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Introdução

• Processos de reforma de metano são usados para produção de hidrogênio:

– Reforma a vapor: CH4 + H2O ↔ CO + 3H2

– Oxidação parcial: CH4 + ½O2 ↔ CO + 2H2

– Reforma autotérmica: oxidação parcial + reforma a vapor.

– Reforma seca (com CO2): CH4 + CO2 ↔ 2CO + 2H2

• A reforma a vapor do metano (gás natural) é o método mais utilizado para produção 
de hidrogênio em escala industrial (48% da produção mundial).

• Os processos de reforma de metano
– Produzem gás de síntese (CO e H2).
– Para obtenção de H2, CO é convertido em CO2 pela reação de deslocamento (Water Gas 

Shift Reaction – WGSR).



Introdução

• Produção de H2:

– Custos de produção

Método US$.kg-1

Reforma a vapor de metano 0,78

Gaseificação do carvão mineral 1,41

Oxidação parcial de hidrocarbonetos 0,99

Eletrólise da água 2,88

Obs.: 2005 US$.
Fonte: NORMAN (2007) citado por BALAT; BALAT (2010).



Reforma de biogás

• Produção de hidrogênio a partir do biogás



Atividades realizadas

• Atividade 1: Avaliar viabilidade técnica do processo de reforma do biogás.

• Informações obtidas de artigos científicos

– Reforma seca e reforma a vapor de metano são os processos mais investigados/estudados 
(RS = 93 artigos, RV = 77 artigos de um total de 210 artigos).

– Catalisadores a base de Ni são os mais empregados, devido ao baixo custo e 
disponibilidade.

– Diferentes suportes/matrizes são empregados: Al2O3, SiO2, ZrO2, zeólitas, hidrotalcita, etc.

– Catalisadores comerciais: Ni/Al2O3

– Reatores de laboratório: leito fixo.



Atividades realizadas

• Atividade 2: Identificar e avaliar catalisadores para os processos de produção de 
hidrogênio.

– Diversos catalisadores foram preparados e caracterizados:

• Catalisadores de Ni, Co e Ni-Mn suportados em zeólita Y (CBV300 e CBV 500 da Zeolyst 
International).

• Óxidos mistos  obtidos  a partir de compostos do tipo hidrotalcita de Ni-Mg-Al (5, 10 e 15% de Ni) 
e CoNiAl (5, 10 e 15% de Co).

• Óxidos mistos a base de CeO2 suportados em Al2O3, com 10% de Ni: Ni/Ce/Al, Ni/CeGd/Al, 
Ni/CeNb/Al, Ni/CeSm/Al.

• Caracterizações antes da reação de reforma:
– Composição química:  Fluorescência de raios X (espectrômetro Shimadzu, EDX-720)
– Área específica BET
– Difração de raios X (DRX)
– Dessorção a temperatura programada de CO2



Atividades realizadas

• Atividade 2: Identificar e avaliar catalisadores para os processos de produção de 
hidrogênio.

– Composição química e área específica BET dos óxidos mistos obtidos a partir de 
hidrotalcita Ni-Mg-Al.



Atividades realizadas

• Atividade 2: Identificar e avaliar catalisadores para os processos de produção de 
hidrogênio.

– Difratogramas

Hidrotalcitas Ni-Mg-Al
sintetizadas (não calcinadas).
Picos em 2Θ = 11,5°, 23,0°, 
34,8°, 38,8°, 46,1°, 60,7° e 
62°, característicos 
hidrotalcita na forma 
carbonato.

Óxidos mistos Ni-Mg-Al:   
a) 5Ni; b) 10Ni; c) 15Ni; 
obtidos pela calcinação das 
hidrotalcitas a 550°C.

Óxidos mistos Ni-Mg-Al:   
a) 5Ni; b) 10Ni; c) 15Ni; 
obtidos pela calcinação das 
hidrotalcitas a 750°C.

Picos em 2Θ = 44° e 63° (Mg(Ni,Al)O) e a 750°C picos de 
MgAl2O4 e NiAl2O4.



Atividades realizadas

• Atividade 2: Identificar e avaliar catalisadores para os processos de produção de 
hidrogênio.

– Dessorção a temperatura programada de CO2 - basicidade

• Sítios básicos:
• Fracos:  grupos OH-.
• Médios: pares metal-oxigênio (por ex. Mg-O).
• Fortes: íons O2-.



Atividades realizadas

• Atividade 3: Avaliar em condições de laboratório de processo de produção de 
hidrogênio a partir do biogás

– Reforma seca (realizada no Instituto Nacional de Tecnologia – INT, bolsista de mestrado):

• 20 mg de catalisador + 30 mg de SiC

• Redução do catalisador: Tamb – 750°C, 10°C/min, 30 ml/min H2, 1h a 750°C.

• Purga do sistema: 30 min em N2 a 30 ml/min.

• Reação: T = 800°C, 50 ml/min de CH4 e 50 ml/min de CO2 (CH4/CO2 = 1,0)

• Catalisadores mais resistentes a formação de carbono: CH4/CO2 = 1,2

• Efluente do reator analisado em linha por um cromatógrafo gasoso equipado com 
detector de condutividade térmica (TCD).



Atividades realizadas

• Justificativa para realização de testes de reforma seca usando razão CH4/CO2 de 1,0 
(50% de CH4 e 50% de CO2) e 1,2 (55% de CH4 e 45% de CO2):

– Estequiometria da reação: CH4 + CO2 ↔ 2CO + 2H2

– Na produção de H2, CO é convertido em CO2 e este separado do H2.

– Assim, parte do CO2 pode ser reciclado para aumentar a concentração de CO2 no biogás 
obtido de dejetos suínos:



Atividades realizadas

• Atividade 3: Avaliar em condições de laboratório de processo de produção de 
hidrogênio a partir do biogás

– Reforma seca (Instituto Nacional de Tecnologia – INT, bolsista de mestrado):

Conversão de CH4 e CO2 e seletividade de H2 e CO para
reforma seca usando óxido misto obtido de hidrotalcita
Ni-Mg-Al (T = 800°C, razão CH4/CO2 = 1,0).

Conversão de CO2 foi maior 
que a do CH4, o que indica a 
ocorrência da reação 
reversa de deslocamento 
(shift):
CO2 + H2 ↔ CO + H2O



Atividades realizadas

• Atividade 3: Avaliar em condições de laboratório de processo de produção de 
hidrogênio a partir do biogás

– Reforma seca (Instituto Nacional de Tecnologia – INT, bolsista de mestrado):

Conversão de CH4 e CO2 e seletividade de H2 e CO para
reforma seca usando catalisador Ni/Ce/Al – 10% Ni
(T = 800°C, razão CH4/CO2 = 1,0).



Atividades realizadas

• Atividade 3: Avaliar em condições de laboratório de processo de produção de 
hidrogênio a partir do biogás

– Reforma seca (Instituto Nacional de Tecnologia – INT, bolsista de mestrado):
• Conversão inicial de CH4, CO2 e razão H2/CO



Atividades realizadas

• Atividade 3: Avaliar em condições de laboratório de processo de produção de 
hidrogênio a partir do biogás

– Reforma seca (Instituto Nacional de Tecnologia – INT, bolsista de mestrado):
• Quantidade de carbono formada (análise termogravimétrica - ATG) nos óxidos mistos 

obtidos de hidrotalcitas Ni-Mg-Al.



Atividades realizadas

• Atividade 3: Avaliar em condições de laboratório de processo de produção de 
hidrogênio a partir do biogás

– Reforma seca (Instituto Nacional de Tecnologia – INT, bolsista de mestrado):

Conversão de CH4 e CO2 e seletividade de H2 e CO para
reforma seca usando óxido misto obtido de hidrotalcita
Ni-Mg-Al (T = 800°C, razão CH4/CO2 = 1,2).

 Conversão inicial:
• CH4 = 78%
• CO2 = 90%

 Razão H2/CO inicial = 0,93

 Reação reversa de 
deslocamento (shift) é 
desfavorecida.

 Quantidade de C formada:
• 8,6 mgC·gcat

-1·h-1



Atividades realizadas

• Atividade 3: Avaliar em condições de laboratório de processo de produção de 
hidrogênio a partir do biogás

– Reforma seca (Instituto Nacional de Tecnologia – INT, bolsista de mestrado):

Conversão de CH4 e CO2 e seletividade de H2 e CO para
reforma seca usando catalisador Ni/Ce/Al – 10% Ni
(T = 800°C, razão CH4/CO2 = 1,2).

 Conversão inicial:
• CH4 = 86%
• CO2 = 97%

 Razão H2/CO inicial = 0,98

 Ocorreu leve desativação 
do catalisador durante as 
24h de reação e aumento 
da seletividade para CO.

 Quantidade de C formada:
• 11,4 mgC·gcat

-1·h-1



Atividades realizadas

• Atividade 3: Avaliar em condições de laboratório de processo de produção de 
hidrogênio a partir do biogás

– Reforma a vapor de biogás (Embrapa Agroenergia):

• 100 mg de catalisador + 100 mg de SiC

• Redução do catalisador:  30 ml/min H2,  30min em torno de 750°C.

• Purga do sistema: 10 min em argônio a 30 ml/min.

• Reação: T = 750°C, usando duas razões vapor/carbono (steam/carbon):
– 2,2: 15,68 ml/min de CH4, 6,72 ml/min de CO2 e 0,04 ml/min de H2O.
– 1,5: 23,23 ml/min de CH4, 9,96 ml/min de CO2 e 0,04 ml/min de H2O.

• Efluente do reator analisado em linha por um cromatógrafo gasoso equipado com 



Atividades realizadas

• Atividade 3: Avaliar em condições de laboratório de processo de produção de 
hidrogênio a partir do biogás

– Reforma a vapor de biogás (Embrapa Agroenergia):
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Conversão de CH4 e CO2 e seletividade de H2 e CO para reforma a vapor de
biogás usando óxido misto obtido de hidrotalcita Ni-Mg-Al (T = 750°C, razão
vapor/carbono (H2O/(CH4 + CO2)) = 2,2).

Conversão de CH4 foi 
maior que a de CO2, o 
que indica a ocorrência 
da reação de 
deslocamento (shift):
CO + H2O ↔ CO2 + H2



Atividades realizadas

• Atividade 3: Avaliar em condições de laboratório de processo de produção de 
hidrogênio a partir do biogás

– Reforma a vapor de biogás (Embrapa Agroenergia):
Conversão média de CH4, CO2 e razão H2/CO (Razão vapor/carbono = 2,2).

Catalisador CH4 (%) CO2 (%) Razão H2/CO média

5NiMO-550 °C 98,2 63,6 2,69

10NiMO-550°C 98,4 57,3 3,47

15NiMO-550 °C 99,7 56,8 2,64

5NiMO-750°C 97,9 59,5 2,88

10NiMO-750°C 96,6 56,0 3,08

15NiMO-750°C 99,7 64,4 2,76

Catalisador Razão H2/CO média

5NiMO-550 °C 98,2 63,6 2,69

10NiMO-550°C 98,4 57,3 3,47

15NiMO-550 °C 99,7 56,8 2,64

5NiMO-750°C 97,9 59,5 2,88

10NiMO-750°C 96,6 56,0 3,08

15NiMO-750°C 99,7 64,4 2,76
- Razão H2/CO é maior que na reforma seca, como esperado.

- Razão H2/CO está próximo de 3, ou seja, segue a reação de reforma a vapor:
CH4 + H2O ↔ CO + 3H2

- Oscilações na razão H2/CO devem estar relacionadas com o equilíbrio da 
reação de deslocamento: CO + H2O ↔ CO2 + H2

- Catalisadores com 15% de Ni tiveram maior conversão de CH4 e os com 10% 
de Ni maior razão H2/CO.



Atividades a serem realizadas

• Caracterização de catalisadores após a reação de reforma a vapor de 
biogás.

• Finalizar as reações de reforma a vapor com a razão vapor/carbono 
(H2O/(CH4 + CO2)) = 1,5. 

• Testar outros catalisadores preparados.



Obrigado

emerson.schultz@embrapa.br

Itania.soares@embrapa.br


