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RESUMO 

A reforma a seco do metano (RSM) é uma tecnologia promissora, uma vez que 

usa dois dos gases de efeito estufa - GEE (CH4 e CO2) para obtenção do H2 ou 

gás de síntese (H2 + CO) que, além de serem um insumo interessante do ponto 

de vista industrial, podem reduzir as emissões dos GEE’s para o meio ambiente. 

Na RSM é muito comum o uso de catalisadores à base de níquel suportados 

em óxidos não-redutíveis, como alumina. De maneira geral, são relatados altos 

níveis de conversão para esses catalisadores, contudo, a desativação por 

deposição de carbono e a toxicidade do níquel ainda são um problema. Fases 

ativas com mais de um elemento vêm sendo investigadas com a intenção de 

potencializar o catalisador com as características de seus constituintes, seja 

para reduzir custo, toxicidade e coque, seja para aumentar a conversão. Nesse 

contexto, o planejamento estatístico de mistura é a melhor ferramenta para 

avaliar o potencial dos catalisadores com fase ativa composta. Neste trabalho, 

fez-se uso do planejamento estatístico de mistura tipo simplex-centroid com 

restrição de 50 % da fase ativa composta por Ni e os outros 50 % constituída 

de Ni, Co e Mn em diferentes proporções seguindo o planejamento 

experimental adotado, com a finalidade de avaliar os efeitos sinérgicos e/ou 

antagônicos quanto a conversão de metano, rendimento de hidrogênio, razão 

molar H2/CO e custo da fase ativa. A α-alumina, utilizada como suporte, foi 

obtida pelo método da autocombustão assistida por micro-ondas e 

caracterizada por DRX, BET e MEV. A fase ativa foi impregnada por via úmida 

e os catalisadores obtidos foram caraterizados por FRX, DRX (antes e após a 

ativação), RTP e MEV-EDS. Além disso, a redutibilidade em atmosfera de H2 e 

a atividade catalítica durante a reação de reforma a seco dos catalisadores 
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foram investigados por difração de raio X in-situ com monitoramento dos gases 

de saída. Os ensaios catalíticos foram realizados a 700 °C, velocidade espacial 

de 36 L.h-1.g-1 e seus dados foram utilizados no planejamento, gerando os 

modelos matemáticos que, por sua vez, foram usados para projetar um 

catalisador nomeado de Cat mod. Os principais resultados relatam um bom 

desempenho do Cat mod frente ao catalisador adotado como referência (Cat 1 

-10 % de Ni) com redução de custos (- 35 %) e de toxicidade, tendo em vista 

que houve uma redução considerável da quantidade de Ni utilizado. O diagrama 

de Pareto revela que qualquer proporção de mistura, entre dois dos elementos 

estudados, resulta em efeito antagônico, mas quando os três elementos são 

combinados apresentam efeito sinérgico. Os catalisadores usados foram 

caracterizados por MEV e TG-EGA. As análises após os ensaios catalíticos 

evidenciam que o Mn inibe a formação de coque quando usado em quantidade 

nominal acima de 17 % (considerando a composição da fase ativa). Por fim, foi 

proposto um mecanismo de reação que ilustra de forma idealizada o conjunto 

dos fenômenos que compõe as principais reações da RSM específica para os 

catalisadores estudados neste trabalho. 

Palavras-Chave: Reforma a seco do metano, planejamento de mistura, 

autocombustão, micro-ondas, Ni-Co-Mn/Al2O3 
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ABSTRACT  

 The dry reforming of methane - DRM is a promising technology, since it 

uses two of the greenhouse gases - GHG (CH4 and CO2) to obtain H2 or syngas 

(H2 + CO) which, besides being an interesting product from the industrial 

viewpoint, it can reduce GHG emissions to the environment. The use of nickel-

based catalysts supported on non-reducible oxides such as alumina is very 

common in DRM. In general way, high conversion levels are reported for such 

catalysts, however, carbon offsets and nickel toxicity are still a problem. Active 

phases with more than one element have been investigated with the intention of 

potentiating the catalyst with the characteristics of its constituents, either to 

reduce cost, toxicity and coke, or to increase the conversion. In this context, 

statistical mixing planning is the best option to evaluate catalysts with active 

compound phase. In this work, it was used simplex-centroid statistical mixing 

planning with 50% restriction of the active phase composed of Ni and the other 

50% of Ni, Co and Mn in different proportions following the experimental design 

adopted with the purpose of evaluating the synergistic and / or antagonistic 

effects on methane conversion, hydrogen yield, H2/CO molar ratio and cost of 

the active phase. The α-alumina, used as support, was obtained by microwave 

assisted self-combustion method and characterized by XRD, BET and SEM. 

The active phase was impregnated by wet way and the catalysts obtained were 

characterized by XRF, XRD (Before and after activation), TPR and SEM-EDS. 

The reducibility in H2 atmosphere and catalytic activity during the dry reforming 

reaction of the catalysts were investigated by in situ X-ray diffraction with 

monitoring of the exhaust gases. The catalytic tests were performed at 700 °C 

with a space velocity of 36 L.h-1.g-1 and their data were used in the planning 

generating the mathematical models, which in turn, were used to model a 

catalyst named Cat mod. The main results show a good performance of Cat 

mod against the catalyst used as reference (Cat 1 -10% Ni) with cost reduction 

(- 35%) and toxicity, considering that there was a considerable reduction in the 

amount of Ni used . The Pareto diagram reports that any proportion of mixture 

between two of the studied elements results in an antagonistic effect, but when 

the three elements is combined, they have a synergistic effect. SEM and TG-

EGA characterized the catalysts after catalytic tests. The analyses after the 

catalytic tests show that Mn inhibits the formation of coke when used in amounts 

above 17 % (considering the composition of the active phase). Finally, a reaction 

mechanism was proposed that ideally illustrates the set of phenomena that 

compose the main reactions of the specific DRM for the catalysts studied in this 

work. 

 

Keywords: Dry reforming of methane, mixture experimental design, self-

combustion, microwave, Ni-Co-Mn/Al2O3 
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Capítulo 1 

Introdução 

 

  

“Para uma tecnologia de sucesso, a 

realidade deve ter prioridade sobre as 

relações públicas, pois a Natureza não 

pode ser enganada. “ 

Richard Feynman 
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11..  IntroduçãoIntrodução  

 

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento (CNUMAD) ocorrida em junho de 1992 na cidade do Rio de 

Janeiro, Brasil, ficou conhecida como Rio92 e teve como um de seus três 

documentos vinculantes a “Convenção Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudanças Climáticas (CQMC)”, tratado este que foi firmado pela maioria dos 

países do mundo. Ocorrida 20 anos antes da Rio92, a primeira CNUMAD 

ocorreu em Estocolmo, porém o cenário mundial era completamente diferente, 

uma vez que com a guerra fria, o mundo priorizava a segurança com o intuito 

de evitar uma guerra nuclear entre as duas grandes potências mundiais. Com 

o fim da União das Repúblicas Socialista Soviética (URSS) o cenário mundial 

muda completamente e houve mais espaço para a crescente preocupação com 

o Meio Ambiente. Os países signatários da CQMC, deveriam se reunir 

anualmente em foro internacional (Conferência das Partes – COP) para 

discussão das regras e políticas referentes à implementação desta convenção.  

Uma das conferências mais comentadas foi a do Japão, a COP-3, que resultou 

no Protocolo de Quioto, onde, pela primeira vez, houve a quantificação das 

emissões dos gases de efeito estufa (GEE) e o quanto essas emissões 

deveriam ser diminuídas de forma obrigatória pelos países signatários. Na 

COP21, ocorrida na França, foi gerado o Acordo de Paris, documento este que 

sucedeu o Protocolo de Quioto. Neste acordo o Brasil se comprometeu, como 

Contribuição Nacionalmente Determinada, uma redução de 37% nos níveis de 

GEE até 2025 em relação às emissões de 2005, além de outras metas (Lago, 

2006; http://unfccc.int/paris_agreement/items/9485.php, 2017). 

 O aquecimento global não é só uma questão política de credibilidade 

internacional, mas sim uma questão de manutenção da vida para um futuro 

próximo. Em meio a tudo isso há o crescimento populacional e a necessidade 

energética. 

A chave para o controle mitigatório do aquecimento global está na 

redução das emissões dos GEE’s dentre eles destaca-se o dióxido de carbono 

(CO2) e o metano (CH4). Embora o metano esteja presente em concentrações 

200 vezes menor na atmosfera em relação ao dióxido de carbono, aquele, por 

sua vez, apresenta um potencial de aquecimento global de 21 a 25 vezes maior 

do que o CO2. O metano pode ser produzido basicamente por duas fontes; a 



19 

primeira de forma natural, através das térmitas, pastagens, lagos e zonas 

úmidas, já a segunda é proveniente da ação humana, como mineração de 

carvão, aterros sanitários, processamento de petróleo e gás e atividades 

agrícolas (Yusuf et al., 2012). O metano é o maior constituinte do gás natural. 

No entanto, a maioria dos reservatórios de gás natural estão localizados longe 

de áreas industriais e muitas vezes produzidos offshore. Portanto, a limitação 

tecnológica e custo de transporte deste valioso gás natural do mercado offshore 

para o mercado consumidor, levou à queima de um grande volume de gás 

natural (Lunsford, 2000). 

Uma tecnologia promissora que vem ganhando interesse de muitos 

cientistas é a reforma de compostos orgânicos, dentre elas destaca-se a 

reforma do metano que usa os dois principais gases do efeito estufa para 

obtenção de hidrogênio e/ou gás de síntese. O gás de síntese pode ser  obtido 

industrialmente através da reforma do metano empregando-se basicamente 

três métodos diferentes; reforma à vapor (RVM), oxidação parcial (OPM) e 

reforma a seco do metano (RSM) (Palma et al., 2016). Dentre os métodos 

apresentados, a RSM é a mais adequada para obtenção de gás de síntese 

devido a estequiometria de sua reação. As diferenças entre as técnicas estão 

no agente oxidante utilizado, implicando em diferentes cinéticas, calor envolvido 

na reação e na razão entre os gases produzidos (H2/CO). As reações 

envolvidas nos principais processos de reforma do metano estão descritas a 

seguir (Mark e Maier, 1996; Barros et al., 2010; Hajjaji et al., 2016; Abdullah et 

al., 2017; Alam et al., 2017; Chein et al., 2017; Gaillard et al., 2017; Gunduz 

Meric et al., 2017; Han et al., 2017; Khoja et al., 2017; Madeira et al., 2017; 

Whang et al., 2017): 

 

Reação 1 

𝑅𝑆𝑀:  𝐶𝐻4 +  𝐶𝑂2  ↔ 2𝐶𝑂 + 2𝐻2         𝛥𝐻298𝑘 = +247 𝑘𝐽. 𝑚𝑜𝑙−1 

 

Reação 2 

𝑅𝑉𝑀:  𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 ↔  𝐶𝑂 + 3𝐻2         𝛥𝐻298𝑘 = +228 𝑘𝐽. 𝑚𝑜𝑙−1 

 

Reação 3 

𝑂𝑃𝑀:  𝐶𝐻4 +  
1

2
𝑂2  ↔ 𝐶𝑂 + 2𝐻2         𝛥𝐻298𝑘 = −22,6 𝑘𝐽. 𝑚𝑜𝑙−1 
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Dentre essas tecnologias, a mais promissora é a reforma a seco do 

metano, uma vez que usa dois dos GEE’s (CH4 e CO2) para produzir gás de 

síntese que além de ser insumo interessante do ponto de vista industrial, pode 

reduzir as emissões dos GEE’s para o meio ambiente (Selvarajah et al., 2016). 

O gás de síntese é considerado um bloco de construção que pode ser 

usado como reagente para outras aplicações, tais como Fischer-Tropsch (F-T), 

geração de combustíveis gasosos ricos em hidrogênio, quer para motores de 

ignição à centelha quer para motores elétricos alimentados por células a 

combustível acopladas (Penã et al., 1996). 

O processo catalítico de reforma a seco ocorre em várias etapas 

envolvendo tanto a fase ativa quanto o suporte. A quebra do metano ocorre 

sobre os sítios ativos liberando hidrogênio e carbono. Para que este carbono 

não permaneça depositado sobre a superfície do catalisador, ele deve ser 

oxidado para formar monóxido ou dióxido de carbono através da interação com 

algum reagente, auxiliado pelo oxigênio da rede cristalina do suporte. Os 

catalisadores com melhor desempenho são aqueles cujo a fase ativa é 

composta de metal nobre (Pt, Rh, Ru e Pd), suportados sobre óxidos 

irredutíveis como Al2O3, SiO2, MgO, TiO2, La2O3 e ZrO2. No entanto, devido aos 

altos custos e baixa disponibilidade destes metais, o níquel e o cobalto são as 

alternativas mais viáveis, muito embora não apresentem o mesmo desempenho 

e haja maior propensão à formação de coque (Kroll et al., 1996; Mark e Maier, 

1996; Bradford e Vannice, 1998; Bradford e Vannice, 1999; Hou et al., 2003; 

Fan et al., 2009; Barros et al., 2010; Fan et al., 2010; Liu et al., 2011). Nos 

últimos anos têm-se estudado a possibilidade de potencializar as fases ativas 

industriais (Ni, Co) com o uso de catalisadores mistos e através de uso de 

promotores. O manganês vem se mostrando promissor uma vez que já foi 

avaliado tanto como fase ativa, como promotor na RSM, auxiliando também na 

redução de coque (Zhang et al., 2008; Ray et al., 2017). 

 Neste trabalho foi realizado um estudo em reforma a seco do metano 

através do uso de um planejamento de mistura tipo simplex-centroid com ponto 

central e restrição para avaliar a substituição parcial do níquel por cobalto e/ou 

manganês suportados em α-alumina estabilizada, que foi obtida pelo método 

da autocombustão assistida por micro-ondas, a fim de avaliar os efeitos 

sinérgicos e/ou antagônicos quanto à conversão de metano, rendimento de 

hidrogênio, razão molar H2/CO e custo da fase ativa.  
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Objetivo geral:Objetivo geral:  

 

 Avaliar os efeitos da substituição parcial do níquel por cobalto e/ou 

manganês no desempenho de catalisadores na reforma a seco do 

metano, visando um melhor desempenho e redução de custo, aplicando 

a ferramenta do planejamento experimental tipo simplex-centroid com 

restrição. 

 

Objetivos específicos:Objetivos específicos:  

 

 Síntetizar α-alumina pelo método de autocombustão assistida por micro-

ondas. 

 

 Caracterizar a α-alumina por: DRX, BET e MEV. 

 

 Adequar o planejamento experimental de mistura tipo simplex-centroid 

com restrição. 

 

 Impregnar a fase ativa por via úmida com base no planejamento 

experimental adotado e caracterizar os catalisadores por: FRX, DRX, 

RTP e MEV-EDS. 

 

 Realizar ensaios catalíticos de reforma a seco do metano e caracterizar 

os catalisadores após estes ensaios por: TG-EGA e MEV. 

 

 Analisar estatisticamente o desempenho dos catalisadores, bem como 

do custo da fase ativa. 

 

 Modelar um catalisador para avaliação do método adotado, visando à 

redução de custo e desempenho satisfatório. 

 

 Propor um mecanismo de reação, considerando a adição de manganês.  
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Capítulo 2 

Revisão Bibliográfica 

 

 

  

“Um especialista é alguém que sabe 

quais os piores erros que podem ser 

cometidos na sua área e os evita. “ 

Werner Heisenberg 
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22..  Revisão BibliográficaRevisão Bibliográfica  

  

 Este capítulo introduz os conceitos básicos da reforma a seco do 

metano, os recentes avanços nesta área e uma explanação sobre o 

planejamento experimental adotado neste trabalho. 

 

2.1 Reforma a Seco Catalítica do Metano (RSM) 

  

 Apesar dos combustíveis fósseis ainda serem dominantes na economia 

mundial os impactos ambientais gerados por este sistema energético têm sido 

muito questionados na última década, devido, principalmente, aos efeitos 

causados ao meio ambiente. Diante disso, novas tecnologias estão sendo 

estudadas com o objetivo de promover uma nova ordem mundial, em busca da 

preservação ambiental, buscando novas formas de geração de energia elétrica. 

Neste contexto, a reforma a seco do metano oferece benefícios ambientais 

valiosos: utilização de biogás (Lucrédio et al., 2012; Kohn et al., 2014), remoção 

de GEE (metano e dióxido de carbono) e conversão de gás natural (GN) com 

alto teor de dióxido de carbono para produção do valioso gás de síntese (GS) 

(Lunsford, 2000; Li et al., 2011). A reforma a seco do metano produz uma menor 

relação (H2/CO=1), que é adequada para a síntese de produtos químicos 

oxigenados (Wurzel et al., 2000) e hidrocarbonetos através da síntese por 

Fischer-Tropsch (Oyama et al., 2012). 

 

2.1.1 Reações envolvidas no processo de RSM 

 

 As principais reações envolvidas na RSM estão descritas na Figura 1 

onde é representado um resumo destas reações. A reação principal está em 

destaque e revela a formação de gás de síntese a partir dos gases de efeito 

estufa (CO2 e CH4) sob condição de alta temperatura e na presença de um 

catalisador. Também são apresentados as principais reações paralelas e de 

formação de coque. 
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Figura 1: Principais reações envolvidas no processo de reforma a seco do metano. 

 

 

2.1.2 Termodinâmica das reações de reforma 

 

 M. K. Nikoo e N. A. S. Amin (Nikoo e Amin, 2011) apresentam uma 

discussão bem completa acerca da termodinâmica das reações envolvidas na 

RSM. As principais reações que podem ocorrer entre CH4 e CO2 são 

consideradas na Figura 2 bem como as constantes de equilíbrio de todas as 

reações que devem ocorrer estão exibidas em função da temperatura. De 

acordo com os princípios termodinâmicos, quando a mudança de energia livre 

de Gibbs de reação (ΔGr) é negativa, a reação é espontânea. Por outro lado, 

para o ΔGr positivo, a reação é não espontânea. A constante de equilíbrio (K) 

da Equação 1 determina em que medida ocorre a reação. 

  

Equação 1 

𝐾 =  𝑒𝑥𝑝(
∆𝐺𝑟0

𝑅𝑇
)
 

  

 

 As reações não podem ser deslocadas para o lado oposto alterando a 

proporção molar dos reagentes quando K é muito maior do que 1. Mas para K 

na vizinhança de 1, a variação da razão molar dos reagentes tem influência 
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considerável na distribuição dos produtos. Sempre que ΔGr é negativo, um 

maior Ln(K) indica que uma reação espontânea e mais viável para ocorrer 

(Wang, X. et al., 2009). Conforme mostrado na Figura 2, pode-se deduzir que 

a RSM (reação 1: CH4 + CO2 ↔ 2CO + 2H2) é uma reação favorável para 

produção de gás de síntese, particularmente a uma temperatura > 700 °C (ou 

973,15 Kelvin). O aumento da temperatura favorece altas conversões e reduz 

a tendência de formação do coque. Em contrapartida, sob baixas temperaturas 

(abaixo de 700 °C), há uma maior tendência à formação de coque e as 

conversões tornam-se moderadas (Nikoo e Amin, 2011). 

 

 

Figura 2: Constantes de equilíbrio de reações envolvendo CH4 e CO2 a diferentes 

temperaturas em pressão atmosférica. Fonte: Adaptado de (Nikoo e Amin, 2011). 

 

 

2.1.3 Mecanismo de reação da RSM 

 

 O mecanismo de reforma a seco catalítica do metano é detalhado por 

Papadopaulou e colaboradores (Papadopoulou et al., 2012) (2012, apud 

Aramouni, et al. (Aramouni et al., 2017)) e pode ser detalhado em quatro etapas: 

1. Adsorção dissociativa do metano: embora a energia de dissociação das 

ligações CHx-H dependa das propriedades da superfície, geralmente 

têm-se determinado que a dissociação do metano no catalisador é o 

passo determinante da velocidade de reação. Todas as espécies de CHx 

parcialmente dissociadas se adsorvem preferencialmente em um sítio 

que completa sua tetravalência, com CH3 adsorvendo no topo do átomo 
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de metal, enquanto CH2 adsorve entre dois átomos de metal (adsorção 

em ponte). Passo a passo, os sítios vão se tornando mais ativos para a 

adsorção e dissociação de metano do que superfícies densas. 

2. Adsorção dissociativa de CO2: a estrutura superficial e os defeitos 

também afetam a adsorção e a dissociação do CO2, que podem ocorrer 

de três formas: coordenação C-solitário, coordenação C e O (o carbono 

e um oxigênio adsorvem na superfície do catalisador e deixam um átomo 

de oxigênio exposto), ou coordenação O-solitário, com ambos os átomos 

de oxigênio ligados com a superfície de metal. As duas últimas 

geometrias de coordenação são mais favoráveis para a reforma a seco. 

Esta etapa é, geralmente, considerada rápida. O CO2 tende a adsorver 

na interface suporte-metal. 

3. Formação de grupos hidroxílicos: em relação à reforma a vapor, a 

reforma a seco apresenta mecanismos menos detalhados. No entanto, 

sabe-se que a reação de mudança de gás-água encontra-se em 

equilíbrio, isso significa que as reações superficiais a ela relacionadas 

são bastante rápidas. Os modelos mais desenvolvidos preveem a 

migração de hidrogênio da partícula de metal da fase ativa para o 

suporte onde eles formam grupos hidroxilas a temperaturas abaixo de 

1073 K. 

4. Oxidação e dessorção de intermediários: O oxigênio na superfície da 

partícula de metal reage com grupos S-CHx (suporte interagindo 

quimicamente com CHx) para formar S-CHxO ou S-CO. Alguns autores 

consideram que os grupos S-CHxO são precursores da formação de CO 

enquanto outros afirmam que o CO2 adsorvido forma carbonatos que são 

reduzidos ao CO por carbono presente no metal. Outros autores afirmam 

que o S-CO é formado diretamente sem que haja a formação do 

intermediário S-CHxO. Assim como para a reforma a vapor, não existe 

um consenso claro sobre os detalhes do mecanismo de reação na 

superfície do catalisador, do impacto da natureza do catalisador e das 

condições de operação, que também são de grande importância. No 

entanto, em muitos casos, a formação e/ou a decomposição de formiatos 

(metanoatos) de S-CHxO em CO e hidrogênio é considerada o passo 

determinante da velocidade de reação, especialmente sabendo que a 

dessorção de CO e hidrogênio é rápida. 
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 A Figura 3 é a representação esquemática do mecanismo de reforma a 

seco proposto por Papadopaulou et al. (Papadopoulou et al., 2012): (a) 

Adsorção dissociativa de CH4 e CO2 na interface metal e metal-suporte, 

respectivamente; (b) Dessorção rápida de CO e H2; (c) Formação de hidroxilas 

de superfície e vazamento de oxigênio; (d) Oxidação de espécies de S-CHx 

empobrecidas com hidrogênio por hidroxilas de superfície e as espécies 

oxigenadas havendo formação de CO e H2. 

 

 

Figura 3: Etapas do mecanismo de reação da reforma a seco do metano, adaptado de 

(Papadopoulou et al., 2012). a) Adsorção dissociativa de CH4 e CO2. b) Dessorção 

rápida de CO e H2. c) Formação de grupos hidroxílicos. d) Oxidação e dessorção de 

intermediários. 

 

 

2.1.4 O coque: reações de deposição de carbono 

 

 O coque ou a formação de depósitos de carbono é uma reação 

secundária importante em muitos processos industriais. Muitas vezes, as 

medidas para eliminar ou reduzir a formação de coque são mais decisivas para 

a viabilidade do processo do que, por exemplo, a atividade do catalisador. À 

medida que as plantas químicas se tornaram maiores e mais sofisticadas em 

seu projeto integrado, o fator on-stream (termo usado na produção industrial 

para definir um processo em operação regular) tornou-se um dos parâmetros 

mais importantes para a operação. Por menor que seja o tempo de inatividade 
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da planta industrial, pode-se ter um efeito prejudicial sobre a viabilidade 

econômica da mesma. Um alto grau de integração significa que a parte mais 

fraca da cadeia pode determinar o desempenho de toda a planta (Rostrup-

Nielsen, 1997). 

 A formação de carbono resulta principalmente de reações paralelas 

simultâneas, como a decomposição de metano (Reação 4), 

desproporcionamento de monóxido de carbono (reação de Boudouard, Reação 

5), hidrogenação de dióxido de carbono (Reação 6) e hidrogenação de 

monóxido de carbono (Reação 7). 

 

Reação 4 

𝐶𝐻4  ↔  2𝐻2 + 𝐶        ∆𝐻298𝑘 =  +74,9 𝑘𝐽. 𝑚𝑜𝑙−1 

 

Reação 5 

2𝐶𝑂 ↔  𝐶𝑂2 + 𝐶        ∆𝐻298𝑘 =  −172,4 𝑘𝐽. 𝑚𝑜𝑙−1 

 

Reação 6 

𝐶𝑂2 + 𝐻2  ↔  𝐶 + 2𝐻2𝑂        ∆𝐻298𝑘 =  −90,0 𝑘𝐽. 𝑚𝑜𝑙−1 

 

Reação 7 

𝐻2 + 𝐶𝑂 ↔  𝐶 +  𝐻2𝑂        ∆𝐻298𝑘 =  −131,3 𝑘𝐽. 𝑚𝑜𝑙−1 

 

 Estas reações são afetadas pela alteração da razão molar dos 

reagentes, devido ao seu baixo Ln(K), dentro da faixa de temperatura 

investigada. A reação de decomposição do metano (reação 4) é mais plausível 

para a formação de carbono em temperaturas mais elevadas, ao passo que as 

demais reações tendem a gerar carbono a uma temperatura mais baixa (<527 

°C) e podem ser influenciadas pelas limitações de equilíbrio à temperatura mais 

elevada (Nikoo e Amin, 2011). 

 Existem vários tipos de formação de carbono geralmente observados: 

pirolíticos, encapsulantes, filamentoso, carbetos e carbono atômico adsorvido. 

 O carbono pirolítico geralmente é formado devido à exposição de 

hidrocarbonetos superiores a altas temperaturas. A desativação por 

sinterização do catalisador pode levar à baixa atividade e fazer com que os 

hidrocarbonetos superiores atinjam altas temperaturas no reformador. Este tipo 

de formação de carbono geralmente ocorre a temperaturas acima de 600 °C, e 
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os parâmetros críticos são alta temperatura, alta vazão, alta pressão e 

catalisador ácido (Bartholomew, 1982). 

 O carbono encapsulante (goma) pode ser formado durante a reforma de 

hidrocarbonetos pesados com um alto teor de compostos aromáticos. A taxa 

de formação de goma é reforçada por baixas temperaturas e alto ponto de 

ebulição da mistura de hidrocarbonetos. O carbono encapsulante consiste em 

uma fina película de CHx ou algumas camadas de grafite cobrindo as partículas 

de níquel, resultando em perda de atividade e, portanto, desativação do leito de 

catalisador. A desativação de um pré-reformador devido ao carbono 

encapsulante é observado através de um gradiente de temperatura no leito do 

catalisador sem que haja um aumento na queda de pressão. 

 O carbono filamentoso é a forma mais destrutiva de carbono formada. 

Os filamentos de carbono crescem pela reação do metano ou CO em um lado 

da partícula de níquel, havendo a nucleação de carbono grafítico, como um 

nanotubo de carbono, no outro lado da partícula de níquel (Sehested, 2006). 

Por outro lado, há autores que indicam que esse tipo de coque pode ser até 

benéfico de uma certa forma e em alguns casos mais específicos, justificando 

a maior dispersão da fase ativa como o ponto chave para o aumento da 

atividade do catalisador mesmo após a formação do coque filamentoso 

(Figueredo, 2017). É sabido que a energia do carbono em uma camada de 

grafeno está abaixo da energia da forma mais estável de carbono adsorvido na 

superfície, portanto, há uma força motriz para a formação do grafeno. Depois 

de uma ilha de grafeno nuclear, o crescimento pode continuar por transporte 

superficial ou em massa de átomos de carbono ou fragmentos contendo 

carbono na ilha. O grafeno pode eventualmente cobrir todo o cristalito da fase 

ativa, encapsulando a partícula de níquel. Nessa situação, a goma é formada e 

a formação de carbono cessa. Alternativamente, novas camadas podem 

nuclear abaixo da primeira camada de grafeno e crescer por adição de átomos 

de carbono. Este crescimento é acompanhado pelo transporte de superfície de 

níquel para a superfície como níquel livre, resultando em crescimento de uma 

protuberância de carbono sob a partícula de níquel. A via de transporte de 

carbono foi debatida, mas, recentemente, cálculos DFT (Densidade Funcional 

Teórica) tem indicado fortemente que o transporte de carbono prossegue 

através da superfície do níquel e da interface níquel-grafite (Kisielowski et al., 

2017). 
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 A fase carbeto surge da reação do carbono com o metal, arrastando-o 

para fora da estrutura provocando corrosão por “pitting”. A formação de carbono 

sobre a superfície de catalisadores de níquel é bem conhecida e o seu 

mecanismo consiste em dois passos: o primeiro é a formação de um átomo de 

carbono por um composto intermediário tipo carbeto e o segundo é a formação 

da fase grafítica (Dias, 2002). 

 O carbono atômico adsorvido é altamente reativo e sua quantidade 

formada não varia com o tempo de reação sendo proporcional à atividade, o 

que indica sua participação como intermediário de reação (Dias, 2002). 

  

2.1.5 A influência do suporte na atividade catalítica: Al2O3.  

 

 Os suportes desempenham um papel fundamental no aumento da 

atividade catalítica e na supressão da deposição de carbono na RSM (Bradford 

e Vannice, 1999). Na maior parte dos trabalhos de reforma a seco, o metal ativo 

é impregnado sobre um suporte com uma área superficial relativamente alta e 

poros grandes de formato regular (Ross, 2012). O tipo de suporte e a interação 

entre metal ativo e suporte afetam a atividade catalítica de várias maneiras; de 

forma mais direta, têm-se a dispersão de metais e deposição de carbono. Sener 

A. N. et al (Şener et al., 2018) levantaram dados estatísticos sobre 24 suportes, 

dentre eles destaca-se a alumina com maior número de trabalhos publicados, 

contudo a fase da alumina mais estudada é a fase gama, sendo a fase alfa 

posicionada na 15ª posição considerando os 24 suportes pesquisados pelos 

autores. O grande problema do uso da γ-Al2O3, especificamente quando o metal 

da fase ativa é o níquel, está no fato de haver a formação de NiAl2O4 de difícil 

redução abaixo de 650 °C (Cheng et al., 2001). 

 Os suportes básicos empregados na RSM auxiliaram na gaseificação de 

espécies de carbono, o que resulta na supressão da deposição de carbono e 

evita a sinterização (Özdemir et al., 2010; Lucrédio et al., 2011), como no caso 

do MgO que foi usado como suporte por Wang e colaboradores em 2009 

(Wang, Y.-H. et al., 2009), onde Ni (3,4 – 45 % em massa) foi utilizado como 

fase ativa. Dentre as várias formulações preparadas, a com 8 % em massa de 

Ni foi a que apresentou melhor conversão de metano (84 %). Entretanto, uma 

comparação da atividade catalítica do Ni (Therdthianwong et al., 2008; Hua et 
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al., 2010) suportado em Al2O3 e MgO apresentou maior atividade catalítica para 

o catalisador Ni/Al2O3 comparado ao Ni/MgO. 

 Bychkov e colaboradores (Bychkov et al., 2013) investigaram o níquel 

suportado em diferentes tipos de alumina (α-Al2O3, γ-Al2O3, θ-Al2O3) e relataram 

maior atividade catalítica e menor acúmulo de carbono para Ni/γ-Al2O3. A menor 

deposição de carbono foi atribuída ao menor tamanho de partícula (2 nm) de 

Ni/γ-Al2O3 em comparação com α-Al2O3 e θ-Al2O3 com maior tamanho de Ni. 

Ferreira-Aparicio e colaboradores (Ferreira-Aparicio et al., 2000) investigaram 

a influência de diferentes tipos de suportes (Al2O3 e SiO2) ém catalisadores a 

base de ródio e relataram maior estabilidade e atividade para Rh/Al2O3 (32 % 

conversão de metano e 37 % de dióxido de carbono) em comparação com 

Rh/SiO2 (16 % conversão de metano e 21 % de dióxido de carbono). 

 Suportes capazes de fornecer oxigênio a metais, como o ZrO2, 

apresentam efeito benéfico em comparação ao óxido irredutível (Al2O3 ou SiO2) 

(Nagaoka et al., 2001; Chang et al., 2006). Com isso, a adição de ZrO2 ao Al2O3 

com Ni suportado, mostrou uma maior atividade catalítica e estabilidade 

(Rahemi et al., 2013) em comparação ao Ni/Al2O3 (Therdthianwong et al., 

2008). Adição de ZrO2 ao suporte, também foi considerada como tendo 

influência significativa na redução da deposição de carbono e na estabilidade 

do catalisador (Souza et al., 2001; Pompeo et al., 2007). 

 Nakamura e colaboradores (Nakamura et al., 1994) relataram uma maior 

atividade catalítica do Rh/Al2O3 em comparação com Rh/SiO2 e Rh/TiO2. 

Brungs et al. (Brungs et al., 2000) investigaram os diferentes tipos de suportes 

(Al2O3, TiO2, SiO2, ZrO2) para o carbeto de molibdênio (Mo2C) e relataram que 

maior atividade e estabilidade foram observadas para o Mo2C/Al2O3. A 

tendência de estabilidade para os catalisadores foi Mo2C/Al2O3 > Mo2C/ZrO2 > 

Mo2C/SiO2 > Mo2C/TiO2. A maior estabilidade para o catalisador suportado por 

alumina foi devido à interação metal-suporte aprimorada durante a preparação 

(entre o precursor de Mo2C e o suporte). Além disso, concluiu-se que a 

oxidação do metal ativo foi a principal razão para a desativação do catalisador. 

A oxidação do carbeto de molibdênio para o óxido de molibdênio leva à 

desativação porque o MoO2 é inativo durante o período de reação. O estudo 

indicou que os suportes desempenharam um papel proeminente no aumento 

da atividade catalítica e redução na deposição de carbono. 
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2.1.6 A reação de combustão assistida por micro-ondas 

 

A autocombustão assistida por micro-ondas é uma técnica de síntese 

rápida, de baixo custo e difere das sínteses convencionais com relação ao 

mecanismo de aquecimento, uma vez que o calor é gerado no próprio volume 

da amostra através da interação das micro-ondas com a matéria. A energia de 

micro-ondas aquece o material em um nível molecular, o que leva ao 

aquecimento instantâneo e volumétrico, enquanto que os sistemas de 

aquecimento convencionais aquecem a matéria da superfície externa para o 

interior, o que resulta em abrupto gradiente de temperatura. Portanto, toda a 

mistura reage uniformemente ao longo do aquecimento. O aquecimento ocorre 

do centro para fora, dando origem a gradientes de temperatura inversa como 

ilustrado na Figura 4. Isso pode levar a diferentes microestruturas. Além disso, 

uma vez que o aquecimento é instantâneo, a potência do micro-ondas pode ser 

usada para controlar a extensão da reação (Barros et al., 2010). 

 

 

Figura 4: Esquema de transmissão de energia térmica em forno convencional e micro-

ondas. Fonte Medeiros, R. L. B. A., 2014 (Medeiros, 2014). 

 

 

 Nos últimos anos, tanto a comunidade científica quanto as indústrias 

passaram a dar grande atenção a utilização de micro-ondas para fins de 

aquecimento e síntese de pós cerâmicos (Melo, 2015). Em seu artigo de 

revisão, Rosa, R., e colaboradores (Rosa et al., 2013) mostra uma 



33 

intensificação do uso de micro-ondas em sínteses via reação de combustão, 

onde é dada ênfase à eficiência energética atrelada ao processo, promovendo 

economia e a possibilidade de se obter materiais com estruturas avançadas. A 

síntese via reação de combustão assistida por micro-ondas vem sendo usada 

para produção de materiais em diversas áreas, tais como energia solar 

fotovoltaica, conversão de energia e produção de hidrogênio (Rosa et al., 2013; 

Medeiros, 2014; Melo, 2015; Carvalho-Jr et al., 2018; Fariñas et al., 2018; Ni et 

al., 2018). 

 

 

2.1.7 A influência dos promotores: o manganês e suas propriedades 

 

 Os promotores têm a função de aumentar a estabilidade do catalisador 

e reduzir a deposição de carbono sobre a fase ativa (Usman et al., 2015). A 

influência dos promotores sobre a estabilidade dos catalisadores pode ser 

explicada pela sua capacidade de modificar a estrutura do catalisador 

(Campanati et al., 2003). Uma outra função seria o aumento da dispersão do 

metal que compõe a fase ativa. 

 Alguns relatos de estudos que comprovam estas funcionalidades serão 

descritos a seguir sendo reportado mais restritamente aos casos com utilização 

do manganês. 

 Jeong e colaboradores (Jeong et al., 2006) estudaram o efeito da adição 

de 5% de promotores (Mg, Mn, K e Ca) em massa em catalisadores a base de 

Ni (13% em massa) suportados em HY para RSM e seu desempenho na ordem 

decrescente foi: Ni-Mg / HY> Ni-Mn / HY> Ni-Ca / HY> Ni / HY> Ni-K / HY. 

Embora a maior conversão de metano não tenha sido a do catalisador 

promovido com manganês, seus índices de estabilidade e valores de conversão 

foram bastante expressivos melhorando consideravelmente a atividade 

catalítica ao longo do tempo analisado. 

 Assim como no caso do magnésio, o manganês pode formar espécies 

de óxidos metálicos parcialmente reduzidos, MnOx, revestindo parcialmente a 

superfície do níquel (Bradford e Vannice, 1996). Este revestimento parcial do 

níquel por óxido metálico pode controlar o tamanho da partícula de níquel 

formada na superfície do suporte (HY) (Swaan et al., 1994). As pequenas 

partículas de níquel impedem a deposição de carbono e aumentam o 
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desempenho catalítico na RSM. Visto que a deposição de carbono na RSM 

pode ocorrer por meio de uma elevada decomposição de CH4 e/ou 

desproporcionamento de CO, acredita-se que  grandes partículas de níquel 

favoreçam esses dois processos (Jeong et al., 2006). Alternativamente, 

Horiuchi e colaboradores (Horiuchi et al., 1996) afirmaram que os óxidos 

básicos aumentam a densidade eletrônica do níquel e, assim, reduzem a 

capacidade do níquel em decompor o metano. 

 Littlewood e colaboradores (Littlewood et al., 2015) avaliaram dois 

métodos para a preparação do catalisador Ni0.05Mn0.95O/SiO2 que revelam alta 

atividade e boa resistência à sinterização. Baixas quantidades de carbono são 

depositadas na superfície a baixa temperatura, mas não estão diretamente 

relacionadas à desativação. Em altas temperaturas há formação de menos 

carbono, mas o catalisador se desativa rapidamente através da sinterização. 

Com o pré-tratamento de Ni0.05Mn0.95O a altas temperaturas, o catalisador é 

estabilizado contra a desativação tanto por sinterização de partículas como por 

formação de carbono, devido à formação de partículas de níquel pré-

sinterizadas na superfície do catalisador que são suficientemente pequenas 

para resistir à desativação por deposição de carbono na superfície. Verificou-

se que o Ni0.05Mn0.95O/SiO2 sofre transição de fase para níquel e Mn2SiO4 acima 

de 600 °C. Relacionou-se este fato a um excesso de SiO2 e é possível que todo 

o manganês entre na nova fase de modo a deixar o níquel exposto na 

superfície. Isso leva a um aumento de atividade em curto prazo seguido de 

desativação. Por fim, cogitou-se uma perspectiva futura de estudar o níquel ou 

o níquel-manganês suportados no Mn2SiO4. 

 O manganês também foi usado como promotor no sistema Ni-Mn/γAl2O3 

para RSM em reator de plasma configurado com descarga de barreira dielétrica 

(DBD), por Ray e colaboradores (Ray et al., 2017), aumentado a eficiência 

energética do processo. Já Zeng e colaboradores. (Zeng et al., 2015) relataram 

bom desempenho do catalisador Mn/γ-Al2O3 na reação de reforma a seco frente 

ao cobre, vale ressaltar que nesse último caso o Mn foi usado como fase ativa. 

 

2.1.8 Os “tradeoffs” para obtenção de um catalisador de RSM 

 

 Após todo o apanhado teórico apresentado, pode-se concluir que a 

definição precisa para escolha ótima de metal ativo, suporte e promotor não 
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pode ser alcançado separadamente, dada a influência entrelaçada de todos 

esses componentes, conforme a Figura 5. 

 

 

Figura 5: Resumo dos "tradeoffs" de um projeto para síntese de um catalisador para 

RSM. Adaptado de (Aramouni et al., 2017). 

 

 

2.2 Planejamento Experimental 

 

 O planejamento experimental é uma coleção de ferramentas usadas 

para estudar o comportamento de um sistema. O planejamento experimental 

envolve o planejamento e a realização de um conjunto de experimentos para 

determinar os efeitos das variáveis experimentais nesse sistema. Os dados 

adquiridos são separados em variações geradas pelo próprio sistema e 

respectivas incertezas ou erros sempre presentes em dados empíricos. É 

obtido um modelo estatisticamente válido que, por definição, contém 

informações sobre os efeitos das condições experimentais na direção e 

magnitude da resposta medida. As experiências necessárias também são 
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realizadas de forma a maximizar a informação que pode ser extraída de um 

número limitado de experimentos. Uma vez que um modelo satisfatório foi 

determinado, ele pode ser usado para prever futuras observações dentro da 

faixa do planejamento original. O planejamento experimental é, portanto, útil 

para, não apenas estudar, mas também desenvolver e otimizar uma ampla 

gama de sistemas de engenharia. O método foi originalmente desenvolvido por 

Fisher na década de 1930 através de projetos fatoriais e análise de variância 

para pesquisa agrícola e biológica (Fisher, 1935). A metodologia de superfície 

de resposta foi discutida pela primeira vez na década de 1950 pela Box e Wilson 

na experimentação química e geralmente inclui ferramentas matemáticas e 

estatísticas para o projeto e análise de superfícies de resposta (Hill e Hunter, 

1966; Box e Wilson, 1992). Na prática, os métodos estão hoje intimamente 

relacionados e o uso da metodologia da superfície de resposta é, sem exceção, 

com base em projetos experimentais. 

 O planejamento experimental está intimamente relacionado com a 

mentalidade de aprendizagem por experiência e experimentação sequencial. 

Os efeitos e a significância estatística de um grupo maior de variáveis 

experimentais podem ser determinados por meio de planejamentos fatoriais ou 

de triagem, que permitem escolher as variáveis ou condições relevantes para o 

próximo conjunto de experimentos. Os planejamentos experimentais são 

construídos de forma a eliminar ou minimizar as correlações entre as variáveis 

escolhidas. Isso permite uma estimativa independente de efeitos variáveis e 

suas interações potenciais. Aqui está uma vantagem importante do 

planejamento experimental, uma vez que as variáveis não são variadas uma a 

cada vez, enquanto as demais estão sendo mantidas constantes. Essa 

abordagem pressupõe que as variáveis não interagem, ou seja, o efeito de uma 

variável permanece ‘constante’ mesmo que os outros mudem. Em muitas 

situações, essa suposição pode ser injustificada. Por exemplo, o aumento da 

concentração de um catalisador pode reduzir a temperatura necessária para a 

produção de bio-óleo de uma qualidade específica. O efeito da temperatura, 

portanto, muda com base na concentração do catalisador, indicando que as 

duas variáveis interagem (Mäkelä, 2017). 

 Embora o planejamento experimental seja útil em muitas áreas da 

pesquisa energética, esta não possui conexão natural com o sistema estudado. 

O que é obtido é uma aproximação matemática simples da resposta baseada 
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em dados empíricos. Projetos e modelos mais simples são muitas vezes mais 

fáceis de interpretar, o que aumenta seu valor em situações práticas. O 

planejamento escolhido também determina o nível de detalhe e complexidade 

que pode ser descrito com o modelo subsequente. Os planejamentos fatoriais 

podem ser usados para quantificar efeitos lineares e de interação, enquanto 

que os planejamentos de otimização permitem descrever um comportamento 

mais complexo, incluindo componentes do modelo de ordem superior (Mäkelä, 

2017). 

 

2.2.1 A mistura de três componentes 

 

 O planejamento de mistura tem como característica a possibilidade de 

usar as informações coletadas para diferentes proporções (escalas). Por 

exemplo, é possível fazer um estudo para avaliar uma dada mistura em escala 

reduzida e posteriormente usar os dados para modelar uma mistura em escala 

adequada, visto que as propriedades de uma mistura são determinadas pelas 

proporções de seus ingredientes, não por valores absolutos. 

 Como descrito por Neto, B. B., e colaboradores (Neto et al., 2010) a soma 

das proporções dos diversos componentes de uma mistura é sempre 100%. 

Para uma mistura qualquer de q componentes, representada matematicamente 

por: 

 

Equação 2 

∑ 𝑋𝑖

𝑞

𝑖=1

= 100% = 1 

 

Onde Xi representa a proporção do i-ésimo componente. Esta equação retira 

um grau de liberdade das proporções, visto que para especificar a composição 

da mistura, só precisa fixar as proporções de q – 1 componentes. A proporção 

do último componente será sempre o que falta para completa 100%. 

 Segundo (Cornell, 1990a, 1990c; Goupy, 2000) apud Neto, B. B.,e 

colaboradores (Neto et al., 2010), para modificar as propriedades de uma 

mistura mudando a sua formulação, as novas proporções têm de contunuar 

obedecendo a Equação 2. Por causa dessa restrição, a metodologia deve ser 

adaptada aos problemas específicos da mistura. Esses métodos adaptados têm 
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encontrado larga aplicação na ciência, na engenharia e, particularmente, na 

indústria. 

 Para uma mistura ternária (isto é, uma mistura formada de três 

componentes), a Equação 2 reduz-se a x1 + x2 + x3 = 1. Nesse sistema de três 

componentes, pode-se realizar exprimentos correspondentes a qualquer ponto 

dentro do cubo (ver Figura 6). Obedecendo à restrição exigida para mistura de 

três componentes, esta define um triângulo equilátero inscrito no cubo, 

descrevendo assim o espaço esperimetal para processos com três fatores. Este 

espaço experimental é representado por sistema de coordenadas “simplex”, 

que é o rebatimento de uma representação cartesiana. 

 

 

Figura 6: Representação cartesiana de um espaço experimental para mistura com três 

fatores. 

 

 No ajuste dos modelos matemáticos, um conjunto de pontos pré-

selecionados é escolhido. O planejamento experimental é esse conjunto de 

pontos pré-estabelecidos e que são uma combinação das proporções dos 

componentes da mistura. 

 No delineamento experimental, denominado “simplex-Centroid” (Figura 

7), envolve observações consistindo de todos os subconjuntos dos (q) 

componentes e um número de (2q -1) observações são utilizadas, o que reduz 

o número de experimentos em relação ao delineamento “simplex-Lattice” (não 



39 

apresentado aqui) e ainda permite ajustar um modelo denominado cúbico 

especial. 

 

 

Figura 7: Planejamento experimental tipo "Simplex-Centroid". 

 

 

 Com o objetivo de obter equações de regressão, modelos matemáticos 

devem ser ajustados aos dados obtidos do planejamento experimental. Em 

procedimentos com superfície de resposta envolvendo variáveis 

independentes, experiências têm demonstrado que Y pode ser estimado 

utilizando um polinômio derivado de uma série de Taylor. Então para duas 

variáveis X1 e X2, um modelo quadrático poderia ser: 

 

Equação 3 

𝑌(𝑥1, 𝑥2) = 𝑏0 + 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + 𝑏11𝑥1
2 + 𝑏22𝑥2

2 + 𝑏12𝑥1𝑥2 

 

 Entretanto, quando a condição para a mistura é aplicada ao modelo 

polinomial, a Equação 3 torna-se: 

 

Equação 4 

𝑌(𝑥1, 𝑥2) = 𝑏1
∗𝑥1 + 𝑏2

∗𝑥2 + 𝑏12
∗ 𝑥1𝑥2 

Onde: 
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 b1
* = b0 + b1 + b11 

 b2
* = b0 + b2 + b22 

 b12
* = b12 – b11 - b22 

 Desta forma os modelos para mistura têm menos coeficientes a serem 

estimados do que os polinômios comumente utilizados em análise de superfície 

de resposta. Nos modelos a seguir a constante b0 foi suprimida. De forma geral, 

Scheffé sugere as seguintes formas polinomiais para mistura de três 

componentes (omitindo os asteriscos): 

Equação 5: Modelo linear para mistura de três componentes. 

𝑌(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + 𝑏3𝑥3 

 

Equação 6: Modelo quadrático para mistura de três componentes. 

𝑌(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + 𝑏3𝑥3 + 𝑏12𝑥1𝑥2 + 𝑏13𝑥1𝑥3 + 𝑏23𝑥2𝑥3 

 

Equação 7: Modelo cúbico especial para mistura de três componentes. 

𝑌(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + 𝑏3𝑥3 + 𝑏12𝑥1𝑥2 + 𝑏13𝑥1𝑥3 + 𝑏23𝑥2𝑥3 + 𝑏123𝑥1𝑥2𝑥3 

 

Equação 8: Modelo cúbico completo para mistura de três componentes. 

𝑌(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3) = 𝑏1𝑥1 + 𝑏2𝑥2 + 𝑏3𝑥3 + 𝑏12𝑥1𝑥2 + 𝑏13𝑥1𝑥3 + 𝑏23𝑥2𝑥3

+ 𝑐12𝑥1𝑥2(𝑥1 − 𝑥2) + 𝑐13𝑥1𝑥3(𝑥1 − 𝑥3) + 𝑐23𝑥2𝑥3(𝑥2 − 𝑥3)

+ 𝑏123𝑥1𝑥2𝑥3 

 

 Quando os valores da resposta são obtidos dos pontos do planejamento 

experimental, os coeficientes “b” dos modelos podem ser estimados utilizando 

o método dos mínimos quadrados. Após a validação do modelo obtida através 

dos testes F e da falta de ajuste, pode-se gerar uma superfície de resposta 

representativa. Uma superfície de resposta é a figura obtida quando uma 

variável resposta é representada graficamente em função de um ou mais 

fatores. Essa metodologia de análise de dados apresenta uma grande 

vantagem, uma vez que, os resultados gerados são resistentes à influência de 

condições não ideais, como erros aleatórios e pontos influentes, isso porque a 

metodologia é robusta. Outra vantagem é a simplicidade analítica da superfície 

de resposta obtida, pois a metodologia gera polinômios. Em geral, polinômios 

de duas ou mais variáveis e as funções são contínuas. Assim, a otimização de 

um processo ou sistema torna-se mais fácil em comparação com o uso de 

métodos tradicionais de otimização (Saramago, 2006). 
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Capítulo 3 

Metodologia Experimental 

“A maior recompensa pelo nosso 

trabalho não é o que nos pagam por ele, 

mas aquilo em que ele nos transforma. “ 

John Ruskin 
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33..  Metodologia ExperimentalMetodologia Experimental  

 

 Nesse capítulo está descrito o método de síntese adotado para 

preparação do suporte, o método de impregnação das fases ativas, as técnicas 

utilizadas para caracterização tanto do suporte quanto dos catalisadores 

sintetizados, assim como, o sistema de reforma a seco do metano onde os 

catalisadores foram testados. 

 

3.1 Reagentes Utilizados 

 

 Os reagentes utilizados na preparação do suporte via reação de 

autocombustão assistida por micro-ondas e na impregnação via úmida são 

apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Reagentes utilizados na preparação dos catalisadores. 

Reagentes Fórmula química Fabricante Teor (%) 

Ureia CH4N2O Sigma Aldrich 99,0 

Nitrato de Alumínio Al(NO3)3.9H2O Sigma Aldrich 98,5 

Nitrato de Níquel Ni(NO3)2.6H2O Sigma Aldrich 99,0 

Nitrato de Cobalto Co(NO3)2.6H2O Sigma Aldrich 99,0 

Nitrato de Manganês Mn(NO3)2.4H2O Sigma Aldrich 98,5 

Obs.: A água usada neste trabalho sofreu destilação simples. 

 

3.2 Obtenção dos Catalisadores 

 

3.2.1 Planejamento experimental 

 

 As formulações dos catalisadores foram realizadas com base no 

planejamento de mistura de três componentes simplex-centroid com restrição, 

respeitando uma restrição de 5 % de níquel (em massa) graficamente 

representado na Figura 8. Considerando a fase ativa em massa de 10 % e a 

restrição estabelecida, os outros 5 % serão construídos de uma proporção de 

0 a 5 % entre níquel, cobalto e manganês. O ponto central do planejamento 

experimental foi analisado em triplicata no ensaio de reforma a seco para avaliar 
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o erro estatístico do experimento e aumentar o grau de liberdade do 

planejamento. As respostas selecionadas para modelagem estatística foram a 

conversão de CH4, rendimento de H2, razão H2/CO e custo da fase ativa. Para 

as três primeiras respostas foi considerado o último ponto dos resultados dos 

ensaios catalíticos (ponto 81 equivalente à 20 horas). 

 

 

Figura 8: Ilustração do delineamento experimental tipo "Simplex-Centroid" com 

restrição adotado para este trabalho. 

 

 

3.2.2 Síntese do suporte (α-Al2O3) a partir da reação de autocombustão 

assistida por micro-ondas 

 

Na preparação do suporte foi utilizado 12,509 g de nitrato de alumínio e 

foi calculado um excesso de 150 % de combustível (úreia) baseado na química 

de propelentes e explosivos (Jain et al., 1981). O nitrato de alumínio foi 

solubilizado em 10 mL de água destilada com auxílio de um agitador magnético 

e, em seguida, foi adicionada a ureia, sendo que ambos foram mantidos sob 

agitação e temperatura de aproximadamente 70 °C por 10 minutos. Após a 

completa solubilização, a solução foi transferida para um Becker com 

capacidade de 1 L e este levado a um micro-ondas convencional (com 

adaptação de uma chaminé com fluxo forçado) com potência de 900 W e 

frequência de 2,45 GHz até a autoignição ocorrer (aproximadamente 3 

minutos). Após a autocombustão, o material obtido estava sob a forma de flocos 

porosos de coloração branca. Uma amostra foi retirada para ser analisada por 
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MEV e o material foi transferido para um almofariz e macerado por 5 min. O pó 

obtido foi calcinado a 1000 °C por 2 horas. A Figura 9 mostra as etapas para a 

preparação da α-alumina. 

A condições de síntese da α-alumina foram baseadas em estudos 

prévios realizados no LabTam (Medeiros et al., 2017).  

 

 

Figura 9: Procedimento de preparação do suporte (α-alumina) via combustão assistida 

por micro-ondas. 

 

 

3.2.3 Impregnação via úmida 

 

Na impregnação via úmida foi adotada uma concentração mássica 

percentual de 10% da fase ativa depositada em relação à massa do suporte. 

Foi arbitrada uma prioridade na ordem de adição dos precursores metálicos; o 

manganês recebeu prioridade máxima; o cobalto prioridade intermediária e o 

níquel foi o de menor prioridade. Desta forma, calculou-se a massa de cada 

metal, levando-se em consideração as porcentagens obtidas no planejamento 

experimental. Após a impregnação do metal na α-alumina com o precursor 
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metálico, o material foi seco em estufa a 50 °C, por 2 horas, e posteriormente 

foi submetido ao processo de calcinação a 600 °C (taxa de aquecimento de 10 

°C.min-1) por 3 horas. As percentagens dos metais estão descritas na Tabela 2. 

Não foi realizado sorteio para determinar a ordem de síntese, pois a ordem 

dada na tabela seria a melhor a ser seguida a fim de se evitar uma 

contaminação cruzada entre as amostras visto que foram usados os mesmos 

materiais para todas as impregnações. 

 

3.2.4 Codificação das amostras preparadas 

 

 Na preparação dos catalisadores, todas as etapas experimentais foram 

idênticas, diferenciando apenas nas percentagens dos metais impregnados, 

uma vez que o objetivo principal é avaliar a performance dos catalisadores 

frente a substituição parcial do níquel pelo cobalto e manganês. A adoção da 

restrição resultou em valores com muitas casas decimais e, portanto, adotou-

se uma codificação para simplificar a nomenclatura de cada catalisador. A 

Tabela 2 apresenta a matriz do planejamento e a codificação utilizada para as 

amostras preparadas.  

 

Tabela 2: Matriz do planejamento contendo a composição percentual mássica dos metais 

impregnados para cada catalisador e codificação das amostras. 

Ordem do 

planejamento 

Níquel 

(%) 

Cobalto 

(%) 

Manganês 

(%) 

Código do 

catalisador 

1 10,000 0,000 0,000 Cat 1 

2 5,000 5,000 0,000 Cat 2 

3 5,000 0,000 5,000 Cat 3 

4 7,500 2,500 0,000 Cat 4 

5 7,500 0,000 2,500 Cat 5 

6 5,000 2,500 2,500 Cat 6 

7 6,667 1,667 1,667 Cat 7 

Modelado* 5,833 3,333 0,833 Cat mod 

Sufixos no código: at – catalisador ativado; u – catalisador usado. 

*O Cat mod foi modelado com base nos resultados do planejamento experimental. 
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3.3 Caracterização das Amostras 

 

3.3.1 Difração de raios X (DRX) 

 

 Os pós preparados tiveram a(s) fase(s) cristalina(s) identificadas por 

difração de raios X (DRX) em um difratômetro da Shimadzu, modelo XRD-7000, 

operando com radiação CuKα (λ= 1,5409 Å), 40,0 Kv e 30,0 mA com 

digitalização contínua partindo de 10,0° até 80,0° com velocidade de 2,0°.min-1  

e passo de 0,02º. O grau de cristalinidade foi calculado utilizando o software 

XRD-7000. A posição e intensidade dos picos foram comparadas com as cartas 

de referência JCPDS (Joint Committee on Powder Diffraction Standards) do 

banco de dados PDF (Powder Diffraction File) (Pdf-2, 2005). O tamanho de 

cristalito foi obtido a partir da Equação 9, onde: Tc é o tamanho médio dos 

domínios ordenados; 0,9 é o fator de forma dimensional adotado; λ é o 

comprimento de onda dos raios X; β é o FWHM e θ o ângulo de Bragg. 

 

Equação 9: Equação de Scherrer. 

𝑇𝑐 =
0,9𝑥𝜆

𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃
 

 

3.3.2 Fluorescência de raios X (FRX) 

 

 A composição química semi-quantitativa dos catalisadores foi analisada 

quantitativamente por fluorescência de raios X em um Rayny 720 da Shimadzu 

utilizando como alvo um anodo de Rh, tensão de 50 kV, detector de Si/Li com 

tempo de medição de 100 segundos. Foram utilizados aproximadamente 500 

mg de amostra depositada no porta amostra que consiste de um filme de mylar 

em um suporte circular de polietileno. 

 

3.3.3 Área superficial específica (BET - Brunauer–Emmett–Teller) 

 

 A área superficial específica da α-Al2O3 foi determinada através das 

isotermas de adsorção/dessorção de N2 em equipamento ASAP 2020 plus da 

Micromeritics, usando o método Brunauer-Emmett-Teller (BET). Essa técnica é 

baseada na determinação do volume de N2 adsorvido em diversas pressões 
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relativas, na temperatura do nitrogênio líquido 77 K. Antes da análise, uma 

massa de 0,3139 g de amostra, foi pré-tratada a 200 °C sob vácuo por 10 horas 

e fluxo de He. Esse tratamento visa remover gases e umidade da superfície do 

sólido. A isoterma de adsorção de N2 foi obtida na faixa de p/p0 entre 0,1 e 0,9, 

sendo coletado 50 pontos. 

 

3.3.4 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

 O suporte e os catalisadores preparados foram analisados em um 

microscópio eletrônico de varredura modelo SSX-550 da Shimadzu com 

filamento de tungstênio, operando a 15 kV na modalidade SE (elétrons 

secundários). Todas as amostras passaram pelo procedimento de metalização 

com ouro. O suporte foi analisado após a autocombustão assistida por micro-

ondas (quando na forma de flocos) e após o procedimento de maceração e 

calcinação descrito no item 3.2.1 (sob a forma de pó). 

 

3.3.4.1 Mapeamento por espectroscopia de energia dispersiva de raios X 

(EDS) 

 

 Sobre as micrografias do catalisador foi realizada a análise por energia 

dispersiva de raios X a fim de carregar o software do equipamento com as 

informações necessárias para realizar o mapeamento com resolução de 

256x256, com a finalidade de observar a dispersão dos metais sobre o suporte 

a um nível microscópico. 

 

3.3.5 Redução a temperatura programada com hidrogênio (RTP-H2) 

 

 A redução à temperatura programada foi realizada em um AutoChem II 

da Micromeritics e ocorreu em um reator de quartzo em forma de “U” com leito 

fixo onde foram obtidos os perfis de redução para todos os catalisadores 

preparados. Inicialmente, uma amostra 50 mg foi submetida a um pré-

tratamento que consiste de um aquecimento da temperatura ambiente até 100 

°C a uma taxa de 10 °C.min-1, com permanência de 30 min e em atmosfera de 

argônio, posteriormente o reator é resfriado até uma temperatura ligeiramente 

menor que 50 °C. A partir deste ponto inicia-se a redução até 900 °C com uma 
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mistura de gás constituída de hidrogênio (10%) e argônio (90%) em um fluxo 

de 50 mL.min-1, a uma taxa de aquecimento de 10 °C.min-1. O consumo de 

hidrogênio foi analisado por um detector de condutividade térmica (TCD). 

 

3.3.6 Termogravimetria com análise de gás desprendido (TG-EGA) 

 

 A formação de carbono foi analisada quantitativamente em uma balança 

termogravimétrica com um infravermelho acoplado, modelo TG 209 F1 Libra da 

NETZSCH. Os catalisadores usados foram aquecidos de 30 °C até 900 °C com 

uma taxa de aquecimento de 10 °C.min-1 em fluxo de ar sintético de 50 mL.min-

1. Um espectro de infravermelho foi coletado a cada 21 segundos 

(aproximadamente), consequentemente havendo uma medida a cada 3,5 °C 

(aproximadamente). 

 

3.3.7 Avaliação da estrutura cristalina por meio da difração de raios X “in-

situ” 

 

 Os experimentos de difração de raios-X “in-situ” foram realizados para 

avaliar a redução da fase ativa durante a ativação e primeira hora de reação. A 

análise de difração de raios-X (DRX) foi realizada em linha de luz XPD-10B no 

Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS). Os catalisadores foram 

colocados em um forno instalado no goniômetro Huber operando em uma 

geometria de Bragg-Brentano (θ - 2θ) e equipado com um detector Mythen-1 K 

(Detris) localizado a 1 metro do forno. A faixa de varredura 2θ foi de 35 a 65 ° 

usando uma radiação com um comprimento de onda de 1,7712 Å e energia de 

7000 eV. O experimento foi conduzido nas seguintes condições: (i) redução sob 

uma mistura de 5 % de H2/He desde a temperatura ambiente até 700 °C, 

permanecendo a esta temperatura durante uma hora (ii) após 15 minutos de 

purga com He, a reação utilizou uma mistura com 20% de CH4, 20% de CO2 e 

60% de He à 700 °C por uma hora. Para monitorar os gases de saída foi 

utilizado um espectrômetro de massas Omnistar/Pfeiffer Vacuum em linha com 

o difratômetro. 
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3.4 Teste Catalítico de Reforma do CH4 com CO2 

 

 O desempenho dos catalisadores foi avaliado em um reator de leito fixo 

de quartzo. Primeiramente, 50 mg de catalisador foram ativados sob uma vazão 

de 10 ml.min-1 de uma mistura de 10% de H2 em N2 a uma temperatura de 

700ºC por 1 hora. O reator foi aquecido a uma taxa de 10 ºC.mim-1. Após o 

tempo de ativação do catalisador, foi realizada uma purga de 10 min com N2 e, 

posteriormente, foi trocado por fluxo de gás reagente sob vazão de 30mL.min-1 

e composição de 10% de CH4, 10% de CO2 e 80% de N2, iniciando-se a etapa 

de reação. A temperatura de reação foi de 700 °C e um cromatograma foi 

gerado a cada 15 minutos. A velocidade espacial foi 36 Lh-1g-1. Os produtos da 

reação foram analisados utilizando um cromatógrafo a gás, Modelo Varian CP 

3800 equipado com uma válvula automática de injeção de gás e um detector 

de condutividade térmica TCD (Thermal Conductivy Detector). Um diagrama 

esquemático da configuração experimental adotada para os ensaios de reforma 

a seco catalítica do metano é representado na Figura 10. 

 

 

Figura 10: Diagrama esquemático da configuração experimental para a reforma a seco 

do metano. Fonte: Extraído de (Figueredo, 2017) 

  

 O desempenho dos catalisadores foi avaliado pela conversão de CH4 e 

CO2, rendimento de H2 e CO, razão H2/CO e atividade específica, calculados a 

partir da Equação 10; Equação 11; Equação 12; Equação 13, Equação 14 e 

Equação 15, respectivamente. 
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Equação 10 

𝐂𝐨𝐧𝐯(𝑪𝑯𝟒)  =  
(𝑪𝑯𝟒)𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 − (𝑪𝑯𝟒)𝒔𝒂í𝒅𝒂

(𝑪𝑯𝟒)𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂
𝒙𝟏𝟎𝟎%

 

 

Equação 11 

𝐂𝐨𝐧𝐯(𝑪𝑶𝟐)  =  
(𝑪𝑶𝟐)𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐝𝐚 − (𝑪𝑶𝟐)𝒔𝒂í𝒅𝒂

(𝑪𝑶𝟐)𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

 

Equação 12 

𝐑𝐞𝐧𝐝(𝑯𝟐)  =  
(𝑯𝟐)𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒛𝒊𝒅𝒐

(𝑪𝑯𝟒)𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 𝒙 𝟐
𝒙𝟏𝟎𝟎% 

 

Equação 13 

𝐑𝐞𝐧𝐝(𝑪𝑶)  =  
(𝐂𝐎)𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒛𝒊𝒅𝒐

(𝑪𝑯𝟒)𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂 + (𝑪𝑶𝟐)𝒆𝒏𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂
𝒙𝟏𝟎𝟎%

 

 

Equação 14 

𝐑𝐚𝐳ã𝐨(𝑯𝟐/𝐂𝐎)  =  
(𝑯𝟐)𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒛𝒊𝒅𝒐

(𝑪𝑶)𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒛𝒊𝒅𝒐
 

 

Equação 15 

𝐀𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐩𝐞𝐜í𝐟𝐢𝐜𝐚 =  
𝑴𝒐𝒍 𝒅𝒆 (𝑪𝑯𝟒)𝒄𝒐𝒏𝒗𝒆𝒓𝒕𝒊𝒅𝒐

𝑴𝒐𝒍 𝒅𝒆 𝒔í𝒕𝒊𝒐𝒔 𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔
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Capítulo 4 

Resultados e Discussões 

“O bom senso é a coisa do mundo mais bem 

distribuída: todos pensamos tê-lo em tal 

medida que até os mais difíceis de contentar 

em qualquer outra coisa não costumam 

desejar mais bom senso do que aquele que o 

têm. “ 

René Descartes 
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44..  Resultados e DiscussãoResultados e Discussão  

 

4.1 Síntese e Caracterização do Suporte: α-alumina. 

 

 O embasamento teórico para utilização da técnica de síntese por 

autocombustão assistida por micro-ondas advém dos conceitos 

termodinâmicos da química dos propelentes e explosivos. A escolha do 

combustível (ácido cítrico, glicina, ureia etc.) é extremamente importante para 

obtenção de bons resultados quanto ao produto final a ser obtido. Isso porque 

alguns fatores devem ser levados em consideração: preço, disponibilidade, 

quantidade, tipos de gases desprendidos e calor gerado durante a combustão. 

O agente oxidante utilizado foi o nitrato por ter uma excelente solubilidade em 

meio aquoso, proporcionando uma boa homogeneidade da solução. 

 Vários fatores influenciam a reação de combustão, tornando-a altamente 

complexa. Dentre tais fatores pode-se destacar: a razão combustível/oxidante, 

a concentração desses reagentes no meio aquoso e a forma de aquecimento. 

A utilização do aquecimento por micro-ondas tem sido bastante empregado por 

proporcionar um aquecimento rápido e homogêneo da solução precursora. 

Mesmo dentro da técnica de aquecimento por micro-ondas é possível, por 

exemplo, variar a potência do micro-ondas, sendo este um fator importante nas 

características do produto obtido. Os parâmetros razão combustível/oxidante e 

potência do micro-ondas foram alvos de estudos do Laboratório de Tecnologia 

Ambiental (LabTam-UFRN) (ver referência (Medeiros et al., 2017)). 

 A síntese da α-alumina foi realizada como descrita na seção 3.2.1. Foi 

utilizado o nitrato de alumínio como agente oxidante e ureia como combustível 

(agente redutor). A Reação 8 revela a estequiometria da reação de combustão 

entre o nitrato de alumínio e a ureia. 

 

Reação 8 

2[(𝐴𝑙(𝑁𝑂3)3]. 9𝐻2𝑂 + 5[𝐶𝑂(𝑁𝐻2)2] + 7,5𝑂2(𝑔)

→ 𝐴𝑙2𝑂3 + 5𝐶𝑂2(𝑔) +  8𝑁2(𝑔) + 19𝐻2𝑂       ∆𝐻 = −146𝑘𝐽𝑚𝑜𝑙−1 

 

 A alumina é o suporte mais utilizado na reforma a seco do metano, porém 

a grande maioria dos estudos usam este suporte na fase gama (Şener et al., 
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2018). Esta metodologia usada para obtenção da α-alumina tem o intuito de 

estabilizar ao máximo o suporte para que haja a menor interferência possível, 

visto que o tipo de suporte e a interação entre o metal da fase ativa e o suporte 

afetam a atividade catalítica de vária maneiras, tais como: a dispersão de 

metais e deposição de carbono (Budiman et al., 2012). 

 

4.1.1 Difração de raios X 

 

 Os difratogramas de raios X da α-alumina após a autocombustão 

assistida por micro-ondas e após o tratamento térmico a 1000 °C por duas horas 

são apresentados na Figura 11. Os difratogramas revelam a necessidade do 

tratamento térmico, uma vez que no difratograma referente ao material não 

calcinado pode-se notar a presença de picos referente ao nitrato (JCPDS n° 01-

089-2829). A presença de nitrato após a combustão está atrelada ao fluxo de 

ar gerado pelo sistema de exaustão, interferindo na proporção de ar em relação 

à quantidade de reagentes e ao baixo tempo de permanência da chama que 

impedem o consumo completo do agente oxidante. Neste gráfico, ainda é 

possível observar os picos referente a α-alumina, (JCPDS n° 01-071-1127) 

também chamado de coríndon, que são intensificados após o tratamento 

térmico. Isso porque há eliminação dos nitratos e mais tempo para organização 

da estrutura romboédrica (grupo espacial R-3C). No difratograma obtido após 

a calcinação, não foram observados picos referentes a outras fases (formas 

cristalinas) da alumina ou quaisquer outras fases residuais. 

 Foi obtida uma cristalinidade de 88,42 % e o tamanho de cristalito 

calculado pela equação de Scherrer (Equação 9) foi de 41,6 nm. 
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Figura 11: Difratograma de raios X da α-alumina preparada pelo método de combustão 

assistida por micro-ondas, antes e após o tratamento térmico a 1000 °C por duas horas. 

 

 

4.1.2 Área superficial específica – BET 

 

 As características texturais da α-Al2O3 são apresentadas nesta seção. 

De maneira geral as amostras de alumina obtidas por autocombustão assistida 

por micro-ondas apresentam área superficial de aproximadamente 150 m2.g-1 

em virtude da grande quantidade de gases gerados após a combustão em um 

curto espaço de tempo em que a reação ocorre (Barros et al., 2010; Brabant et 

al., 2017), especialmente quando o combustível usado for a ureia (Gao et al., 

2016). No caso da α-Al2O3 deste trabalho, obtida após a calcinação, a área 

superficial foi de 4,8 m2.g-1, indicando que houve sinterização das partículas em 

virtude da alta temperatura (1000 °C) e do tempo (2 horas) o qual a amostra foi 

submetida. A isoterma de adsorção e dessorção de nitrogênio pode ser 

observada na Figura 12 e é classificada como isoterma do tipo IV (segundo 

classificação da IUPAC), característica de sólidos mesoporosos e 

macroporosos. A histerese do tipo H2 (segundo classificação da IUPAC) indica 

que o processo de evaporação ocorre com certa dificuldade imposta pelas 

características da amostra em ser constituída por partículas cruzadas por 
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canais quase cilíndricos e que, por sua vez, deve estar atrelada a distribuição 

do tamanho de poro. Isotermas similares são obtidas em vários trabalhos 

relatado na literatura (Leofanti et al., 1998; Zhang et al., 2016; Rahbar 

Shamskar et al., 2017). 
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Figura 12: Isoterma de adsorção e dessorção de nitrogênio da α-Al2O3 (após o 

tratamento térmico 1000 °C/ 2 horas). 

 

 

4.1.3 Microscopia eletrônica de varredura – MEV 

 

 A morfologia do suporte foi analisada por microscopia eletrônica de 

varredura (Figura 13). Na Figura 13A, é possível observar a morfologia do 

material arquitetada pela expansão dos gases oriundos da reação explosiva 

que ocorre após a ignição e, neste caso, o material não foi macerado, 

preservando assim a morfologia após a combustão. Na Figura 13B tem-se a 

micrografia da α-Al2O3 após o tratamento térmico (1000 °C/2h) onde é possível 

visualizar a presença de espaços vazios na superfície das partículas. Os 

aglomerados em escala micrométrica com textura superficial regular, presente 

na superfície desta amostra, indicam sinterização das partículas. A ampliação 

vista na Figura 13C revela um ponto onde houve uma clivagem do material, 
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provavelmente durante a maceração, sendo que os pontos escuros presentes 

no centro da micrografia sugerem que os espaços vazios também estão 

presentes na parte interior.  

 A partir da Figura 13C, foi selecionada a área na qual houve uma 

clivagem do material. A região selecionada é indicada na Figura 14 de modo 

que desta região foi gerada uma nova imagem e cada pixel desta imagem 

apresenta um valor relativo de intensidade de fótons registrados pelo 

computador do MEV a partir dos elétrons que chegam ao detector do 

microscópio eletrônico. Estes dados foram usados para montar uma matriz na 

qual foi possível gerar um gráfico em 3 dimensões capaz de revelar que os 

pontos mais escuros das micrografias apresentam uma certa profundidade em 

formato de cone. Estes cones ou vales revelados no gráfico da Figura 14 são 

na verdade buracos em formato cilíndrico. O formato de cone se dá pela 

distorção causada pela detecção dos elétrons. Tais dados são consoantes com 

a histerese do tipo H2 discutida no item 4.1.2. 
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Figura 13: Micrografias obtidas por MEV da α-Al2O3 em 15 kV e detector de elétron 

secundário. Em (A) tem-se uma amostra pós combustão (mag. 700x), em (B) tem-se 

uma amostra pós tratamento térmico a 1000 °C/2h (mag. 10000x) e em (C) tem-se uma 

ampliação da área demarcada em B (mag. 30000x). 
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Figura 14: Conversão da imagem em matriz numérica e gráfico de intensidade relativa 

de fótons em cada pixel da imagem. 

 

 

4.2 Caracterização dos Catalisadores Preparados 

 

 Os catalisadores foram preparados seguindo a metodologia descrita no 

item 3.2 e mais especificamente o método de impregnação via úmida já descrito 

no item 3.2.2, método este amplamente difundido na literatura. As proporções 

dos constituintes da fase ativa seguiram as quantidades estabelecidas no 

planejamento experimental adotado. 
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4.2.1 Fluorescência de raios X – FRX 

 

 A Fluorescência de raios X por energia dispersiva foi utilizada para se ter 

dados factíveis sobre a composição elementar de cada catalisador preparado. 

Os dados são apresentados na Tabela 3 e revelam que as porcentagens dos 

metais constituintes da fase ativa nos catalisadores preparados apresentam 

aceitável proximidade em relação aos valores de referência. As discrepâncias 

nos valores são aceitáveis, visto que se utiliza uma fração de grama para 

preparação de uma amostra. Este fato faz com que o erro da balança torne-se 

proporcionalmente maior, além disso os dados foram coletados de amostra sob 

a forma de pó (não fundidos em pastilhas e sem padrão) apresentando assim 

uma precisão semi-quantitativa com erro associado. 

 

Tabela 3: Dados obtidos em fluorescência de raios X por energia dispersiva em % de 

massa. 

Amostra Composto Medida 

1 

Medida 

2 

Medida 

3 

Média Variação 

(+/-) 

Concentração 

de metal 

Valor 

nominal 

Cat 1 NiO 17,947 18,285 18,104 18,104 0,028609000 14,226 10,000 

Cat 2 NiO 6,470 6,647 6,606 6,606 0,008584333 5,190 5,000 

 Co2O3 6,889 7,042 7,041 7,041 0,007752333 5,003 5,000 

Cat 3 NiO 6,219 6,090 6,216 6,216 0,005421000 4,880 5,000 

 MnO 5,558 5,477 5,538 5,538 0,001780333 4,291 5,000 

Cat 4 NiO 9,419 9,511 9,490 9,490 0,002324333 7,457 7,500 

 Co2O3 3,544 3,58 3,566 3,566 0,000329333 2,534 2,500 

Cat 5 NiO 9,337 9,378 9,444 9,378 0,002914333 7,369 7,500 

 MnO 2,851 2,861 2,864 2,861 4,63333E-05 2,217 2,500 

Cat 6 NiO 6,106 6,282 6,240 6,240 0,008449333 4,903 5,000 

 MnO 2,734 2,815 2,751 2,751 0,001824333 2,132 2,500 

 Co2O3 3,432 3,522 3,513 3,513 0,002457000 2,496 2,500 

Cat 7 NiO 8,111 8,231 8,093 8,111 0,005628000 6,374 6,667 

 Co2O3 2,328 2,353 2,284 2,328 0,001220333 1,654 1,667 

 MnO 1,700 1,766 1,609 1,700 0,006214333 1,317 1,667 

Cat NiO 7,351 7,481 7,271 7,351 0,011233333 5,776 5,833 

mod Co2O3 4,615 4,684 4,514 4,615 0,007310333 3,279 3,333 

 MnO 1,190 1,181 1,160 1,181 0,000237000 0,915 0,833 
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4.2.2 Difração de raios X – DRX 

 

 A Figura 15 apresenta os difratogramas de raios X dos catalisadores 

frescos e após a etapa de ativação. Os picos de maior intensidade são 

referentes ao suporte tendo em vista que constitui 90% em massa de cada 

catalisador. Os picos referentes a fase ativa aparecem sob a forma de traços, 

sendo possível a visualização destes ao utilizar o programa de identificação de 

fases. O pico principal referente a fase ativa (Ni°), após ativação, foi usado para 

estimar o tamanho de cristalito, a partir da equação de Scherrer, sendo 

apresentados na Tabela 4, onde pode-se observar que o Cat 1 (composto 

apenas por níquel suportado) apresenta maior tamanho de cristalito (45,5 nm) 

da fase ativa (Ni°). Nos catalisadores com a presença de manganês, foi 

observado uma redução no tamanho de cristalito, proporcional ao aumento da 

porcentagem de manganês, evidenciado pelo tamanho de cristalito dos 

catalisadores Cat 3 e Cat 5. Isso indica que há uma maior dispersão da fase 

ativa em função da presença do manganês. 
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Figura 15: Difratograma de raios-X dos catalisadores após a impregnação e após o 

processo de ativação. 

 

 Para os catalisadores frescos foram observadas as seguintes fases: NiO 

(carta JCPDS n° 01-089-7101) em todos os difratogramas; CoO (carta JCPDS 

n° 01-075-0418) com exceção do Cat 1, Cat 3 e Cat 5; Mn2O3 (carta JCPDS n° 

01-076-0150) com exceção do Cat 1, Cat 2 e Cat 4. Uma fase referente a 

cobaltita de níquel NiCo2O4 também foi identificada (carta JCPDS n° 01-073-

1702) e é possível que haja a formação de NiMnO3, porém em baixa proporção, 
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não sendo possível a identificação através da técnica de difração de raios X 

devido à baixa quantidade formada em relação ao todo. Já nos catalisadores 

ativados foram observadas as seguintes fases: Ni° (carta JCPDS n° 01-070-

0989) em todos os difratogramas; Co° (carta JCPDS n° 01-089-7093) com 

exceção do Cat 1, Cat 3 e Cat 5; MnO (ficha JCPDS n° 01-075-0626) com 

exceção do Cat 1, Cat 2 e Cat 4. Os difratogramas dos catalisadores ativados 

revelam que a escolha da temperatura de ativação (700 °C) bem como do 

tempo (1 hora) resultou na efetiva redução da fase ativa. Estes dados serão 

discutidos na próxima seção. 

 

Tabela 4: Tamanho de cristalito da fase ativa (catalisadores ativados). 

Catalisador FWHN (rad) Ângulo (2θ) Tamanho de Cristalito (nm) 

Cat 1 at 0,2316 44,6600 45,5 

Cat 2 at 0,2856 44,5467 40,3 

Cat 3 at 0,3269 44,2836 33,8 

Cat 4 at 0,2812 44,6128 41,8 

Cat 5 at 0,3225 44,3273 34,5 

Cat 6 at 0,3583 44,5158 30,1 

Cat 7 at 0,3506 44,5417 30,9 

Cat mod at 0,2738 44,5236 42,7 

* padrão de alumínio (FWHM = 0,0734) 

 

4.2.3 Redução a temperatura programada – RTP 

 

 A Figura 16 apresenta os perfis de redução a temperatura programada 

de todos os catalisadores preparados. Devido à alta estabilidade da α-alumina 

sintetizada, a fase ativa apresentou baixa interação com o suporte, evidenciada 

através das baixas temperaturas em que ocorre a redução. Também atrelado a 

este fato, tem-se a ausência de vacâncias de oxigênio na superfície do suporte, 

possibilitando que a fase ativa forme clusters (agrupamento da fase ativa) 

tridimensionais ou partículas bulk, havendo a possibilidade de a fase ativa 

apresentar propriedades semelhantes aos seus óxidos puros (Dow et al., 1996). 

Com exceção do Cat 1 todos os perfis de redução apresentaram sobreposição 

dos picos e não foi possível realizar a deconvolução dos mesmos porque as 

funções referentes aos gráficos não são monotônicas. Para o Cat 1 observa-se 
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um único pico referente à redução do óxido de níquel para níquel metálico com 

intensidade máxima em 315 °C. O Cat 2, apesar de apresentar um único pico, 

este é composto pela redução tanto do óxido de níquel quanto do óxido de 

cobalto para as respectivas formas metálicas, com intensidade máxima em 275 

°C, bem como a redução da fase secundária  NiCo2O4 detectada através da 

técnica de difração de raios X que tem sua redução (335 °C) próxima à 

temperatura de redução do óxido de níquel como descrito por Yan Liu e 

colaboradores (Liu et al., 2015). O Cat 3 apesenta três picos de redução, isso 

porque este catalisador, quando in natura, contem, em sua fase ativa, óxido de 

níquel e óxido de manganês.  O primeiro, como já descrito aqui, tem sua 

redução em uma única etapa, já o manganês é reduzido em duas etapas, sendo 

a primeira referente à redução do Mn2O3 para o Mn3O4, com pico máximo em 

torno de 300 °C. A segunda etapa atrelada a redução de Mn3O4 para MnO 

apresenta-se com uma ondulação menos pronunciada no gráfico e tem pico 

máximo de redução em torno de 400 °C (Stobbe et al., 1999). Os demais 

catalisadores seguem a mesma tendência já discutida, apenas com variação 

nas intensidades dos picos que tornar-se-iam mais ou menos pronunciados de 

acordo com as proporções dos metais usados para compor a fase ativa. 

 

 

Figura 16: Redução a temperatura programada com hidrogênio para todos os 

catalisadores preparados. 
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 A Tabela 5 apresenta os valores de consumo teórico e experimental, 

bem como o grau de redução obtidos nos ensaios de redução a temperatura 

programada para todos os catalisadores preparados. Os dados revelam que 

todos os catalisadores apresentaram bom grau de redução, acima de 70 %, 

contudo alguns catalisadores apresentaram grau de redução acima de 90% 

sendo o caso do Cat 2 (93,12 %), Cat 4 (90,33 %) e o Cat mod com 96,50 %. 

Pode-se notar que o grau de redução é gradualmente elevado em função do 

aumento percentual de cobalto. Embora o Cat 1 apresente 87,60 % de grau de 

redução, este apresenta mais metal da fase ativa reduzido, visto que tem um 

percentual de fase ativa experimental maior que o teórico. O restante da fase 

ativa não reduzido pode estar relacionado aos fenômenos interfaciais (fase 

ativa/suporte), bem como, à formação de clusters e partículas bulk, havendo 

ainda uma competição dos metais da fase ativa onde em um primeiro contato 

com gás redutor pode reduzir um metal (a) com menor possibilidade de redução 

em relação ao outro (b), mais por um efeito de disponibilidade/exposição do que 

de tendência à redução. Ademais, é possível que haja uma nova oxidação 

deste metal (a) pelo metal (b) que esteja próximo, porém menos exposto até 

que haja um equilíbrio dinâmico em que o primeiro metal (a) seja 

completamente reduzido. 

 

Tabela 5: Grau de redução dos catalisadores. 

Catalisadores Consumo teórico 

de H2 (cm3/g)* 

Consumo experimental 

de H2 (cm3/g) 

Grau de redução 

(%) 

Cat 1 54,29 47,56 87,60 

Cat 2 40,09 37,33 93,12 

Cat 3 39,36 28,53 72,48 

Cat 4 39,16 35,37 90,33 

Cat 5 38,74 28,80 74,34 

Cat 6 39,76 32,68 82,20 

Cat 7 39,21 32,22 82,17 

Cat mod 42,66 41,17 96,50 

*Calculado baseado em uma média ponderada em mols dos metais constituintes da fase ativa. 
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 Com o intuito de avaliar melhor a redução dos catalisadores (Cat 1 e Cat 

mod) foi realizado um experimento de difração de raios X durante a redução 

sob atmosfera de hidrogênio. Tais experimentos são representados na Figura 

17 e Figura 18. Na Figura 17 a) pode-se observar a evolução da estrutura de 

acordo com a temperatura de redução, onde se verifica a redução do NiO para 

Niº a partir de 290 °C (difratograma de cor laranja). A partir desta temperatura 

é possível observar uma gradual redução do pico do NiO e o surgimento do 

pico referente ao plano (111) do Niº. Os detalhes desta transformação podem 

ser melhor visualizados na Figura 17 b) e confirmam as faixas de temperaturas 

visualizadas na análise de RTP. A Figura 18 mostra os efeitos da adição do Co 

e Mn (Cat mod) na evolução estrutural durante a redução, primeiramente às 

faixas observadas de redução foram as mesmas observadas no ensaio de RTP, 

aproximadamente 300 ºC. Também são observadas as reduções dos óxidos 

simples de Ni e Co e do óxido misto (NiCo2O4) apresentados com maiores 

detalhes na Figura 18 b). Conforme visualizado no Cat 1, a redução e a 

formação da fase ativa no Cat mod também é gradual, no entanto, só foram 

observados picos relacionados ao Ni° que pode ser justificado pela 

sobreposição do pico referente ao Co° ou a formação de liga. Quanto ao Mn 

que provavelmente devido ao seu baixo teor no foram identificados picos de 

difração. 
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Figura 17: Difratogramas de raios X in situ do Cat 1 sob atmosfera de hidrogênio. Faixa 

de ângulo 2 theta: a) 32,5 à 65° e b) 49 à 52º. 
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Figura 18: Difratogramas de raios X in situ do Cat mod sob atmosfera de hidrogênio. 

Faixa de ângulo 2 theta: a) 32,5 à 65° e b) 49 à 52º. 
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4.2.4 Micrografias com mapeamento por energia dispersiva de raios X 

(MEV-EDS) 

 

 

 As Figura 19, Figura 20 e Figura 21 mostram a morfologia dos 

catalisadores preparados. Todos os catalisadores apresentam morfologia em 

forma de placas que são características da síntese por combustão assistida por 

micro-ondas, método este que foi usado para obtenção da α-alumina, 

mantendo-se semelhante a morfologia do suporte já apresentada (Figura 13) e 

diferindo-se quanto à composição química na superfície de cada catalisador. 

Todos os mapeamentos revelam que houve uma boa distribuição da fase ativa 

para todos os elementos (níquel, cobalto e manganês (aos catalisadores 

cabíveis)) ao menos a um nível microscópico. 

 

 

 

Figura 19: Mapeamento do elemento químico níquel (em verde) por EDS na superfície 

da micrografia do Cat 1 (obtida com detector de elétron secundário operando a 15 kV). 
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Figura 20: Mapeamento do elemento químico níquel (em verde), cobalto (em vermelho) 

e Manganês (em roxo) por EDS na superfície das micrografias dos Cat 2, Cat 3, Cat 4 e 

Cat 5 (obtida com detector de elétron secundário operando a 15 kV). 

 



71 

 

Figura 21: Mapeamento do elemento químico níquel (em verde), cobalto (em vermelho) 

e Manganês (em roxo) por EDS na superfície das micrografias dos Cat 6, Cat 7 e Cat 

mod (obtida com detector de elétron secundário operando a 15 kV). 

 

 

 4.3 Ensaios Catalíticos 

 

 As Figura 22, Figura 23, Figura 24, Figura 25 e Figura 26 apresentam os 

resultados dos testes catalíticos de reforma a seco do metano (RSM) e revelam 

o desempenho de cada composição da fase ativa sintetizada. As conversões 

iniciais foram acima de 70 % tanto de metano (Figura 22) como de dióxido de 

carbono (Figura 23). Os catalisadores Cat 2 e Cat 4 apresentam desempenho 

similar ao Cat 1 até 8 horas de ensaio. Após este tempo, o desempenho de 

ambos caêm drasticamente e com perfil quase que idêntico de modo a indicar 

que a substituição de 50 ou 25 % do níquel por cobalto não afetou o 

desempenho do catalisador entre estas formulações. Seria de se esperar que 

o Cat 1 apresente perfil de curva similar aos Cat 2 e 4, porém em virtude da 

maior quantidade de níquel do Cat 1, este desativa mais tardiamente de modo 

a não ser visualizado dentro da faixa de tempo do ensaio catalítico. Os perfis 

das curvas dos catalisadores contendo Manganês diferem das demais por 

apresentar uma queda mais acentuada no início e posteriormente tende a 
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manter o desempenho com uma inclinação da curva menos acentuada em 

relação aos catalisadores contendo apenas Ni ou Ni e Co. Ao ponto que o Cat 

mod às 10 horas de ensaio ser o quarto catalisador em termos de conversão 

(tanto de CH4, como de CO2) e em 20 horas apresenta-se como o segundo 

melhor. A incorporação do manganês a fase ativa modifica a atividade 

catalítica, de modo a alterar o perfil da curva como já descrito. 

 

 

Figura 22: Conversão de CH4 à 700 °C e velocidade espacial de 36 L.h-1.g-1. 

 

 

Figura 23: Conversão de CO2 à 700 °C e velocidade espacial de 36 L.h-1.g-1. 
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 Quanto ao rendimento de H2 (Figura 24) e rendimento de CO (Figura 25) 

são reflexos das conversões com destaque para maior aproximação do Cat 

mod em comparação ao Cat 1 em relação ao rendimento de CO. 

  

 

Figura 24: Rendimento de H2 à 700 °C e velocidade espacial de 36 L.h-1.g-1. 

 

 

Figura 25: Rendimento de CO à 700 °C com velocidade espacial de 36 L.h-1.g-1. 
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 Na Figura 26 é apresentado o gráfico da razão H2/CO e os dados 

revelam que o Cat mod permaneceu durante mais tempo mais próximo da razão 

1 sendo mais adequada à reação de Fischer-Tropsch e outros processos 

industriais, tais como a hidroformilação e síntese de ácido acético (Dalai e 

Davis, 2008). Considerando uma planta industrial de produção de gás de 

síntese (neste caso uma planta de reforma a seco do metano) em linha com 

uma planta de Ficher-Tropsch (por exemplo) uma menor variação na razão 

H2/CO implicaria em um controle maior do(s) produto(s) formado(s), uma vez 

que, seria necessário menos intervenções nos ajustes das proporções dos 

reagentes. 

 Por vezes, a finalidade de se substituir (total ou parcialmente) um dado 

metal da fase ativa é conseguir bons níveis de atividade catalítica com redução 

de custo do catalisador. Outro fator de interesse é a redução da formação de 

coque, que implicaria (na maioria dos casos), uma maior estabilidade 

(Sengupta e Deo, 2015). 

 

 

 

Figura 26: Razão H2/CO à 700 °C com velocidade espacial de 36 L.h-1.g-1. 

 

 

 As atividades específicas dos catalisadores, relacionadas à conversão 

de CH4, foram calculadas e traçadas em função do tempo corrente, sendo 
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apresentada na Figura 27. Para os cálculos foram considerados o Ni e Co como 

fase ativa, obviamente que para o Cat 1 foi considerado apenas o Ni, visto que, 

não tem Co em sua composição. Nota-se o aumento expressivo na atividade 

conforme se aumenta a proporção de Mn, porém há um efeito de desativação 

associado. O aumento da atividade inicial pode estar relacionado a redução do 

tamanho de cristalito do Ni e aumento, por consequência, da sua dispersão 

promovido pelo Mn, este fato foi discutido na seção 4.2.2. Polo-Garzon F., He 

M. e Bruce, D. A. (2016) (Polo-Garzon et al., 2016) comprovaram (por meio de 

DFT)  em seu trabalho que há um plano cristalino específico ao qual a reação 

ocorre com menor barreira energética, consequentemente com maior atividade. 

Neste trabalho o Cat 3 apresenta maior atividade em relação aos demais talvez 

pelo fato do manganês interagir com o níquel de forma a expor o plano cristalino 

mais reativo do níquel. 

 

 

 

Figura 27: Atividade específica (relacionadas à conversão de CH4) versus o tempo à 700 

°C com velocidade espacial de 36 L.h-1.g-1. 

 

 A estrutura cristalina durante a primeira hora de reação de reforma a 

seco do metano com o Cat mod foi avaliada e comparada ao Cat 1 pela técnica 

de difração de raios X in situ. A Figura 28 constata que ambos os catalisadores 

se mantiveram estáveis durante a reação, uma vez que, não foram observados 
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a formação de fases secundárias. Não foi observado picos referentes ao coque 

cristalino. No entanto, não se pode afirmar que esse tipo de coque não foi 

formado, pois requer tempo maior para formar quantidade de coque suficiente 

para ser detectado através da técnica de difração de raios X. Por outro lado, o 

Cat 1 apresenta picos da fase ativa mais intensos que o Cat mod,  Figura 28 a) 

e b) respectivamente. Isso indica que o Cat mod apresenta um menor tamanho 

de cristalito quando comparado ao Cat 1. 
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Figura 28: Difratogramas de raios X in situ durante a primeira hora de reação de 

reforma: a) Cat 1 b) Cat mod. 

 4.4 Caracterização Das Amostras Após Os Ensaios Catalíticos 

 

 Todos os catalisadores formulados foram caracterizados após os 

ensaios catalíticos por TG-EGA e MEV. Os resultados serão apresentados e 

discutidos nas seções subsequentes. 
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4.4.1 Análise do coque por termogravimetria com análise de gás gerado 

(TG-EGA) 

 

 A Figura 29 apresenta os resultados obtidos na análise TG-EGA. As 

perdas de massa ocorreram entre 450 e 750 °C (Tsyganok et al., 2005; Arora e 

Prasad, 2016). Dentre os catalisadores que formaram coque, o Cat 2 u 

apresentou menor temperatura para degradação do carbono com pico máximo 

em 580 °C, já o Cat 1 u apresentou o pico máximo em 690 °C, indicando uma 

maior dificuldade para regeneração deste catalisador, o qual possivelmente, 

pode gerar um coque mais cristalino que confere essa maior estabilidade 

térmica. Os resultados revelam ainda que os catalisadores com 1,7 % ou mais 

de manganês não apresentaram coque detectável por termogravimetria, muito 

embora sejam aqueles com desempenho catalítico inferior e com as maiores 

taxas de desativação. O Cat 4 u, embora tenha apresentado uma performance 

catalítica no ensaio de reforma a seco do metano similar ao Cat 2 u, apresentou 

uma porcentagem de coque formado inferior ao Cat 2 u. Já o Cat mod u tem 

uma porcentagem de coque formado próximo ao Cat 2 u, sugerindo que há uma 

porcentagem intermediária (entre Cat 2 e Cat mod) de quantidade de cobalto 

presente na fase ativa que promove a redução de coque. A Figura 29 também 

apresenta os espectros de infravermelho médio em função da temperatura para 

os catalisadores que apresentaram coque. O Cat 7 não foi plotado em virtude 

da baixa quantidade de coque que, consequentemente, gerou uma baixa 

concentração de gases, próxima do limite de detecção da técnica. Os espectros 

de infravermelho revelam que a perda de massa presente no gráfico de TG é 

referente ao carbono desprendido da amostra, uma vez que o CO2 é gerado na 

mesma faixa de temperatura da perda de massa, sendo o pico de maior 

intensidade (entre 2400 e 1350 cm-1) referente ao estiramento assimétrico. O 

ombro presente é referente ao estiramento simétrico da ligação O=C=O e o pico 

de menor intensidade, com máxima em torno de 700 cm-1, refere-se ao 

dobramento angular da molécula (Rege e Yang, 2001; Zhang et al., 2015). 

 



79 

 

Figura 29: Análise TG-EGA do coque formado nos catalisadores. 

 

 Comparando os resultados sobre a quantificação do coque com a 

atividade específica (Figura 27) indicam que a desativação dos catalisadores 

contendo manganês pode estar associada a dois efeitos simultâneos: efeito de 

sinterização e formação de coque encapsulante. Isso pode ser justificado pelo 

fato dos catalisadores contendo Mn (acima de 17 %, considerando a 

composição da fase ativa) não apresentarem coque (detectável pela 

termogravimetria) e mesmo assim sofrerem forte desativação. 
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4.4.2 Análise de MEV do coque formado 

 

 As micrografias obtidas no MEV (Figura 30) confirmam, por meio de 

imagens, os dados obtidos por termogravimetria, onde os catalisadores Cat 1 

u, Cat 2 u, Cat 4 u e Cat mod u apresentaram maior quantidade de coque com 

características típicas de coque filamentoso. Para os catalisadores Cat 3 u, Cat 

5 u, Cat 6 u e Cat 7 u a morfologia permaneceu similar aos correspondentes 

não usados, sendo observado uma redução da rugosidade da superfície 

referente à sinterização sofrida através das condições impostas nos ensaios 

catalíticos. 
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Figura 30: Micrografia obtidas em MEV dos catalisadores usados nos ensaios 

catalíticos. 
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4.5 Avaliação Estatística Dos Catalisadores 

 

 Nesta etapa, será apresentada a avaliação estatística dos catalisadores 

quanto ao seu desempenho frente à conversão de metano, rendimento de 

hidrogênio e razão hidrogênio/monóxido de carbono. Além disso, será realizada 

uma avaliação estatística quanto ao custo da fase ativa. Neste sentido o 

planejamento de mistura foi idealizado com o intuito de maximizar a avaliação 

da performance dos catalisadores de forma a abranger o maior número de 

informações quanto à composição da fase ativa, considerando os metais 

escolhidos (níquel, cobalto e manganês) e a restrição estabelecida. Na prática, 

o planejamento apresentará informações sobre a substituição de zero até 

cinquenta por cento (em qualquer proporção) do níquel por cobalto e/ou 

manganês. A Tabela 6 contém os dados dos resultados dos testes catalíticos 

utilizados no planejamento experimental de mistura incluindo a triplicata no 

ponto central (Cat 7). Os valores referentes ao custo foram obtidos do site da 

referência (https://www.sigmaaldrich.com/brazil.html), considerando reagentes 

de pureza similar e preço normalizado por unidade de massa. Uma busca 

considerando vários fornecedores foi realizada, porém não foi possível 

encontrar todos os reagentes com mesma especificação com mais de um 

fornecedor. Os valores foram calculados com base na Equação 16 e Equação 

17 (X, Y e Z são os coeficientes para determinação da porcentagem de cada 

metal na fase ativa sendo X+Y+Z=1). 

 

Equação 16 

𝑴𝒂𝒔𝒔𝒂 𝒅𝒆 𝑵𝒊𝒕𝒓𝒂𝒕𝒐 (𝑲𝒈) = (
𝑀𝑀𝑛𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜

𝑀𝑀𝑚𝑒𝑡𝑎𝑙
) ∗ 1000 

 

 

Equação 17 

𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐 𝒅𝒂 𝒇𝒂𝒔𝒆 𝒂𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒂 𝟏𝑲𝒈 𝒅𝒆 𝒄𝒂𝒕𝒂𝒍𝒊𝒔𝒂𝒅𝒐𝒓

= (𝑋 ∗ 𝑅$𝑁𝑖 ∗ 𝑀. 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑁𝑖) + (𝑌 ∗ 𝑅$𝐶𝑜 ∗ 𝑀. 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝐶𝑜)

+ (𝑍 ∗ 𝑅$𝑀𝑛 ∗ 𝑀. 𝑑𝑒 𝑛𝑖𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑀𝑛) 
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Tabela 6: Dados aplicados ao planejamento experimental de mistura adotado. 

 

Catalisador 

Respostas 

Conversão de 

CH4 (%) 

Rendimento 

de H2 (%) 

Razão 

H2/CO 

Custo* 

(R$/Kg) 

Cat 1 77,8 72,8 1,05890909 5620 

Cat 2 54,4 51,3 0,956197577 3260 

Cat 3 31,6 28,6 0,724968314 3040 

Cat 4 59,7 55,6 0,991087344 4440 

Cat 5 24,7 24,4 0,768503937 4330 

Cat 6 40,6 35,5 0,766738661 3160 

Cat 7 56,6 49,75 0,870516185 3970 

Cat 7 55,8 49,3 0,86491228 3970 

Cat 7 56,8 50,0 0,86805556 3970 

*Valores estimados com base no custo dos reagentes (vide referência 

(https://www.sigmaaldrich.com/brazil.html)). 

 

 A Tabela 7, Tabela 8, Tabela 9 e Tabela 10 apresentam os resultados 

da ANOVA para os modelos testados em relação às respectivas respostas. Nos 

três primeiros casos, o modelo mais bem ajustado foi o modelo cúbico especial, 

visto que comparando as ANOVA’s (para um nível de confiança de 95%) este 

modelo apresenta menor valor de p, isso significa que os dados experimentais 

estão mais bem ajustados a este modelo. Já para a resposta “custo” o modelo 

linear se ajusta adequadamente visto que o custo, neste caso, está atrelado 

unicamente à proporção de cada metal. Um outro indicativo de que os modelos 

são representativos dos dados experimentais está no fato do Fcal apresentar-se 

numericamente maior que o Ftab (todos os Ftab deste trabalho foram baseados 

na distribuição de Fisher para um nível de confiança de 95%), condição essa 

observada para todas as respostas considerando o respectivo modelo já 

mencionado (Box et al., 2005; Neto et al., 2010). 

 Em relação à conversão de metano, a Equação 18 apresenta os 

coeficientes do modelo matemático cúbico especial. A Figura 32 apresenta a 

projeção gráfica das superfícies de resposta e de contorno para a resposta 

conversão de CH4. A Figura 34 apresenta a projeção gráfica das superfícies de 

resposta e de contorno para a resposta rendimento de H2. Já era esperado 

(baseado na literatura (Aramouni et al., 2017; Şener et al., 2018)) que a região 
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contendo mais níquel apresentaria maiores conversões de CH4 e maior 

rendimento de H2. Na sequência, ter-se-ia o cobalto com valores intermediários 

e o manganês com as menores conversões. No entanto, a interação entre eles 

só pode ser avaliada de uma forma mais ampla e quantitativa com uso do 

planejamento experimental, onde pode-se observar que o modelo matemático 

cúbico é usado para descrever a mistura no interior do triângulo. A Equação 19 

apresenta os coeficientes do modelo matemático cúbico especial para a 

resposta rendimento de H2. Nota-se, no gráfico da Figura 32  e Figura 34, que, 

na região da base do triângulo da superfície de contorno, caminhando da 

esquerda para a direita, tem-se a substituição parcial do Ni por Co 

acompanhada de uma redução da conversão de CH4 e do rendimento de H2. 

Contudo, em uma faixa logo acima (entre a base e o centro do triângulo), tem-

se um retardo dessa redução especialmente quando a proporção de Mn na fase 

ativa se aproxima de 12,5 %. Esse fato pode ser matematicamente explicado 

ao analisar o diagrama de Pareto (Figura 31, Figura 33 e Figura 35) incluindo o 

diagrama para razão H2/CO, onde se tem uma interação positiva e 

estatisticamente relevante (considerando um nível de confiança de 95 %) para 

a interação entre os metais da fase ativa, sendo que a interação entre Ni-Mn 

sempre resulta em um efeito antagônico maior que na interação Ni-Co (também 

antagônica em todos os casos apresentados). A interação Co-Mn não é 

estatisticamente relevante para a resposta conversão de CH4 segundo o 

diagrama de Pareto e sempre, neste estudo, para um nível de confiança de 95 

%. A Equação 20 apresenta os coeficientes do modelo matemático cúbico 

especial para a resposta razão H2/CO referente ao gráfico da Figura 36 que 

representa a projeção gráfica das superfícies de resposta e de contorno para 

esta mesma resposta e revela que o manganês (na condição estudada) reduz 

a razão H2/CO em função da não formação de coque, indicando que o carbono 

do metano na presença do catalisador contendo maiores proporções de 

manganês tem maior tendência a reagir formando o monóxido de carbono, 

modificando assim a proporção do gás de síntese produzido. 

 Fica claro, ao analisar os diagramas de Pareto, que há um efeito 

sinérgico positivo entre os três metais (níquel, cobalto e manganês) para as três 

respostas estudadas. Esse efeito deve estar relacionado com a influência dos 

metais quanto ao mecanismo pelo qual as reações na reforma ocorrem. 
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Tabela 7: Análise de variância para a resposta conversão de CH4. 

 

SQ G

L 

MQ SQE GL

E 

MQE F(cal) F(tab

) 

p R2 

Linear 
1325,56

1 
2 

662,780

7 

744,067

6 
6 

124,011

3 
5,345 

5,14 

0,04646

9 

0,64048

3 

Quadrátic

o 
366,867 3 

122,289

0 

377,200

5 
3 

125,733

5 
0,973 

9,28 

0,50884

1 

0,81774

5 

Cúbico 

Especial 
376,641 1 

376,640

5 
0,5600 2 0,2800 

1345,14

5 
18,51 

0,00074

3 

0,99972

9 

Total 
2069,62

9 
8 

258,703

6 
       

 SQ – Soma quadrática            SQE – Soma quadrática dos erros 

 GL – Grau de liberdade           GLE – Grau de liberdade dos erros 

 MQ – Média quadrática            MQE – Média quadrática dos erros 

 

 

 

Figura 31: Diagrama de Pareto para resposta conversão de CH4 para um nível de 

confiança de 95 %. 
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Figura 32: Superfície de resposta (à esquerda) e superfície de contorno (à direita) para 

reposta "conversão de CH4" em função da proporção dos metais que compõem a fase 

ativa. 

 

Equação 18 

𝐶𝑜𝑛𝑣𝐶𝐻4 = 77,8 ∗ 𝑁𝑖 + 82,2 ∗ 𝐶𝑜 + 225,4 ∗ 𝑀𝑛 − 102,4 ∗ 𝑁𝑖 ∗ 𝐶𝑜 − 480,0 ∗ 𝑁𝑖

∗ 𝑀𝑛 − 2095,2 ∗ 𝐶𝑜 ∗ 𝑀𝑛 + 4113,6 ∗ 𝑁𝑖 ∗ 𝐶𝑜 ∗ 𝑀𝑛 

 

 

Tabela 8: Análise de variância para a resposta rendimento de H2. 

 
SQ GL MQ SQE GLE MQE F(cal) F(tab) p R2 

Linear 1243,828 2 
621,9

140 

514,010

9 
6 

85,668

48 
7,260 

5,14 

0,025

002 

0,70758

9 

Quadrático 270,136 3 
90,04

53 

243,875

0 
3 

81,291

68 
1,108 

9,28 

0,467

489 

0,86126

4 

Cúbico 

Especial 
243,623 1 

243,6

234 
0,2517 2 

0,1258

3 

1936,08

0 18,51 

0,000

516 

0,99985

7 

Total 1757,839 8 
219,7

299 
       

 SQ – Soma quadrática            SQE – Soma quadrática dos erros 

 GL – Grau de liberdade           GLE – Grau de liberdade dos erros 

 MQ – Média quadrática            MQE – Média quadrática dos erros 

 



87 

 

Figura 33: Diagrama de Pareto para resposta rendimento de H2 para um nível de 

confiança de 95 %. 

 

 

 

Figura 34: Superfície de resposta (à esquerda) e superfície de contorno (à direita) para 

reposta "Rendimento de H2" em função da proporção dos metais que compõem a fase 

ativa. 

 

 

Equação 19 

𝑅𝑒𝑛𝑑 𝐻2 =  72,8 ∗ 𝑁𝑖 + 81,4 ∗ 𝐶𝑜 + 194,8 ∗ 𝑀𝑛 − 103,2 ∗ 𝑁𝑖 ∗ 𝐶𝑜 − 420,8 ∗ 𝑁𝑖

∗ 𝑀𝑛 − 1725,4 ∗ 𝐶𝑜 ∗ 𝑀𝑛 + 3308,4 ∗ 𝑁𝑖 ∗ 𝐶𝑜 ∗ 𝑀𝑛 
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Tabela 9: Análise de variância para a resposta razão H2/CO. 

 

SQ G

L 

MQ SQE GL

E 

MQE F(cal) F(tab) p R2 

Linear 0,08721
9 

2 
0,04360

9 

0,01241

2 
6 

0,00206

9 
21,0817 

5,14 

0,001

933 

0,87542

4 

Quadrático 
0,00985

5 
3 

0,00328

5 

0,00255

7 
3 

0,00085

2 
3,8541 

9,28 

0,148

536 

0,97433

6 

Cúbico 

Especial 

0,00254

1 
1 

0,00254

1 

0,00001

6 
2 

0,00000

8 

322,081

2 18,51 

0,003

090 

0,99984

2 

Total 
0,09963

0 
8 

0,01245

4 
       

 SQ – Soma quadrática            SQE – Soma quadrática dos erros 

 GL – Grau de liberdade           GLE – Grau de liberdade dos erros 

 MQ – Média quadrática            MQE – Média quadrática dos erros 

 

 

 

Figura 35: Diagrama de Pareto para a resposta razão H2/CO para um nível de confiança 

de 95 %. 
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Figura 36: Superfície de resposta (à esquerda) e superfície de contorno (à direita) para 

reposta "Razão H2/CO" em função da proporção dos metais que compõem a fase ativa. 

 

 

Equação 20 

𝑅𝑎𝑧ã𝑜 𝐻2/𝐶𝑂 =  1,05891 ∗ 𝑁𝑖 + 0,98521 ∗ 𝐶𝑜 + 1,37851 ∗ 𝑀𝑛 − 0,26346 ∗ 𝑁𝑖

∗ 𝐶𝑜 − 1,97496 ∗ 𝑁𝑖 ∗ 𝑀𝑛 − 6,524 ∗ 𝐶𝑜 ∗ 𝑀𝑛 + 10,68497 ∗ 𝑁𝑖 ∗ 𝐶𝑜

∗ 𝑀𝑛 

 

 

 A análise de custo realizada apresentou erro muito baixo (ver Tabela 10 

– ANOVA para o modelo matemático linear) devido à utilização dos valores 

teóricos da composição da fase ativa, visto que aqui o único intuito é analisar a 

proporção do custo da fase ativa em relação a diferentes 

composições/proporções da fase ativa do catalisador. Sabe-se que, tanto no 

laboratório quanto na indústria, aumentar o número de constituintes implicaria 

em alterações na linha de produção de modo a afetar o custo final não só com 

a utilização de mais de um fornecimento de matéria prima diferente, mas 

também com as implicações na alteração da linha de produção. Novas etapas 

de produção e um método mais sofisticado de controle de qualidade seriam 

necessários. O modelo linear apresenta-se adequado pelas mesmas razões já 

apresentadas para as demais respostas, contudo já seria esperando, uma vez 

que não foram considerados outros fatores (apenas o valor de cada metal 

proveniente dos respectivos nitratos). A Figura 37 apresenta a projeção gráfica 

das superfícies de resposta e de contorno para a resposta custo da fase ativa 
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em valor da moeda Real por quilograma de catalisador produzido e a Equação 

21 apresenta os coeficientes do modelo matemático linear para essa mesma 

resposta. 

 

Tabela 10: Análise de variância do modelo linear para a resposta custo da fase ativa. 

 
SQ GL MQ SQE GLE MQE F(cal) F(tab) p R2 

Linear 5097880 2 2548940 120,0000 6 20,00000 127447,0 5,14 0,000000 0,999976 

Total 5098000 8 637250     
 

  

 SQ – Soma quadrática            SQE – Soma quadrática dos erros 

 GL – Grau de liberdade           GLE – Grau de liberdade dos erros 

 MQ – Média quadrática            MQE – Média quadrática dos erros 

 

 

 

Figura 37: Superfície de resposta (à esquerda) e superfície de contorno (à direita) para 

reposta "Custo (R$/Kg)" em função da proporção dos metais que compõem a fase 

ativa. 

 

 

Equação 21 

𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐 (
𝑹$

𝑲𝒈
) =  𝟓𝟔𝟏𝟕, 𝟑𝟑 ∗ 𝑵𝒊 + 𝟗𝟎𝟓, 𝟑𝟑 ∗ 𝑪𝒐 + 𝟒𝟔𝟓, 𝟑𝟑 ∗ 𝑴𝒏  
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4.6 Validação Experimental do Planejamento Adotado 

 

 Com a finalidade de testar o modelo apresentado foi escolhido um ponto 

do espaço experimental da mistura com três componentes correspondente ao 

ponto de composição teórica 5,833 % de Ni, 3,333 % de Co e 0,833 % de Mn e 

composição experimental 5,776 % Ni 3,279 % Co e 0,915 % de Mn. Este 

catalisador foi aqui nomeado de Cat mod. Teoricamente, este ponto resulta em 

uma região de boas conversões de metano, boas conversões de hidrogênio, 

razão H2/CO próximo de 1 e baixo custo. Os resultados da caracterização do 

Cat mod foi apresentado no item 4.2, a avaliação da performance no ensaio 

catalítico foi apresentada no item 4.3 e as caracterizações após os ensaios 

foram apresentadas no item 4.4. 

 A Tabela 11 apresenta os resultados para o Cat mod e faz uma 

comparação com o Cat 1. Para o Cat mod tem-se as respostas em função do 

ponto teórico, considera-se nessa situação a composição da fase ativa no ponto 

teórico estabelecido. Em função do valor modelado, foi adotada a composição 

real e extraídos os dados em função das equações que modelam cada 

resposta. Já em função do experimental, foram extraídos os valores assim 

como os de cada formulação que foi usada para o planejamento como um todo. 

Nota-se que há pouca diferença entre o teórico e o modelado, visto que os 

valores obtidos são próximos. A redução na conversão de CH4 e no rendimento 

de H2 dá-se em função da menor quantidade de níquel colocada em relação ao 

ponto teórico e consequente mudança nos valores de Razão H2/CO e custo. 

Experimentalmente, a performance do catalisador foi melhor do que a prevista 

nos modelos, resultado esse atrelado ao efeito sinérgico dos três constituintes 

da fase ativa ser mais intenso que o previsto. Comparando os dados 

experimentais entre Cat mod e Cat 1 tem-se uma diferença no percentual de 

conversão de CH4 de 9 %, enquanto para o rendimento de H2 tem-se 12,1 %, 

com Cat 1 apresentando melhores resultados. Porém, ao analisar o custo, o 

Cat 1 apresenta um valor de R$ 5620,00 enquanto o Cat mod apresenta um 

valor de R$ 3632,00. Isso revela que o Cat 1 tem um custo maior que 1,5 vezes 

o valor do Cat mod, sendo, portanto, uma opção industrialmente mais atrativa. 
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Tabela 11: Resumo dos resultados do Cat mod e comparação com o Cat 1. 

  Respostas 

  Conversão 

de CH4 (%) 

Rendimento 

de H2 (%) 

Razão 

H2/CO 

Custo 

R$/Kg 

 

Cat mod 

Teórico 63,4 58,0 0,97339 3584,01 

Modelado 63,1 57,8 0,96721 3617,10 

Experimental 68,8 60,7 0,93745 3632,00 

Cat 1 Experimental 77,8 72,8 1,05891 5620,00 

 

 

4.7 Proposta de Mecanismo de Reação 

 

 Baseados no conjunto de informação discutidas até aqui, a Figura 38 

propõe um mecanismo de reação após um dado tempo de reação. O efeito 

sinérgico proveniente da interação dos três componentes da fase ativa, leva a 

concluir que a reação de reforma a seco catalítica do metano ocorre (sob as 

condições estudadas neste trabalho) em uma espécie de linha de produção, 

onde cada componente da fase ativa atua em uma etapa do mecanismo 

reacional e o suporte atua como esteiras que levam os intermediários de um 

“setor” para outro. 

 

 

Figura 38: Proposta de mecanismo de reação. 
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 Em um tempo muito curto, as colisões nucleares efetivas ocorrem de 

maneira bastante aleatórias, havendo, claro, preferências de um reagente por 

uma dada característica da superfície de cada componente da fase ativa. 

Contudo, essa preferência prevalece ao passar do tempo, tendendo a reação a 

ocorrer com uma certa ordem. Da esquerda para a direita tem-se as seguintes 

etapas acontecendo: Adsorção dissociativa do metano na superfície do níquel 

havendo a adsorção em ponte entre dois átomos de níquel e dois átomos de 

hidrogênio do metano. O hidrogênio é dessorvido assim que ocorre uma outra 

colisão efetiva de outra molécula de metano. Com o intuito de completar sua 

tetravalência, a espécie =CH2 é levada sobre o suporte até encontrar com o 

MnO que fornece um oxigênio, formando o OCH2. Sobre o aglomerado de MnO 

apresenta-se (por um tempo muito curto) uma vacância de oxigênio, na base 

do bulk (próximo do suporte) que é rapidamente preenchida por um oxigênio 

oriundo de uma colisão em sentido preferencial do CO2 liberando o CO assim 

que outra espécie de =CH2 chega. O OCH2 formado percorre novamente sobre 

a superfície do suporte até encontrar o Co que adsorve de forma dissociativa 

os hidrogênios do OCH2, havendo a dessorção do CO e H2 assim que outra 

espécie de OCH2 se aproxima. 
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Capítulo 5 

Conclusões e Referências

“A tarefa é, não tanto para ver o que 

ninguém viu ainda, mas pensar o que 

ninguém ainda pensou, sobre o que todo 

mundo vê. ”  

Erwin Schrödinger 
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55..11  ConclusõesConclusões  

 

 O excesso de combustível não foi suficiente para obtenção da α-alumina 

com alta cristalinidade e elevada estabilidade química, sendo necessário um 

tratamento térmico posterior à etapa de combustão assistida por micro-ondas. 

Todos os resultados das caraterizações obtidos para α-alumina estão 

condizentes com a literatura. A estabilidade da α-alumina só foi confirmada após 

as impregnações, onde através da difração de raios X foi possível determinar 

que não houve formação de fases relacionadas à interação química entre fase 

ativa e suporte. 

 Os resultados das análises de RTP revelaram que houve pouca interação 

entre o suporte e a fase ativa, visto que os resultados dos perfis de redução são 

similares aos resultados dos metais livres, tais resultados são reforçados através 

da análise de DRX in situ realizadas nos Cat 1 e Cat mod. 

 O procedimento de impregnação foi consideravelmente bem-sucedido, 

visto que os resultados da composição química da fase ativa apresentaram-se 

próximos dos valores estabelecidos pelo planejamento experimental adotado. 

  Os resultados de DRX para os catalisadores mostraram que houve pouca 

formação de fases secundarias. O manganês inibe o crescimento dos cristalitos, 

indicando que há o aumento da dispersão da fase ativa. Os mapeamentos 

realizados no MEV evidenciaram que há uma boa distribuição (em escala 

micrométrica) da fase ativa, não havendo formação de grandes aglomerados. 

  Os ensaios catalíticos revelaram que o manganês modifica o perfil das 

curvas de conversão tanto de CH4 quanto de CO2 e de rendimento de H2, bem 

como o rendimento de CO. A análise de DRX in situ dos Cat 1 e Cat mod durante 

uma hora de reação de reforma relataram que ambos os catalisadores se 

mantiveram estáveis durante a reação, uma vez que, não foram observados a 

formação de fases secundárias e não foi observado picos referentes ao coque 

cristalino. 

 As análises após os ensaios catalíticos evidenciam que o manganês inibe 

a formação de coque quando usados em quantidade acima de 17 % 

(considerando a composição da fase ativa). Os resultados da técnica TG-EGA 

são consoantes com as micrografias obtidas para os catalisadores usados. 



96 

 A avaliação estatística apresentou modelos bem ajustados e segundo o 

diagrama de Pareto usar os três elementos (Ni, Co e Mn) na fase ativa resulta 

em um catalisador com melhor desempenho em comparação com qualquer 

combinação binária entre eles. 

 O catalisador modelado exibiu desempenho catalítico superior ao previsto 

através dos modelos estatísticos, indicando que o efeito sinérgico atrelado a 

utilização dos três constituintes na fase ativa é maior do que o previsto pelos 

modelos, além de ter um bom desempenho este catalisador é 35 % mais barato 

em ralação ao Cat 1. 
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