiente da fração molar ∇xk, segundo Vieira, 2012, podem ser 

determinados de acordo com as equações 3.18 e 3.19 a seguir. 

 M = ∑ ωiMi

n

i=1

 (3.17) 

 xk =
ωk

Mk

∙ M (3.18) 

 ∇xk =
M²

Mk

∙ ∑ [
1

M
+ ωj (

1

Mj

−
1

Mi

)] ∇ωj

n

i=1,j≠n

 (3.19) 

 A fração molar é a única variável dependente, descrita neste modelo, que será alterada 

apenas por um fenômeno de transferência de massa, visto que as demais variáveis dependem 

de mais de uma variável independente, como pressão, velocidade e temperatura, que também 

sofrem influência dos demais fenômenos de transporte, como o de transferência de energia e de 

quantidade de movimento (VIEIRA, 2012). 

 Aplicando-se as hipóteses simplificadoras do problema na equação geral 3.16 e 

desprezando o efeito de difusividade térmica, obtém-se a equação de transferência de massa 

que rege o problema físico apresentado neste projeto, de acordo com a equação 3.20 a seguir. 
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 ∇ ∙ (−ρωi ∑ Dik (∇xk +
1

p
[(xk − ωk)∇p])

n

k=1

+ ρωi 𝐮) = Ri (3.20) 

 O termo reativo Ri deste balanço, só é aplicado na região onde está depositado o 

catalisador, pois trata-se de uma reação heterogênea. Deste modo, a região de livre escoamento 

possui o termo reativo nulo (VIEIRA, 2012; MEI et al., 2014). As variáveis e parâmetros 

constantes utilizados no modelo estão listados a seguir na Tabela 3.4. 

 

Tabela 3.4 – Variáveis e Constantes utilizados no modelo de Balanço de Massa 

Variáveis 

ρ 
Massa específica da 

mistura 
kg/m³ 

ωi 
Fração Mássica da 

espécie i 
1 

xi 
Fração Molar da 

espécie i 
1 

u 
Vetor velocidade de 

escoamento 
m/s 

p Pressão de operação Pa 

Dij 
Coeficiente de 

Difusão do par ij 
m²/s 

M 
Massa Molar da 

mistura 
kg/mol 

T Temperatura K 

Ri Taxa de Reação kg/(m³·s) 

Constante Mi 
Massa Molar da 

espécie i 
kg/mol 

Adptado de VIEIRA, 2012 

 

 As variáveis descritas acima foram determinadas através da cinética da reação e das 

equações dos demais Fenômenos de Transporte que ocorrem no problema. Os valores de 



49 
 

 

Difusividade utilizados no modelo foram obtidos através da equação de Hirschfelder, Bird e 

Spotz, que determina a variação dos coeficientes de difusão com os parâmetros de Leonard–

Jones, temperatura e forças intermoleculares atuando nos componentes avaliados. A equação 

3.21 apresenta esta relação (WELTY et al., 2008). 

 
DAB =

0,001858 ∙ T
3
2 ∙ [

1
MA

+
1

MB
]

1
2

p ∙ σAB
2 ∙ ΩD

 
(3.21) 

 Onde P é a pressão absoluta, em atmosferas, T é a temperatura, em K, MA e MB são as 

massas molares dos respectivos componentes, em g/mol, σAB, em Å, e ΩD, adimensional, são o 

diâmetro de colisão e integral de colisão, respectivamente, que por sua vez são parâmetros de 

Leonard–Jones (WELTY et al., 2008). 

 A Tabela 3.5 a seguir apresenta os coeficientes de difusividade de cada par de 

componentes presentes na mistura, a temperatura de 273 K, retirados de Perry, 1997. 

 

Tabela 3.5 – Coeficientes de Difusão dos componentes da mistura, a 273 K. 

Dij [cm²/s] CH4 H2O H2 CO CO2 O2 

CH4 1,000 0,231 0,625 0,246 0,153 0,381 

H2O 0,231 1,000 0,750 0,308 0,138 0,291 

H2 0,625 0,750 1,000 0,651 0,550 0,697 

CO 0,246 0,308 0,651 1,000 0,137 0,185 

CO2 0,153 0,138 0,550 0,137 1,000 0,139 

O2 0,381 0,291 0,697 0,185 0,139 1,000 

Adaptado de PERRY, 1997 

 

 Os valores de difusividade reais do modelo foram obtidos através da correlação entre os 

coeficientes de difusão na temperatura de referência, 273 K, e à temperatura real do sistema, de 

acordo com a equação 3.22 a seguir (VIEIRA, 2012). 

 DAB = DAB 273K
(

T

T0

)
1,75

 (3.22) 
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         3.2.1.1 Condições de Contorno 

 As seguintes condições de contorno foram aplicadas: 

1. Fração Mássica constante na alimentação do Microrreator: ω i = ωi,0 

2. Velocidade de entrada e Temperatura de entrada constantes: 

u(0) = u0

v(0) = v0

            T(0) = Tin 

3. Fração Mássica na saída determinada a partir do fluxo convectivo: 

𝐧i/𝐧 = f0(ωi) 

4. Gradientes de fração molar são nulos e a Temperatura é constante na parede: 

∇Ci = 0        T = Tin 

5. Taxas de Reação nulas na região de escoamento livre, exceto nas paredes internas do 

microcanal, onde ocorrem as reações. 

 

  3.2.2 Balanço de Quantidade de Movimento 

 Para descrição do Fenômeno de Transporte relacionados a Quantidade de Movimento 

transferida ao longo do microcanal, foram utilizadas as equações de Navier–Stokes pelo 

COMSOL Multiphysics 4.3, considerando todas as hipóteses simplificadoras da modelagem. 

Desprezando os termos que contabilizam as influências das forças de campo, dos esforços 

viscosos e a correção das premissas de Stokes, obtêm-se as equações de continuidade e de 

quantidade de movimento que descrevem o reator de microcanais. Estas equações estão listadas 

a seguir. 

 ∇(ρu) = 0 (3.23) 

 ρ(𝐮 ∙ ∇)𝐮 = −∇p + ∇ ∙ (μ(∇u) −
2

3
μ) (3.24) 

 

 As variáveis e constantes utilizadas no modelo estão presentes na Tabela 3.6 abaixo. 

 

Tabela 3.6 – Variáveis utilizadas no modelo de Balanço de Quantidade de Movimento 

Variáveis 

ρ 
Massa específica da 

mistura 
kg/m³ 

u 
Vetor velocidade de 

Escoamento 
m/s 
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p Pressão de Operação Pa 

μ 
Viscosidade 

Dinâmica 
Pa·s 

Adaptado de VIEIRA, 2012 

 

         3.2.2.1 Viscosidade Dinâmica 

 A viscosidade dinâmica da mistura é uma variável dependente da composição do meio 

e da temperatura do microcanal, de acordo com o modelo de Hirschfelder, Curtiss e Bird, que 

também se baseia na função de energia potencial de Leonard–Jones (WELTY et al., 2008), o 

que torna necessário a integração desta variável aos balanços de energia e de massa. Para 

diminuir o grau de complexidade do modelo, adotou-se uma equação que determine os valores 

da viscosidade dinâmica da mistura em função, apenas, da composição do meio, visto que a 

isotermia do sistema não influenciará nas variações de seus valores (VIEIRA, 2012). A equação 

3.25 descreve a variação da viscosidade dinâmica da mistura de acordo com a composição da 

mistura. 

 μm = ∑
ωi ∙ μi

∑ ωj ∙ Ai,j
n
j=1

n

i=1

 (3.25) 

Onde  μi = viscosidade dinâmica da espécie i 

 μm = viscosidade dinâmica da mistura 

 ωi e ωj = fração mássica dos componentes i e j 

Ai,j =

[1 + (μi μj⁄ )
1

2⁄

∙ (
Mj

Mi
⁄ )

1
4⁄

]

2

[8 ∙ (1 + Mi
Mj

⁄ )]
1

2⁄
 

 

 A Tabela 3.7 mostra os valores de viscosidade dinâmica para cada componente da 

mistura, calculados para a temperatura média de operação, 823 K, retirados de Vieira, 2012. 
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Tabela 3.7 – Viscosidade Dinâmica de cada componente, a 823 K. 

 
Viscosidade Dinâmica × 105 

[poise] 

CH4 2,40 

H2O 2,75 

H2 1,70 

CO 3,50 

CO2 3,80 

O2 4,10 

            Adaptado de VIEIRA, 2012 

 

         3.2.2.2 Condições de Contorno 

 As seguintes condições de contorno foram aplicadas: 

1. Velocidade de escoamento constante na entrada: 

u(0) = u0

v(0) = v0

 

2. Saída, determinada pela pressão sem tensões viscosas (Vieira, 2012): 

μ ∙ (∇𝐮 + (∇𝐮)T + 𝐧) = 0
p = p0

 

3. Paredes sem deslizamento: u = 0 

 

  3.2.3 Balanço de Energia 

 A equação utilizada pelo software COMSOL Multiphysics 4.3 para análise da 

transferência de energia no modelo é a Equação de Conservação da Energia Térmica, dada pela 

equação 3.26 a seguir. 

 
∂(ρCpT)

∂t
+ ∇ ∙ (ρCp𝐮T) = ∇ ∙ (k∇T) + Q (3.26) 

 Como o regime de operação é em Estado Estacionário, o primeiro termo da equação se 

anula, gerando a equação de transferência de energia que descreve o modelo, apresentada na 

equação 3.27. A lista de variáveis está exposta na Tabela 3.8. 
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 ρCp𝐮 ∙ ∇T = ∇ ∙ (k∇T) + Q (3.27) 

 

Tabela 3.8 – Variáveis utilizadas no modelo do Balanço de Energia (Vieira, 2012). 

Variáveis 

ρ 
Massa específica da 

mistura 
kg/m³ 

Cp 
Calor específico à 

pressão constante 
J/(kg·K) 

u 
Vetor velocidade de 

escoamento 
m/s 

T Temperatura K 

k 
Condutividade 

Térmica da mistura 
W/(m·K) 

Q Fontes de calor W/m³ 

Adaptado de VIEIRA, 2012 

 

         3.2.3.1 Condutividade Térmica 

 A condutividade térmica de um fluido multicomponente, assim como sua viscosidade 

dinâmica, é uma função que depende da temperatura do fluido e de sua composição. As 

correlações usadas por Bird, Stewart e Lightfoot e por Chapman–Enskog demonstram esta 

dependência da temperatura para a determinação da condutividade térmica de uma espécie 

(WELTY et al., 2008). Desta forma, há a necessidade de integração da variável de 

condutividade térmica aos balanços material e de quantidade de movimento. 

 Segundo Vieira, 2012, a dependência da condutividade térmica de um componente i 

com a temperatura ocorre de acordo com a equação 3.28, cujos coeficientes para cada espécie 

da mistura estão expostos na Tabela 3.9 a seguir. 

 ki = Ai + BiT + CiT² + DiT³ (3.28) 
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Tabela 3.9 – Coeficientes para o cálculo da Condutividade Térmica 

 A [W/(m·K)] B [W/(m·K²)] C [W/(m·K³)] D [W/(m·K4)] 

CH4 – 1,87 × 10-3 8,73 × 10-5 11,8 × 10-8 – 3,61 × 10-11 

H2O 7,34 × 10-3 – 1,01× 10-5 18,0 × 10-8 – 9,10 × 10-11 

H2 8,10 × 10-3 66,9 × 10-5 – 41,6 × 10-8 15,6 × 10-11 

CO 0,507 × 10-3 9,13 × 10-5 – 3,52 × 10-8 0,82 × 10-11 

CO2 – 7,22 × 10-3 8,02 × 10-5 0,548 × 10-8 – 1,05 × 10-11 

O2 – 0,327 × 10-3 9,97 × 10-5 – 3,74× 10-8 0,973 × 10-11 

Adaptado de VIERA, 2012 

 

 A relação que descreve a dependência da condutividade térmica da mistura com a 

composição do meio, de acordo com Vieira, 2012, está representada na equação 3.29. 

 km = ∑
ωi ∙ ki

∑ ωj ∙ Ai,j
n
j=1

n

i=1

 (3.29) 

Onde  ki = condutividade térmica da espécie i 

 km = condutividade térmica da mistura 

 ωi e ωj = fração mássica dos componentes i e j 

Ai,j =

[1 + (ki
kj

⁄ )
1

2⁄

∙ (
Mj

Mi
⁄ )

1
4⁄

]

2

[8 ∙ (1 +
Mi

Mj
⁄ )]

1
2⁄

 

 

         3.2.3.2 Condições de Contorno 

 As seguintes condições de contorno foram aplicadas: 

1. Temperatura na entrada é constante: T = T0 

2. Saída, calculado pelo fluxo convectivo (VIEIRA, 2012): 

𝐪 ∙ 𝐧 = ρCpT ∙ (𝐮 ∙ n) 

3. Temperatura nas paredes constantes e iguais a temperatura média de operação: T = T0 
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  3.3 Caracterização do Microcanal 

 A geometria do modelo físico do reator de microcanais foi extraída de Mei et al., 2013, 

que consiste em um conjunto de microcanais alinhados com uma entrada e duas saídas, 

ocasionando um padrão de escoamento em forma de “A”, de onde advém o nome do reator 

tipo–A. Este design de microrreator oferece uma distribuição mais homogênea do perfil de 

velocidades em cada microcanal e menor ocorrência de vórtices na entrada ou saída, gerando 

melhorias na eficiência de troca térmica e na seletividade da reação de reforma. A Figura 3.1 

ilustra detalhadamente a estrutura deste microrreator. 

 

Figura 3.1 – Geometria detalhada do microrreator tipo–A 

Fonte: MEI et al., 2013 

 

 Mei et al., 2013 considerou os microcanais como prismas de base quadrada, contudo, 

para reduzir a complexidade do modelo, canais cilíndricos foram adotados para o sistema, 

mantendo o diâmetro igual ao lado do quadrado da face frontal dos microcanais. Todas as 

demais dimensões do reator foram mantidas de acordo com a geometria proposta por Mei et al., 
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2013. Além disso, o modelo simulado por Mei et al., 2014, utiliza 8 canais em cada 

microrreator, espaçados de uma distância de 1 mm A figura 3.2 apresenta a face lateral do 

microcanal. Os demais parâmetros e dados de operação utilizados neste modelo estão listados 

na Tabela 3.10. 

 

Figura 3.2 – Face lateral de cada microcanal do microrreator tipo–A 

Fonte: MEI et al., 2013 

 

Tabela 3.10 – Parâmetros físicos e dados de operação do modelo 

Comprimento do canal Lc 13,60 mm 

Diâmetro do canal Dc 1,00 mm 

Raio do canal rc 0,50 mm 

Espessura da Camada Catalítica Rcat 0,15 mm 

Temperatura de entrada Tin 823,00 K 

Pressão de Entrada P0 1,00 atm 

Fração mássica de CH4 na entrada wCH4,0 0,235 - 

Fração mássica de H2O na entrada wH2O,0 0,353 - 

Fração mássica de H2 na entrada wH2,0 0,294 - 

Fração mássica de O2 na entrada wO2,0 0,118 - 

Fração mássica de CO na entrada wCO,0 0,000 - 

Fração mássica de CO2 na entrada wCO2,0 0,000 - 

Massa molar de CH4 MCH4 0,016040 kg/mol 

Massa molar de H2O MH2O 0,018016 kg/mol 

Massa molar de H2 MH2 0,002016 kg/mol 

Massa molar de CO MCO 0,028010 kg/mol 

Massa molar de CO2 MCO2 0,044010 kg/mol 
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Massa molar de O2 MO2 0,032000 kg/mol 

Diâmetro médio da partícula de catalisador Dp,cat 0,215 mm 

Porosidade do leito ε 0,43 - 

Densidade do catalisdor ρcat 1870,00 kg/m³ 

Vazão volumétrica de Alimentação F0 13,20 mL/min 

Adaptado de VIEIRA, 2012; MEI et al., 2014; SMET et al., 2001; XU e FROMENT, 1989 

 

  3.3.1 Reator PFR 

 A utilização de um modelo pseudo-homogêneo para a reação e a presença de catalisador 

apenas nas paredes internas dos microcanais permite a consideração de cada microcanal como 

um microrreator PFR, onde a região de livre escoamento apresenta o termo reativo nulo e a 

região catalítica apresenta o termo reativo similar ao utilizado em um reator de leito fixo, 

desconsiderando a influência do sólido nas análises de troca térmica (VIEIRA, 2012). As 

equações que descrevem um PFR ideal estão descritas nas equações 3.30 a 3.36. 

 
dFi

dV
= −ri (3.30) 

 ci =
Fi

v
 (3.31) 

 v =
RT

ρ
∙ ∑ Fi

i

 (3.32) 

 ci =
ρ

RT
∙

Fi

∑ Fii

 (3.33) 

 ∑ FiCp,i

i

dT

dV
= Ws + Q + Qext (3.35) 

 Q = − ∑ Hi ∙ ri

i

 (3.36) 
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 Onde Fi representa a vazão volumétrica da espécie i, WS o trabalho de eixo, Qext uma 

fonte de calor, Q, o calor de reação total e Hi, as entalpias de cada reação ocorrida no sistema. 

Desta forma, é possível avaliar o efeito do balanço de energia nas reações, compondo todo o 

sistema de equações diferenciais gerado pela modelagem do reator de microcanais. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 A partir do modelo cinético, equações de balanço de massa, energia e quantidade de 

movimento com todas as considerações adotadas e todas as características do microrreator 

apresentados no capítulo 3, será feita a análise da simulação com base nos resultados obtidos, 

com o objetivo de observar a variação dos parâmetros e da composição durante o escoamento 

e a reação. 

 A Figura 4.1 mostra a temperatura ao longo do canal. Como era esperado, o processo 

manteve-se isotérmico com temperatura constante de 823K. 

 

Figura 4.1 – Perfil de temperatura 

 

 

 A Figura 4.2 mostra o perfil de velocidade ao longo do canal. Pode-se perceber que a 

velocidade diminui próxima às paredes que é o local onde ocorre a reação, sendo o interior local 

de escoamento livre. 
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Figura 4.2 – Perfil de velocidade 

 

 

 A Figura 4.3 apresenta o calor trocado durante a reação ao longo do canal. A reforma é 

representada por reação 1, a reação de shift por 2 e a oxidação por reação 3. Também está 

representado o fluxo total de calor. A convenção de sinais usada para esta variável aponta 

valores positivos de calor como provenientes de reações exotérmicas, e valores negativos de 

calor como energia consumida pela reação endotérmica. Observa-se que o conjunto de reações 

exotérmicas (Deslocamento e Oxidação) é suficiente para fornecer o calor necessário para a 

reação de Reforma, o que caracteriza o processo como autotérmico. As condições reacionais do 

sistema indicam que o equilíbrio é alcançado logo na entrada do microcanal, o que justifica o 

encerramento da produção de calor pelo sistema nesta região. 
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Figura 4.3 – Fluxo de calor trocado 

 

 

 A Figura 4.4 apresenta os dados de variação das vazões molares dos componentes de 

acordo com a coordenada axial do microcanal, e a Figura 4.5 apresenta a vazão molar de 

hidrogênio. Através da análise do gráfico, observa-se que o sistema atravessa uma região de 

instabilidade, mas atinge o equilíbrio próximo a entrada do canal. 
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Figura 4.4 – Vazões molares 

 

Figura 4.5 – Vazão molar de hidrogênio 
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 A natureza oscilatória das curvas de fração molar se deve aos parâmetros cinéticos do 

conjunto de reações envolvidos do seu modelo cinético. Dentre as causas deste efeito pode-se 

listar o fator pré-exponencial das constantes das taxas, ou fator de frequência, e a energia de 

ativação das moléculas para cada reação (NOGUEIRA, 2011). O fator de frequência é 

diretamente proporcional ao número de colisões entre as moléculas de reagentes durante a 

reação, e a Energia de Ativação representa a barreira inicial para a ocorrência da reação 

(SCHMAL, 2010; NOGUEIRA, 2011).  A magnitude destes parâmetros afeta de forma 

diretamente proporcional a amplitude e a frequência dos picos oscilatórios antes do ponto de 

convergência. Para modelos cinéticos mais simplificados, o padrão de oscilação é 

consideravelmente reduzido, tornando essas variações imperceptíveis nos gráficos de variação 

da composição. 

 Os dados obtidos por Smet et al.,2001, para a cinética proposta por Numaguchi e 

Kikuchi, ilustram esta diferença. A Tabela 4.1 apresenta um quadro comparativo entre os 

modelos cinéticos. 

 

Tabela 4.1 – Comparação entre os modelos cinéticos propostos por Xu e Froment e 

Numaguchi e Kikuchi para o mesmo conjunto de reações 

 Reforma a Vapor Shift 

Xu e 

Froment 
𝑟1 =

𝑘1
𝑝𝐻2

2,5 ∙ (𝑝𝐶𝐻4
𝑝𝐻2𝑂 −

𝑝𝐻2

3𝑝𝐶𝑂

𝐾𝑒𝑞1
)

(1 + 𝐾𝐶𝑂 𝑝𝐶𝑂 + 𝐾𝐻2
𝑝𝐻2

+ 𝐾𝐶𝐻4
𝑝𝐶𝐻4

+ 𝐾𝐻2𝑂

𝑝𝐻2𝑂

𝑝𝐻2

)
2
 𝑟2 =

𝑘2
𝑝𝐻2

∙ (𝑝𝐶𝑂𝑝𝐻2𝑂 −
𝑝𝐻2

𝑝𝐶𝑂2

𝐾𝑒𝑞2
)

(1 + 𝐾𝐶𝑂𝑝𝐶𝑂 + 𝐾𝐻2
𝑝𝐻2

+ 𝐾𝐶𝐻4
𝑝𝐶𝐻4

+ 𝐾𝐻2𝑂

𝑝𝐻2𝑂

𝑝𝐻2

)
2
 

Numaguchi 

e Kikuchi 
𝑟1 =

𝑘1(𝑝𝐶𝐻4
− 𝑝𝐻2

3𝑝𝐶𝑂 𝐾𝑒𝑞2⁄ )

𝑝𝐻2 𝑂
0.596

 𝑟2 = 𝑘2(𝑝𝐶𝑂 − 𝑝𝐻2
𝑝𝐶𝑂2

𝐾𝑒𝑞2⁄ ) 

Fonte: SMET et al.,2001 

  

 A expressão da taxa no modelo cinético de Numaguchi e Kikuchi apresenta menor 

número de variáveis, enquanto Xu e Froment definem um modelo mais preciso do 

comportamento das espécies, ao considerar os termos de adsorção. Além disso, os valores de 

fator de frequência para cada reação apresentam discrepância significativa. Segundo Smet et 

al., 2001, para a reação de reforma os fatores pré-exponenciais para Xu-Froment e Numaguchi-

Kikuchi são 1,17 × 1015 mol/(kgcat ∙ s) e 2,62 × 105 mol/(kgcat ∙ s), respectivamente. Já para a 

reação de deslocamento, os valores para Xu-Froment e Numaguchi-Kikuchi são 5,43 × 105 
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mol/(kgcat ∙ s) e 2,45 × 102 mol/(kgcat ∙ s), respectivamente. A diferença entre os valores é da 

ordem de 103 vezes para a reação de Shift, e ainda mais acentuada para a Reforma, da ordem 

de 1010 vezes. Para a reação de reforma, a Energia de ativação considerada por Xu-Froment é 

de 240,1 kJ/mol, e por Numaguchi-Kikuchi é de 106,9 kJ/mol. Já para a reação de 

Deslocamento, os valores são, para Xu-Froment de 67,13 kJ/mol e para Numaguchi-Kikuchi, 

54,5 kJ/mol. Apesar dos valores de Energia de Ativação para as diferentes reações de cada 

modelo cinético apresentarem a mesma ordem de grandeza, as disparidades entre seus fatores 

pré-exponenciais justificam a ocorrência do perfil oscilatório das soluções numéricas 

observadas. 

 A Figura 4.6 mostra a variação das frações molares dos componentes ao longo do canal. 

 

Figura 4.6 – Variação da Fração molar ao longo do reator, de acordo com o modelo de 

Numaguchi e Kikuchi 

Fonte: SMET et al., 2001 

 

 As curvas de fração molar acima apresentam uma variação mais uniforme até a 

convergência, comparadas com os dados simulados com a cinética usada por Xu e Froment. 

 O comportamento oscilatório dos dados simulados gera uma solução matemática para 

as curvas de fração molar de oxigênio e de dióxido de carbono que atingem momentaneamente 
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uma região de valores negativos até se estabilizarem (Figura 4.4) indicando consumo total do 

oxigênio do meio e conversão de CO2. Esta região não descreve fisicamente a realidade de 

consumo de O2 ou de produção de CO2 no sistema reacional, trata-se apenas de uma 

característica apresentada pela solução matemática, e para fins práticos, pode ser 

desconsiderada. 

 As taxas das reações também apresentam natureza oscilatória antes de se estabilizarem 

no ponto de equilíbrio. A Figura 4.7 retrata o comportamento das taxas das reações ao longo do 

canal. 

 

Figura 4.7 – Taxas de reação 

 

 

 Além da influência dos parâmetros cinéticos, as taxas das reações reversíveis são 

decisivas para o andamento do processo até o ponto de equilíbrio. As taxas iniciais da Reação 

de Reforma indicam alta geração de produtos, e este comportamento é observado até que as 

concentrações dos produtos, como H2 e CO2, atinjam patamares que desloquem o sistema para 
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a reação reversa, e este apresente geração de reagentes. Após um pico de produção dos insumos, 

o sistema é deslocado no sentido de formação dos produtos, até que se alcance o equilíbrio 

químico, e as taxas se anulem. 

 Os dados de taxa simulados revelam um comportamento condizente com o modelo 

cinético proposto, semelhante aos obtidos em outros trabalhos, como visto em Vieira, 2012. As 

variações das taxas ocorrem de forma mais abrupta devido ao conjunto de reações analisado e 

aos elevados valores dos fatores de frequência do sistema reacional. Picos nos gráficos de 

concentração e taxas também foram observados no trabalho de Groote e Froment, 1996, porém 

as diferentes condições de operação impedem uma comparação mais precisa dos resultados 

obtidos. 

 Smet et al., 2001, utiliza como padrão de trabalho a demanda por H2 de uma célula a 

combustível capaz de gerar 10 kW, a 50% de eficiência, de 2,5 × 10-2 mols/s. De acordo com 

as figuras 4.5 e 4.6, é possível verificar que a vazão molar de H2 no equilíbrio é de 26,04 × 10-

7 mol/s, e de CH4 é de 2,2 × 10-7 mol/s. Comparando com as vazões molares de entrada no 

canal, obtém-se conversões de 5,794 × 10-3, para produção de H2, e de 0,15025, para consumo 

de CH4. 

 Considerando o microrreator com 8 canais, proposto por Mei et al., 2014, seriam 

necessários 1.200 microrreatores em paralelo para atender a demanda de 2,5 × 10-2 mols/s de 

H2. Dadas as mesmas condições de entrada do problema proposto, seria necessário uma vazão 

de entrada de 2,486 × 10-3 mol/s de CH4 para o sistema inteiro, considerando uma 

homogeneidade de escoamento. 
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5 CONCLUSÃO 

 A análise da simulação no referente projeto descreve o comportamento do processo de 

Reforma a Vapor do Metano em um reator de microcanais. Os resultados apresentados 

fornecem um indicativo de validação do modelo proposto por Xu e Froment, 1989, e retratam 

suas características específicas. 

 A presença da reação de oxidação do metano permite a autossuficiência do processo, 

visto que a soma de todos os calores, gerados e consumidos, pelas reações é sempre positiva, 

ou seja, a combustão de CH4, auxiliada pela Reação de Deslocamento, fornece energia 

suficiente para a ocorrência da Reação de Reforma. 

 O sistema atinge o equilíbrio químico próximo à entrada do microcanal, alcançando a 

conversão final dos componentes. O oxigênio é totalmente consumido no meio, e a 

microrregião de valores negativos de fração molar pode ser desconsiderada, visto que é uma 

característica da oscilação da solução matemática do problema, analogamente ao gás carbônico. 

As curvas dos demais componentes do meio apresentam comportamento condizente com o 

fenômeno físico estudado. 

 Desta forma, a utilização de microrreatores é válida para o processo de Reforma a Vapor 

de Metano e, aliada às suas vantagens espaciais, configura uma rota viável, tecnicamente, para 

a obtenção de hidrogênio. Apesar dos resultados obtidos, ainda há necessidade de estudos sobre 

a integração do modelo de reator de microcanais supracitado com células a combustível. 
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