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RESUMO
Quitete, Cristina Pontes Bittencourt. Catalisadores de níquel suportados em hexaaluminatos para reforma a vapor do alcatrão. Orientadora: Mariana de Mattos
Vieira Mello Souza. Rio de Janeiro: UFRJ/EQ, 2012. Tese (Doutorado em Ciências
em Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos).
Hexa-aluminatos de Ca, Ba, La e La-Ce foram preparados por coprecipitação
usando nitrato de alumínio e nitratos dos metais (Ca, Ba, La e Ce) sobre uma
solução de hidróxido de amônio. O níquel foi incorporado através da técnica de
impregnação a seco visando obter teores diversos de NiO: 5,0-7,0%m/m, 9%m/m e
12-14%m/m. As fases cristalinas dos hexa-aluminatos foram confirmadas através de
difração de raios X, evidenciando que o suporte BaAl12O19 apresentou fase cristalina
melhor definida do que os demais. Todos os catalisadores puderam ser reduzidos
em temperaturas inferiores a 650 oC. Os catalisadores suportados em BaAl12O19 e
La0,8Ce0,2Al11O19

apresentaram excelente dispersão metálica, o que explica a

obtenção das menores taxas de coqueamento alcançadas em testes realizados no
analisador termogravimétrico com correntes sintéticas de gaseificação. Os testes
experimentais com moléculas modelo (tolueno, benzeno e naftaleno) foram feitos em
condições

de

desativação

selecionadas

com

o

auxílio

das

simulações

termodinâmicas. Os catalisadores 12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19 e 7%NiO/BaAl12O19
apresentaram maior resistência à desativação por coqueamento, formando coque do
tipo filamentoso nas reações de reforma a vapor do tolueno e benzeno. As
conversões alcançadas na temperatura de 650°C foram superiores a 70% e 80%
para

os

catalisadores

7%NiO/BaAl12O19

e

12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19,

respectivamente, em até 24 h de reação. Os testes com naftaleno resultaram em
coque com estrutura mais complexa, levando a completa desativação dos
catalisadores.
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ABSTRACT
Quitete, Cristina Pontes Bittencourt. Nickel catalysts supported on
hexaaluminates for tar steam reforming. Advisor: Mariana de Mattos Vieira Mello
Souza. Rio de Janeiro: UFRJ/EQ 2012. Thesis (Doutorado em Ciências em
Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos).
Hexa-aluminates of Ca, Ba La and La-Ce were prepared by coprecipitation with
ammonium hydroxide using aluminum nitrate and nitrates of metals (Ca, Ba, La and
Ce). The nickel was incorporated by dry impregnation technique to obtain different
contents of NiO: 5,0- 7,0%m/m, 9,0%m/m and 12-14%m/m. The crystalline phases of
hexa-aluminates were confirmed by X-ray diffraction, the crystal structure of
BaAl12O19 was better defined than the others. All catalysts can be reduced at
temperatures

below 650

o

C.

The

catalysts

supported

on

BaAl12O19 and

La0,8Ce0,2Al11O19 showed excellent metal dispersion, which explains the low coking
rates during tests performed on thermogravimetric analyzer with different streams,
including synthetic gasification. Experimental tests with model molecules (toluene,
benzene and naphthalene) were carried out under conditions of deactivation selected
with

the

aid

of

thermodynamic

simulations.

12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19

and

7%NiO/BaAl12O19 catalysts showed higher resistance to deactivation by coking,
forming filamentous coke in steam reforming of toluene and benzene. The
conversions achieved at the temperature of 650°C we re greater than 70% and 80%
for 7%NiO/BaAl12O19 and 12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19, respectively, in tests of up to 24
h. Tests with naphthalene resulted in coke with more complex structure leading to a
complete deactivation of the catalysts.
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO
A gaseificação é um processo termoquímico que envolve a quebra das
moléculas do combustível utilizado, produzindo gás combustível, voláteis, carvão e
cinza. O processo ocorre em condições subestequiométricas, com suprimento de
oxigênio controlado (REZAIYAN E CHEREMISINOFF, 2005; KLASS, 1998).

Um dos processos para a produção de um gás rico em hidrogênio a partir de
biomassa é a gaseificação. No entanto, o gás combustível gerado no processo de
gaseificação deverá ser limpo de forma a atender aos critérios de qualidade para as
diversas aplicações. Dentre os contaminantes gerados estão: sulfeto de hidrogênio,
amônia, metais, alcatrão, dioxinas e furanos. A natureza e a quantidade dos
contaminantes estão relacionadas ao tipo de biomassa empregada, às condições de
processo e ao tipo de reator.

Dentre as tecnologias existentes de gaseificação, o reator de leito fluidizado
circulante se mostra adequado para grandes capacidades, mas possui o
inconveniente de produzir grande quantidade de alcatrão de difícil tratamento, visto
que nas temperaturas usuais de operação formam-se compostos mais complexos
(tolueno, pireno, antraceno e naftaleno), que se condensam mesmo em
temperaturas altas e com baixas concentrações. Isso acarreta em custos com
processos de limpeza, devido ao risco de problemas operacionais, como o depósito
nas linhas de operação e descarte de material danoso ao meio ambiente.

O alcatrão pode ser removido dos gases oriundos dos processos de
gaseificação através de várias técnicas. Na presente proposta de tese optou-se por
estudar a remoção catalítica do alcatrão através do processo de reforma a vapor, já
que a corrente produzida na gaseificação está a elevada temperatura (acima de
750°C) e possui alta umidade (20-60%), favorecendo a reação de reforma a vapor.
Adicionalmente, a remoção catalítica em alta temperatura auxilia na eficiência
energética do processo, já que aproveita a carga térmica da corrente, ao contrário
do tratamento convencional de lavagem, onde o gás é resfriado a 60°C, gerando
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resíduos líquidos.

Diversos catalisadores são propostos na literatura para a remoção catalítica
do alcatrão, sendo os mais citados os catalisadores comerciais e/ou preparados à
base de níquel suportado e sólidos básicos do tipo dolomita. Estes materiais, no
entanto, possuem limitações devido à formação de coque e desativação pela
presença de enxofre e/ou amônia. Além disso, a dolomita, catalisador geralmente
empregado no craqueamento de alcatrão, é bastante frágil, necessitando de
reposição de carga e aumentando o teor de particulados.

Portanto, torna-se

necessária a busca de novos catalisadores para o tratamento de alcatrão.

A classe de catalisadores selecionada para o estudo foi a dos hexaaluminatos, já que é pouco estudada como suporte catalítico no processo de reforma
a vapor, possuindo características desejáveis, como elevada resistência a deposição
de coque e elevada estabilidade nas reações de oxidação e reforma do metano com
CO2 (CHU, YANG, LIN, 2001; XU et al. , 2000b).

I. 1. OBJETIVOS
As principais motivações para este estudo foram:
•

Não existem catalisadores comerciais para remoção de alcatrão;

•

Em pesquisa apenas observou-se uma patente da Sud-Chemie (US 20110062387 A1), com catalisadores a base de Ni-Pt para a remoção do alcatrão;

•

Não existem estudos reportados na literatura com testes de longa duração,
garantindo estabilidade por longos tempos de campanha, e caracterização do
coque formado;

•

Catalisadores mais ativos e resistentes podem viabilizar esta rota de
remoção.

•

Não existem estudos empregando a classe de hexa-aluminatos na remoção
do alcatrão.

Os principais objetivos desta tese foram:
• Preparo e caracterização dos catalisadores de níquel suportados em hexa-
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aluminatos de Ca, La, Ba e La-Ce;
• Elaboração de metodologia para avaliação da resistência a desativação dos
catalisadores por acúmulo de coque;
•

Determinação da atividade e estabilidade dos catalisadores de níquel na

reação de reforma a vapor de alcatrão, empregando diferentes hidrocarbonetos
aromáticos como compostos modelo (tolueno, naftaleno e benzeno);
• Caracterização dos catalisadores após as reações de reforma, no que diz
respeito à quantidade de coque formada e a morfologia do coque.

A seguir será feita uma breve descrição dos capítulos:

No Capítulo II é apresentada uma pequena revisão biliográfica sobre os
assuntos a serem discutidos no decorrer da tese. No Capítulo III serão discutidos o
preparo e a caracterização dos catalisadores, como a análise química, textural e
cristalográfica, e o perfil de redutibilidade dos catalisadores preparados. Outras
propriedades, como a resistência ao coqueamento e a dispersão metálica, serão
apresentadas no Capítulo IV. O Capítulo V apresentará a avaliação da resistência à
desativação dos catalisadores, empregando-se duas composições sintéticas de
gaseificação. Os resultados dos testes de curta duração e de longa duração na
reação de reforma a vapor de tolueno serão apresentados nos Capítulo VI e VII,
onde serão selecionados os catalisadores para testes com benzeno e naftaleno em
solução de tolueno, os resultados serão apresentados no capítulo VIII. A análise final
com as conclusões e sugestões para trabalhos futuros são apresentados no
Capítulo IX. Os ANEXOS I e II apresentam dados complementares, as isotermas de
quimissorção dos catalisadores e suportes; e os testes preliminares de reforma a
vapor do tolueno.
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CAPÍTULO II – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

II. 1. GASEIFICAÇÃO DE BIOMASSA

A gaseificação é um processo termoquímico, que envolve a quebra das
moléculas do combustível utilizado, produzindo gás combustível, voláteis, carvão e
cinza. O processo ocorre em condições sub-estequiométricas, com suprimento de
oxigênio controlado. Quando se emprega ar, obtém-se um gás com baixo poder
calorífico (3,92 a 11,78 MJ/Nm3). Já a gaseificação com vapor e/ou oxigênio resulta
em gás com médio (11,78 a 27,48 MJ/Nm3) e alto poder calorífico (27,48 a 39,26
MJ/Nm3), de acordo com a relação oxigênio/vapor empregada. O processo é
altamente eficiente, alcançando valores de eficiência de 60 a 70%1 e conversão de
carbono de 98 a 99% (REZAIYAN E CHEREMISINOFF, 2005; KLASS, 1998). O teor
de H2 e/ou CO presentes no gás produzido depende das condições operacionais
utilizadas.

As reações que ocorrem na gaseificação podem ser separadas em zonas,
como a secagem, pirólise, combustão e redução (BOERRIGTER, 2006; BASU,
2006):
•

Secagem (até 150°C) – processo endotérmico, respon sável pela evaporação

da umidade da matéria-prima;
•

Pirólise (T<700°C) – processo endotérmico que prod uz H2, CO, CO2, H2O e

CH4, alcatrão e um resíduo sólido de carbono (char);
•

Combustão (700<T<2000°C) – processo exotérmico, on de o carbono da

matéria-prima reage com oxigênio;
•

Redução (800<T<1100°C) – reação endotérmica para o btenção de gases

combustíveis.

O calor necessário para as reações endotérmicas é fornecido pela
1

Define-se eficiência a frio do gaseificador como a razão entre a energia necessária para o processo

ser realizado e a energia fornecida ao sistema. Onde esta energia é a entalpia de combustão a 298K
considerando que a composição do gás de saída esta em base seca, limpa e livre de alcatrão.
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combustão de parte do combustível, carvão, ou gases, estando representadas pelas
equações II.1 a II.3 (BOERRIGTER, 2006; HIGMAN E BURGT, 2003).

C+

1
O2 → CO( −111MJ / kmol )
2

(eq. II.1)

H2 +

1
O2 → H 2O( −242MJ / kmol )
2

(eq. II.2)

CO +

1
O2 → CO2 ( −283MJ / kmol )
2

(eq. II. 3)

Em um gaseificador do tipo leito fixo, onde há uma boa definição entre as
zonas previamente descritas, os gases quentes da zona de combustão passam, em
seguida, à zona de redução, acima ou abaixo, no caso do leito fixo contracorrente e
concorrente, respectivamente. As reações típicas para a zona de redução são
descritas nas equações II.4 a II.8.
Oxidação parcial do carbono pelo vapor d’água:

C + H 2O → H 2 + CO( +131,38MJ / kmol )

(eq. II.4)

Reação de Boudouard:

C + CO2 ↔ 2CO( +172,4MJ / kmol )

(eq. II. 5)

Reação de Shift:

CO + H 2O ↔ CO2 + H 2 ( −41MJ / kmol )

(eq. II. 6)

Reação de formação de metano:

C + 2H 2 ↔ CH 4 ( −74,8MJ / kmol )

(eq. II. 7)

Reação de reforma a vapor de metano:

CH 4 + H 2O ↔ CO + 3H 2 (206MJ / kmol )

(eq. II.8)

A zona de pirólise fica situada acima das zonas de combustão (leito fixo do
tipo concorrente) e redução (contracorrente) e as reações começam a ocorrer em
temperaturas em torno de 200°C, quando se inicia a decomposição da estrutura da
biomassa pela ação térmica. Na zona de secagem, ocorre a eliminação da umidade
da biomassa na forma de vapor. A Figura II. 1, referente ao gaseificador de leito fixo,
exemplifica o que foi discutido.
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Biomassa

Biomassa
Secagem

Pirólise

Gás, alcatrão

Agente oxidante

Pirólise
Combustão

Redução
Combustão
Cinza

Redução

Agente
oxidante

Gás, alcatrão

Figura II. 1– Gaseificador de leito fixo contracorrente e do tipo concorrente.
O processo de gaseificação é globalmente endotérmico, podendo ser
descrito pela equação II. 9 (KLASS, 1998):

biomassa + (O2 ouH 2 O) → CO + CO2 + H 2 O + H 2 + CH 4 + alcatrão +
carvão + cinzas + HCl + NH 3 + HCN + H 2 S + outros

(eq. II.9)

II. 1.1. Tipos de gaseificadores

Os principais desenvolvedores de tecnologia de gaseificação são a Shell, a
GE e a Lurgi. Para outros combustíveis como carvão e resíduos de refinaria,
incluindo o coque de petróleo, a tecnologia já está bem estabelecida. Entretanto, o
mesmo não pode ser dito para biomassa.

Os principais tipos de gaseificadores são leito fixo, leito fluidizado e fluxo de
arraste (KNOEF, 2005). Com exceção do gaseificador do tipo fluxo de arraste, os
demais formam teores significativos de alcatrão, sendo valores típicos: leito fixo
concorrente (0,1-1,2 g/Nm3), leito fixo contracorrente (20-100g/Nm3), leito fluidizado
borbulhante (1-15g/Nm3) e leito fluidizado circulante (1,0 -105g/Nm3) (KNOEF,
2005). Já outros tipos de contaminantes, como H2S e HCl, estão relacionados com a
composição da carga do gaseificador. Por exemplo, madeira e bagaço de cana
apresentam baixo teor de enxofre (0,03-0,04%m/m em base seca), enquanto que
outros materiais orgânicos, como esterco, podem apresentar valores superiores a
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0,70%m/m. O teor de cloreto pode variar de acordo com o tipo de biomassa, estando
na faixa de 0,01 a 2,4%m/m em base seca (REZAIYAN E CHEREMISINOFF, 2005;
PAASEN et al., 2006; KLASS, 1998).

Porém, ressalta-se que o gás gerado precisa atender aos requisitos de
qualidade, que são definidos para cada tipo de aplicação, sendo mais rígidos para
processos catalíticos, como a síntese de Fischer-Tropsch e a produção de álcoois.
Para a síntese, sabe-se que os valores máximos são da ordem (BOERRIGTER e
RAUCH, 2006; BOEERIGTER et al., 2004): 1 ppmv (NH3+HCN), 1 ppmv
(H2S+SO2+CS2), 10 ppbv (HCl+HBr+HF), 10 ppbv para metais alcalinos e 1 ppmv
para alcatrão da classe 2, para compostos que

contenham S ou N em sua

composição, como tiofeno e piridina. O alcatrão também não deve condensar nas
condições de operação. A remoção do alcatrão será abordada com ênfase no
trabalho aqui desenvolvido, já que se trata do objetivo da tese.

Somente os gaseificadores do tipo fluidizado circulante e fluxo de arraste
possuem grandes capacidades, sendo que as principais dificuldades de cada
tecnologia podem ser resumidas como:
• Leito fluidizado circulante: desenvolvimento de processo de limpeza e
condicionamento mais eficiente visando à remoção de contaminantes
(exemplo: H2S, NH3, metais alcalinos e alcatrão), permitindo o atendimento
dos critérios dos processos mais exigentes, como por exemplo, a síntese de
Fischer-Tropsch, maximizando a eficiência energética da planta;
• Fluxo de arraste: desenvolvimento do processo de alimentação e otimização
do co-processamento de biomassa com outras matérias-primas, como, por
exemplo, carvão e/ ou coque de petróleo.

Constata-se a presença de outras propostas de gaseificadores, como por
exemplo, Dual Fluidized Bed, Fast Fluidized Bed, gaseificador indireto, ciclônico,
entre outros. Esses tipos não serão discutidos aqui, porque são representativos de
algumas empresas, não se encontrando em escala comercial, apesar vantagens
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potenciais em alguns casos.

II.2. CARACTERIZAÇÃO E DEFINIÇÃO DO ALCATRÃO
O alcatrão é definido como um grupo de hidrocarbonetos com peso molecular
superior ao do benzeno. MILNE, EVANS E ABATZOGLOU (1998) definiram 5
classes de alcatrão que são: classe 1- compostos com elevada aromaticidade;
classe 2- compostos heterocíclicos com elevada solubilidade em água (ex.: fenol,
piridina, cresol); classe 3- compostos aromáticos leves (ex: tolueno, etilbenzeno);
classe 4 - hidrocarbonetos poliaromáticos com 2 a 3 anéis policondensados (ex.:
indeno, naftaleno); classe 5 - hidrocarbonetos poliaromáticos com 4 a 7 anéis
policondensados (ex.: fluoranteno, pireno).

O alcatrão é constituído por compostos aromáticos bastante refratários ao
craqueamento térmico, dificultando a sua remoção, tanto através de processos
catalíticos quanto físicos, podendo causar sérios problemas operacionais, tais como:
depósito nos equipamentos devido à condensação e desativação de catalisadores.
De uma maneira geral, os compostos mais simples, pertencentes à classe primária,
são facilmente convertidos na faixa de 500-700°C. O s fenóis e cresóis na faixa de
750 - 850°C e os terciários, como fenantreno, nafta leno e antraceno, na faixa de 850
-1100°C. O benzeno, que é um composto extremamente estável, só é convertido a
1000 - 1300°C, com longo tempo de residência (PAASE N E KIEL, 2004).

As diferenças na composição e no teor do alcatrão devem-se principalmente
a temperatura e ao tempo de residência do processo. Quanto maior a temperatura
de processo, menor a concentração de alcatrão e, mais complexos são os
compostos, pertencentes às classes 4 e 5, devido às reações de dimerização (700850°C) ou polimerização (850-900°C) (PAASEN E KIEL, 2004).

Em gaseificadores de leito fluidizado circulante, adequado para grandes
capacidades, o alcatrão apresenta composição com predominância de compostos
das classes secundária e terciária, sendo da ordem de g/Nm3 (BOERRIGTER e
RAUCH, 2006). Os principais compostos identificáveis no alcatrão são os seguintes:
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ciclopentadieno,

benzeno,

tolueno,

fenol,

cresóis,

naftaleno,

metilnaftaleno,

acenaftaleno, fenantreno, pireno, fluoranteno, criseno, benzo-pireno e antraceno
(MILNE, EVANS, ABATZOGLOU, 1998).

II. 3. MÉTODOS DE REMOÇÃO DE ALCATRÃO
Existem várias propostas de se retirar o alcatrão do gás, sendo duas formas
mais usadas: através da seleção das condições de processo de gaseificação, isto é,
tipo de reator e condições operacionais, o que se denomina método primário, ou
através de processos secundários, como exemplo, ciclones, adsorventes, filtros,
leitos de adsorção, torres de lavagem e precipitador eletrostático (HAN E KIM,
2006). Será apenas discutido o método secundário, já que o método primário
baseia-se na otimização das condições experimentais de gaseificação.

ANIS E ZAINAL (2011) levantaram os seguintes dados de eficiência de
remoção de alcatrão usando diversos sistemas (limpeza de gás a seco): 1Precipitadores eletrostáticos (RSP) e filtros de manga: 30-70% e 0-50%,
respectivamente; 2- Filtro cerâmico: 77-97%; 3- Filtro catalítico: dados coletados
sugerem elevada eficiência em temperaturas superiores a 800°C, no entanto, a
tecnologia encontra-se em desenvolvimento e ainda apresenta elevado custo
operacional (DIRK, ZHAO E BARON, 2001). Além desses sistemas necessitarem de
outros complementares, na maioria das vezes a manutenção destes equipamentos,
como filtros, é dificultada pelo acúmulo de alcatrão na superfície.

Um dos métodos secundários mais usados é a lavagem do gás, podendo ser
com água ou com correntes de hidrocarbonetos, como biodiesel, óleo combustível e
óleos vegetais. A separação do alcatrão insolúvel é feita em um separador do tipo
scrubber (PHUPHUAKRAT, NAMIOKA E YOSHIKAWA, 2011). Quando se emprega
água como fluido absorvente, o efluente líquido é uma emulsão cuja separação entre
fase aquosa e oleosa é de difícil tratamento, já que os compostos oxigenados são
solúveis na água, mas os outros hidrocarbonetos aromáticos são bastante
insolúveis.
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O material recolhido pode ser queimado, ou reciclado para o gaseificador,
mas existe a possibilidade, neste último caso, de geração de alcatrão mais refratário.
Além da geração de efluente líquido, o processo de lavagem é realizado em baixa
temperatura, obrigando o resfriamento brusco do gás, já que o gás obtido em leito
fluidizado circulante está em uma temperatura elevada (maior que 700°C), sendo
resfriado para temperaturas baixas, 35 a 60°C (KNOE F, 2005). No caso da
aplicação final ser mais exigente, como a eficiência de remoção de alcatrão é
tipicamente baixa (10-40%), o processo de limpeza ainda contaria com uma etapa
extra para remoção a quente de alcatrão (STEVENS, 2001; PHUPHUAKRAT,
NAMIOKA E YOSHIKAWA, 2011).

Além dos métodos citados anteriormente, o alcatrão pode ser removido
através de processos de remoção a quente, diretamente na corrente já isenta de
particulados e álcalis. Os catalisadores para essa aplicação devem possuir elevada
atividade na remoção de alcatrão e elevada estabilidade, o que significa resistência
a deposição de coque e ao processo de sinterização (ANIS E ZAINAL, 2001).
Apesar de muitos artigos tratarem os processos de remoção de alcatrão, como
craqueamento catalítico, as condições presentes na corrente de gaseificação
favorecem o uso de catalisadores ativos na reação de reforma a vapor, já que a
corrente tem elevada quantidade de vapor d’água.

II. 4. CATALISADORES USADOS NA REMOÇÃO DO ALCATRÃO

II. 4.1. Catalisadores para a reforma a vapor

Geralmente os suportes utilizados em catalisadores comerciais para reforma
a vapor possuem elevada resistência mecânica, térmica e hidrotérmica, sendo em
geral selecionados do grupo de: alumina (α-Al2O3, ou mistura de fases, como a αAl2O3, δ -Al2O3 e θ-Al2O3), aluminatos de magnésio, cálcio e/ou potássio.
A α-Al2O3 é o suporte tradicionalmente empregado na reforma a vapor de
gás natural, e possui área específica baixa (<5 m2/g), porém apresenta elevada
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resistência térmica e hidrotérmica. Os aluminatos de magnésio e cálcio, em geral
promovidos por potássio, são usados em catalisadores de reforma a vapor de nafta.
Apesar de poderem ser preparados por métodos específicos com elevada área
específica (>100 m2/g), os aluminatos apresentam maior dificuldade de redução da
fase ativa de níquel, em comparação com a α-Al2O3, que permite redução das
espécies de níquel em temperaturas inferiores a 400°C (RICHARDSON et al.,1994;
RYNKOWSKI et al., 1993, BITTENCOURT, 2007).

Uma forma de incrementar o desempenho e a vida útil dos catalisadores é
através do uso de promotores de óxidos de metais alcalinos e alcalino-terrosos
(exemplo: MgO, CaO, SrO, Na2O e K2O) e de metais de terras raras (exemplo:
lantânio (La), cério (Ce) e ítrio (Y)), que atuam na modificação do suporte e/ou na
fase ativa ((TOMISHIGE et al., 1998; SATO E FUJIMOTO, 2007). Além disso,
existem relatos do efeito de supressão da formação de carbono pela adição de
metais dos grupos 14 -15 (germânio (Ge), estanho (Sn), chumbo (Pb), arsênio (As),
antimônio (Sb) e bismuto (Bi)) (IGARASH, 1992).
O emprego dos estabilizadores (na forma de óxidos), como Zr (zircônio), La
(lantânio), Ce (cério), Y (ítrio) e W (tungstênio), possibilita o aumento da resistência a
sinterização, na seguinte ordem: Zr<Y<La<W<Ce, sendo que o tungstênio diminui a
atividade do catalisador e aumenta a resistência ao enxofre (SATO E FUJIMOTO,
2007).

Diversos promotores podem ser empregados nos sistemas catalíticos, devido
aos efeitos benéficos na atividade e estabilidade dos catalisadores, como Mg, K, La,
Ce, Mn, Zr, Mo e W (ANIS E ZAINAL, 2001). Entretanto, devido às altas
temperaturas da corrente de gaseificação, é necessário cautela, já que alguns
óxidos destes metais podem se volatilizar em temperaturas baixas, por exemplo
MoO3 (P.F.=795°C) e MnO 2 (P.F.=535°C), isso pode ser um limitante para a
temperatura de remoção do alcatrão. A mesma preocupação deve existir em relação
à escolha dos suportes, já que devem ser termicamente estáveis na temperatura de
operação, por exemplo: MgO (P.F.=2800°C), CaO (P.F. =1975°C), CeO 2 (P.F.=
793°C).
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Metais alcalinos, como Ca, Mg e K, são conhecidos como promotores da
reação de gaseificação do carbono com vapor, reduzindo a relação molar
vapor/carbono necessária para a reação e promovendo a formação de coque mais
facilmente removível (LISBOA et al, 2005). O uso do potássio em catalisadores de
reforma a vapor está relacionado à melhoria da redutibilidade dos catalisadores, e a
associação da formação de coque do tipo filamentoso.

Em catalisadores comerciais emprega-se o potássio na forma de
aluminossilicato, já que desta forma o potássio é liberado gradualmente como
K2CO3, gerando KOH (LOGLI, 2008). No entanto, deve-se otimizar o teor empregado
de potássio, de maneira a não impactar a atividade do catalisador devido a migração
do potássio para a superfície do níquel, bloqueando assim os sítios ativos (JUANJUAN et al., 2006). Outro ponto importante que deve ser considerado é a relação
K/Ni, já que um elevado teor de potássio acarreta em várias espécies reativas de
carbono, dificultando a regenerabilidade do catalisador (DEMICHELI et al., 1994).

Geralmente emprega-se níquel como a fase metálica de catalisadores
comerciais de reforma a vapor, pois o custo é baixo, quando comparado aos metais
nobres. Entretanto, outros metais são mais ativos, como por exemplo, ródio (Rh) e
rutênio (Ru); infelizmente, o alto custo destes inviabiliza o uso em escala comercial,
embora existam muitas patentes, como a US 5130114 (IGARASH, 1992), que
reivindicam o uso de metais nobres em formulações de catalisadores de reforma a
vapor. A ordem de reatividade para reforma a vapor é a seguinte: Rh, Ru>Ni,
Pd,Pt>Re>...>Co (ROSTRUP-NIELSEN, 1973).

No que tange a resistência a formação de coque, a presença de Pt, Ru e Rh
torna os catalisadores mais resistentes a formação de coque do que Fe, Co e Ni,
produzindo pouco ou nenhum coque (BARTHOLOMEW, 2001), o que está
relacionado a alta atividade para reação de hidrogenação de olefinas, já que os
metais obedecem a seguinte ordem de atividade em reações de hidrogenação: Rh>
Ru>Pd>Pt>Ir≅Ni>Co, Ir>Fe>Cu (HAGEN, 2006).
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II. 4.2. Desativação de catalisadores de reforma a vapor
O principal desafio no desenvolvimento de catalisadores para a reforma a
vapor de hidrocarbonetos de maior peso molecular, como a nafta, é a geração de
coque, sendo especialmente grave quando se trata do alcatrão, cuja composição é
extremamente aromática (ROSTRUP-NIELSEN, 1974; ROSTRUP-NIELSEN E
TOTTRUP, 1979).

Diferentes tipos de coque podem se formar com diferentes morfologias e
reatividades, conforme a Figura II.2, que apresenta a sequência de formação dos
carbonos, denominados Cα e Cβ, sendo o Cα formado através da dissociação do
monóxido de carbono, originando um filme polimérico, Cβ. Estes são formados em
baixas temperaturas, podendo ser convertidos em uma forma menos reativa, dando
origem ao tipo grafítico, ou coque do tipo pirolítico (Cc) (BARTHOLOMEW, 2001).

Figura II. 2– Formação, transformação e gaseificação do carbono (a, g, s, refere-se
aos estados adsorvido, gasoso e sólido) (BARTHOLOMEW, 2001).
Generalizando, o mecanismo de formação de coque mais conhecido é
apresentado na Figura II.3, e baseia-se nas seguintes hipóteses: os hidrocarbonetos
se dissociam na superfície do níquel para produzir espécies reativas (Cα), e este
carbono pode seguir duas rotas: 1- é gaseificado com CO2, H2O ou H2 (na forma Cα
ou Cβ); 2- é dissolvido na rede cristalina do níquel, formando o coque (ROSTRUPNIELSEN, SEHESTED, NORKSOV; 2002). Como as três primeiras reações são
reversíveis, uma das formas de se controlar a formação de coque tipo filamentoso
“whisker”, é através do controle da razão V/C, e/ou a razão CO2/C.
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Figura II. 3 - Mecanismo proposto para a desativação do catalisador de níquel
através do coqueamento (ROSTRUP-NIELSEN, SEHESTED, NORKSOV; 2002).
A Tabela II.1 apresenta os principais tipos de coque na reação de reforma a
vapor cuja fase metálica é o níquel, sendo classificados em: goma, filamentoso
(Whisker), e pirolítico (ROSTRUP-NIELSEN E TOTTRUP, 1979; TRIMM, 1999).

Tabela II. 1 - Diferentes rotas para a formação de carbono na reação de reforma.
Tipo de
carbono

Fenômeno

Goma

Entupimento dos poros do catalisador.
Progressiva desativação

Coque
filamentoso
(Whisker)

Coque
pirolítico

Parâmetros críticos

Baixa razão molar H2O/CnHm e
H2/CnHm, presença de
aromáticos, baixa temperatura
(T< 500°C)
Perda de metal ativo, aumento da perda Baixa razão molar H2O/CnHm,
de carga do reator
ausência de H2, presença de
aromáticos e olefinas, altas
temperaturas (T> 450°C), não
afeta diretamente a atividade
dos catalisadores
Craqueamento térmico dos
Alta temperatura (T> 600°C),
hidrocarbonetos, deposição de
tempo de residência, presença
precursores de coque no catalisador.
de olefinas, envenenamento
Desativação e acréscimo da perda de
por enxofre, baixa razão
carga do reator. Causa o
H2O/CnHm, alta pressão, acidez
do catalisador
encapsulamento do catalisador
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As equações (II.10) a (II.13) apresentam a formação de coque em termos de
cinética:
rA
C n H m + sítio →
C n H x − sítio

(eq. II. 10)

rH
rr
C n H x − sítio →
C1 − sítio →
gas

(eq. II.11)

rC
C n H x − sítio →
[Ni ,C ] → whis ker

(eq. II.12)

rP
C n H x − sítio →
" C − sítio não reativo

(eq.II.13)

onde o sítio representa o sítio do níquel.

A taxa de envenenamento pelo coque do tipo goma é dada pela equação
(II.14):

rP = rA − rH − rC

(eq. II.14)

onde: rA= taxa de adsorção, rH= taxa de hidrocraqueamento, rC= taxa de
coqueamento.

Numa operação normal, rC é igual a zero, e a desativação é progressiva,
sendo característico de baixa temperatura, onde rA é maior que rH. A Figura II.4
mostra que acima de Tp não há desativação, já que a energia de ativação da reação
de adsorção (rA) é menor que a energia de ativação da reação de (rH). Em relação
às cargas, os hidrocarbonetos insaturados, como benzeno e etileno quimissorvem
facilmente (altos valores de rA) e sofrem menos

(baixos valores de rH) que as

parafinas, possuindo alta tendência ao coqueamento (ROSTRUP-NIELSEN E
TOTTRUP, 1979).
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Figura II. 4 -Taxas relativas de adsorção e (ROSTRUP-NIELSEN E TOTTRUP,
1979).
Pelo mecanismo proposto, em baixas temperaturas, os hidrocarbonetos
adsorvidos podem se acumular na superfície do níquel, formando um filme
polimérico (“goma”), bloqueando a superfície do catalisador. Além de baixa
temperatura, este tipo de coque é favorecido por baixas razões molares V/C
(vapor/carbono), pela ausência de hidrogênio e pela presença de aromáticos
(ROSTRUP-NIELSEN, SEHESTED, NORKSOV, 2002).

Em temperaturas mais elevadas, o etileno proveniente da carga ou da
pirólise dos hidrocarbonetos pode levar a formação de coque pirolítico, que
encapsula o catalisador através de reações de polimerização pelo mecanismo de
radicais livres. Este tipo de coque é afetado pelo tempo de residência, e pelo
envenenamento por enxofre, já que é uma reação exotérmica. Nesse caso, a
formação de coque pode ser minimizada através da diluição com vapor (ROSTRUPNIELSEN, SEHESTED, NORKSOV, 2002; TRIMM, 1999).

O coque filamentoso, ou “whisker”, é o tipo mais comum na reação de
reforma a vapor, e se forma da seguinte maneira: o hidrocarboneto adsorvido ou o
monóxido de carbono se dissocia na superfície do metal, para formar átomos de
carbono adsorvidos, que são dissolvidos na partícula metálica. O carbono se difunde
através da partícula, “suspendendo” a partícula do metal. O processo é favorecido
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por alta temperatura, baixa razão V/C (vapor/carbono), pela presença de olefinas e
compostos aromáticos. Esse tipo de coque não leva a perda de atividade do
catalisador, levando a interrupção da operação, devido ao aumento da perda de
carga do reator (ROSTRUP-NIELSEN, SEHESTED, NORKSOV, 2002; TRIMM,
1999).

A taxa de coqueamento decresce com o acréscimo da razão molar
vapor/carbono, como apresentado por ROSTRUP-NIELSEN (1974) em seus estudos
de reforma a vapor de n-heptano a 500°C (Figura II. 5). ROSTRUP-NIELSEN (1974)
determinou a taxa de coqueamento (kc) em estudos de coqueamento com diversas
condições de processo e catalisadores. A taxa era obtida através do gráfico do teor
de carbono (%) pelo tempo. O autor observou que após um determinado tempo de
indução (t0) o coqueamento aumentava. Baixos valores de t0 e altos valores de kc
indicam que a formação de coque é muito rápida.

Figura II. 5 – Taxas de coqueamento com a razão vapor/carbono (ROSTRUPNIELSEN, 1974).
Ressalta-se que em altas temperaturas, pode haver contribuição do suporte
na formação de coque devido às reações de craqueamento térmico, segundo
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ROSTRUP-NIELSEN (1974), cujos experimentos foram feitos a 500°C de modo a
minimizar os efeitos térmicos, porém em baixas temperaturas prevalece a formação
de coque via mecanismo catalítico. O autor também investigou o efeito da
temperatura na taxa de coqueamento empregando V/C = 2 e n-heptano como carga.
Os experimentos mostraram um máximo na taxa de coqueamento entre 550-575°C
nas condições estudadas (Figura II.6). Testes experimentais conduzidos por BONA
et al. (2007) e SIMELL et al. (1996) mostraram que a desativação dos catalisadores
é mais evidente em temperaturas baixas (600-650°C) e com baixas relações
vapor/carbono (1,5 a 2,0).

Figura II. 6- Efeito da temperatura na taxa de coqueamento (kc) e no tempo de
indução (t0) na reação de reforma a vapor de n-heptano, com V/C=2,0 (ROSTRUPNIELSEN, 1974).
A cinética de reforma a vapor de cargas pesadas em baixas temperaturas
(400-600°C) inclui adsorção irreversível do hidroca rboneto na superfície do níquel. O
hidrocarboneto deixa a superfície como moléculas de um único átomo de carbono ou
continua na superfície, nesse caso não há formação de compostos intermediários.
Já em altas temperaturas, a reação na superfície do níquel é acompanhada por
craqueamento térmico do hidrocarboneto, resultando em olefinas ou intermediários.
As

reações

podem

mudar

gradualmente,

dentro

do

que

chamamos

de

craqueamento com vapor, podendo-se obter subprodutos, como propano e etano,
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por exemplo, (ROSTRUP-NIELSEN E TOTTRUP, 1979).

II. 4.3. Proposta de novos catalisadores

Diversos catalisadores têm sido usados na reforma a vapor do alcatrão,
como minerais de ocorrência natural, zeólitas, metais alcalinos, alumina e
catalisadores metálicos suportados. Cada um desses catalisadores será descrito
brevemente a seguir.

Dentre os catalisadores baseados em minerais de ocorrência natural, o
exemplo mais utilizado é a dolomita, mineral de carbonato de cálcio e magnésio
(CaMg(CO3)2), com dureza de 3,5 a 4 na escala Mohs, mas outros minerais
contendo cálcio também são usados, como magnesita e calcita que apresentam
como vantagem o baixo custo. Além disso, possuem boa eficiência para remoção de
alcatrão, apresentando conversão de alcatrão acima de 95%, quando calcinadas na
faixa de 800 a 900°C, porém possuem baixa resistênc ia mecânica (ANDRÉS,
NARROS E RODRÍGUES, 2011; DELGADO, AZNAR E CORELLA, 1996;
CABALLERO et al., 1997). A dolomita deve ser calcinada, porém de acordo com as
condições de reação, o mineral pode se recarbonatar durante o processo, causando
decréscimo em sua atividade. Outra preocupação é o grande acúmulo de coque, já
que o mineral é apenas ativo em temperaturas elevadas, que proporcionam a
formação de coque devido às reações de craqueamento.

Outro mineral que aparece com bastante freqüência nos artigos é a olivina
(Mg,Fe)2SiO4), que é um mineral de cor verde oliva, com dureza igual a 6,5 a 7,0.
Tem menor atividade catalítica que a dolomita, necessitando de elevadas
temperaturas reacionais (acima de 850°C), mas tem e levada resistência mecânica,
por isso é amplamente estudada como suporte (ANDRÉS, NARROS E
RODRÍGUES, 2011; CORELLA, TOLEDO, PADILLA, 2004; RAPAGNÁ et al. 2000;
DEVI, 2005; ZHANG, WANG, BROWN, 2007). Apesar de ser de baixo custo, sua
ocorrência é restrita a algumas regiões geográficas, o que dificulta uma possível
utilização em larga escala. Considera-se muito arriscado desenvolver um processo
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industrial baseando-se em catalisadores minerais, pois a atividade catalítica é
função da composição química, e esta pode ser totalmente diferente de uma região
para outra, ou até mesmo em uma mesma jazida.

Os minerais argilosos e óxidos de ferro são baratos e disponíveis, mas
apresentam baixa atividade catalítica em relação à dolomita. Os minerais argilosos,
do

grupo

da

caolinita

(Si2Al2O5(OH)4)

e

montmorillonita

(Na,Ca)0,3(Al,Mg)2Si4O10(OH)2.nH2O) apresentam baixa resistência térmica na faixa
de 800-850°C, e menor atividade que a dolomita. Os minerais ferrosos como
hematita (Fe2O3), magnetita (Fe3O4), siderita (FeCO3) e pirita (FeS2) são menos
ativos que a dolomita, desativando-se rapidamente na ausência de hidrogênio (ELRUB, BRAMER E BREM, 2004). HURLEY et al.

(2011) avaliaram o efeito da

limonita2 e da olivina, como aditivo para gaseificação em leito fluidizado circulante de
biomassa. Deve-se mencionar que o difratograma de raios X (DRX) da limonita,
antes e após os testes de gaseificação, evidenciaram transformações cristalinas,
provavelmente devido a desidratação da goetita3 (FeOOH) originando o Fe2O3, que
acarretou na perda de resistência mecânica do material, indicando que esse tipo de
material pode apresentar dificuldade para ser empregado em larga escala (HURLEY
et al., 2011).

As zeólitas possuem custo relativamente elevado quando sintéticas, e
apresentam como desvantagens rápida desativação e baixa atividade catalítica
quando comparadas com a dolomita (DOU et al., 2003; DOU et al., 2008).

Os metais alcalinos podem ser oriundos das cinzas da gaseificação, no
entanto, dependendo da composição química, podem se aglomerar em altas
temperaturas, ocasionando problemas operacionais graves, além de serem menos
ativos que a dolomita (EL-RUB, BRAMER E BREM, 2004).

A alumina ativada, apesar de ser mais ativa que a dolomita, acarretando em
altas conversões, desativa rapidamente por formação de coque. A eficiência da
2

A limonita (Fe2O3.nH2O) não é considerado um mineral, forma-se a partir da decomposição de
minerais que possuem ferro em sua composição.
3
2FeOOH + calor → Fe 2O3 + H 2O
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dolomita e da olivina na remoção de alcatrão foi comparada com a da alumina,
indicando que nas condições testadas a ordem de remoção foi à seguinte:
dolomita>alumina>olivina. A alumina apresentou como vantagem maior resistência
mecânica que a dolomita. No entanto, dependendo da composição da alumina pode
haver perda de atividade devida à baixa resistência hidrotérmica, que levaria a
sinterização do material e redução da área específica (ANDRÉS, NARROS E
RODRÍGUES, 2011; EL-RUB, BRAMER E BREM, 2004).

Dentre os catalisadores do tipo metal suportado, o metal mais usado é o
níquel, suportado geralmente em alumina, podendo conter promotores. É possível
obter conversão completa do alcatrão em altas temperaturas. No entanto, apresenta
rápida desativação por causa do enxofre e do alto conteúdo de alcatrão do gás de
gaseificação. Outros metais (Co, Fe, Rh, Pt, Pd e Ru) também são empregados
(ASADULLAH, TOMISHIGE, FUJIMOTO, 2001; POLYCHRONOPOULOU et al.,
2006; FURUSAWA, E TSUTSUMI, 2005; BONA et al., 2007) e catalisadores
bimetálicos (Pt-Ni, Rh-Ni, Ru-Ni e Pd-Ni suportados em CeO2/Al2O3) (NISHIKAWA et
al., 2008). De acordo com a revisão elaborada por ANIS E ZAINAL (2011) os
catalisadores contendo Rh são extremamente efetivos no abatimento de alcatrão,
tendo apresentado a seguinte ordem de desempenho: Rh>Pt>Pd>Ni=Ru. Porém, o
custo deve ser levado em consideração já que se estima que o preço do Rh seja 100
vezes maior que o do Ni. Além da alumina existem relatos de outros suportes, como
por exemplo, ZrO2, CeO2, CaO, MgO, SiO2 e mistura destes (LI, HIRABAYASHI,
SUZUKI, 2009a; ASADULLAH, TOMISHIGE, FUJIMOTO, 2001; ASADULLAH et al.,
2002).

Vários catalisadores comerciais de reforma a vapor (BASF, ICI-Katalco, UCI,
Haldor Topsoe) já foram reportados na literatura para a reforma do alcatrão
(CABALLERO et al., 1997; AZNAR et al., 1998; NARVAEZ, CORELLA, ORÍO, 1997;
CORELLA, ORÍO, AZNAR, 1998). Cabe reforçar que os catalisadores comerciais
para reforma a vapor de nafta se mostraram mais adequados do que os
catalisadores para gás natural (ANIS E ZAINAL, 2001).

O fenômeno de desativação é um ponto importante no desenvolvimento de
catalisadores para reforma a vapor de alcatrão. A resistência a deposição de coque
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pode ser incrementada através da incorporação de promotores e pelo uso de
suportes como, por exemplo, os hexa-aluminatos (ANiAl11O19, onde A=Ca, Sr, Ba e
La), cuja resistência a deposição de carbono foi comprovada em estudos na reforma
de metano com CO2 (LIU et al, 2003).
Os hexa-aluminatos são tradicionalmente empregados em reações de
combustão, já que apresentam uma elevada resistência térmica e à desativação por
coque e boa atividade para a combustão, auxiliando na redução da emissão de
óxidos de nitrogênio, monóxido de carbono e hidrocarbonetos. No caso específico
de reações de combustão, uma alta área específica é desejável, pois tende a reduzir
a limitação por transferência de massa (XU et al., 2000ª; XU et al., 2000b).

A estrutura cristalina dos hexa-aluminatos consiste em blocos de espinélio
contendo oxigênio separado por planos especulares, e cátions, como metais
alcalinos

e alcalino-terrosos.

Esses

aluminatos

possuem

a fórmula

geral

(AxB(1-x)Al11O18-δ) onde A pode ser um metal com boa atividade catalítica (Rh, Pd,
Ru, Mg, Ni, Mn, etc), enquanto B pode pertencer a várias classes de metais (ex.: Ce,
La, Pr, Sr). A estrutura cristalina do hexa-aluminato é algo intermediário entre as
estruturas da magnetoplumbita e da β-alumina (Figura II.7); cada estrutura pode se
apresentar predominante de acordo com o tipo de hexa-aluminato desejado
(MCGUIRE et al., 2009; LIETTI et al., 2000).

Figura II. 7 - Representação esquemática da estrutura do hexa-aluminato: amagnetoplumbita e b- β-alumina (LIETTI et al., 2000).
A opção selecionada neste estudo foi o uso de níquel suportado em hexaaluminatos no processo de remoção de alcatrão. Existem vários relatos do uso desta
classe de catalisadores, como: Rh/SrAl12O19, Ni/BaAl12O19,

La0.8Pr0.2NiAl11O19,
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La0.8Ce02NiAl11O19

que

foram

empregados

em

estudos

de

reforma

de

hidrocarbonetos com vapor ou CO2 (MCGUIRE et al., 2009; ZHANG et al., 2009;
MACHIDA et al., 1991). Os catalisadores apresentam propriedades importantes para
a aplicação almejada, já que existem relatos de excelente estabilidade da área
específica a elevadas temperaturas e a boa resistência a deposição de carbono
(SIDWELL et al., 2003; SVENSSON et al., 2008). No entanto, uma possível limitação
é a redutibilidade das espécies de níquel em temperaturas acima de 800°C
(YOKOTA et al., 2004).
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CAPÍTULO III - CARACTERIZAÇÃO DOS SUPORTES E
CATALISADORES

III.1. INTRODUÇÃO

Nesse capítulo será descrita preparação dos catalisadores suportados em
hexa-aluminatos de La, Ca, Ba e La/Ce, com as respectivas fórmulas teóricas
LaAl11O18, CaAl12O19, BaAl12O19 e La0,8Ce0,2Al11O19, preparados pelo método de
coprecipitação utilizando os nitratos como precursores e o hidróxido de amônio
como agente precipitante, tal como feito por WANG et al. (2003). Optou-se pelo uso
de nitratos devido a sua elevada solubilidade em água e o método de coprecipitação
devido à vantagem de apresentar um fácil “scale-up”, já que é usualmente
empregado no preparo de catalisadores comerciais (ex: catalisadores de “shift”
utilizados no processo de produção de hidrogênio pela reforma a vapor).

As técnicas usuais de preparo de hexa-aluminatos são baseadas em
coprecipitação ou através da hidrólise de precursores alcóxidos (ZHU et al, 2007).
Nota-se que a maioria dos estudos é referente à utilização de catalisadores em
processos de reforma autotérmica e de combustão catalítica.

Para a reforma a

vapor existem poucos relatos (MACHIDA et al., 1991), e nenhum especificamente foi
encontrado para a remoção de alcatrão do gás de gaseificação, tornando-se um
suporte em potencial.

Outras técnicas são empregadas no preparo de hexa-aluminatos, como a rota
sol-gel (ERSSON et al., 1998), a rota de hidrólise de alcóxidos metálicos (MACHIDA
et al, 1990) e a rota de combustão (KINGSLEY et al., 1990). Apesar da vantagem de
preparo de catalisadores com fase cristalina bem definida, os reagentes são caros
(isopropróxidos e alcóxidos metálicos), e as técnicas ainda não são empregadas em
larga escala na indústria de catalisadores, como são as técnicas de impregnação e
coprecipitação. Outra alternativa é a utilização de ácido cítrico como agente
complexante, muito utilizada no preparo de perovskitas, produzindo um material
monofásico, sem acarretar em custo excessivo.
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Os suportes do tipo hexa-aluminatos foram escolhidos devido às seguintes
evidências reportadas na literatura para catalisadores de reforma a vapor e de
reforma com CO2:
1- Lantânio – aumenta a resistência térmica e mecânica e diminui a deposição
de carbono no catalisador (MARTINEZ et al., 2003; BLOM et al., 1994);
2- Cério - bastante ativo nas reações de reforma a vapor e de gaseificação, que
obtem a relação de H2/CO igual a 2,0 no gás produzido. Além disso,
proporciona maior estabilidade térmica, menor rendimento de coque, e coque
mais

facilmente

regenerável

(CHENG

et

al.,

1996;

ASADULLAH,

TOMISHIGE, FUJIMOTO, 2001);

3- Os suportes preparados possuem elevada atividade para reforma de metano
com CO2, de acordo com a seguinte seqüência: LaNiAl11O19-δ> BaNiAl11O19-δ>
SrNiAl11O19-δ> CaNiAl11O19-δ (XU et al., 2000b).
Adicionalmente, a seleção baseou-se em uma série de condições
necessárias para o uso como suporte de catalisador de reforma a vapor, que são:

1. Basicidade adequada, como por exemplo, o NiO/ BaAl12O19 (MACHIDA et al.,
1991), diminuindo a possibilidade de formar coque;
2. Elevada estabilidade térmica e hidrotérmica (MACHIDA et al., 1991; ZHU et
al., 2007);

3. Elevada área específica em comparação com suporte tradicional, α-Al2O3.

III.2. EXPERIMENTAL

III.2.1. Preparo dos catalisadores

A etapa de coprecipitação foi realizada lentamente, por 40 minutos, a
temperatura ambiente pela adição de uma solução aquosa 1M dos nitratos metálicos
(alumínio, lantânio, cério e/ou cálcio), sobre uma solução aquosa contendo 14,5
%m/m de hidróxido de amônio, na razão atômica desejada, com pH controlado para
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a faixa de 9-11 (MEISHENG et al., 2006) e agitação de 200 rpm. Os reagentes
usados apresentavam pureza acima de 99,9%, sendo da VETEC e da SigmaAldrich. Após adição dos nitratos, a mistura permanecia sob agitação por mais 1
hora, em temperatura ambiente. O envelhecimento das amostras foi realizado por
aproximadamente 16 horas também na temperatura ambiente. A seguir, o
precipitado foi separado da água-mãe e procedeu-se a lavagem com água
desmineralizada até a obtenção de pH da solução de lavagem próximo a 7. O
precipitado foi então seco em estufa a 120°C por 8 horas.

Empregou-se excesso de reagente nos preparos, já que a precipitação
envolve a formação de hidróxidos ou carbonatos. No caso do Al(OH)3 esse se
dissolve em excesso de NH3, por isso emprega-se excesso de solução de nitrato de
alumínio, assim como também deve ser feito para íons de Fe e Mn (LIETTI et al.,
2000).

A calcinação foi realizada em forno em ar estático em duas etapas, mufla
Carbolite (modelo RFH -15/8). Inicialmente todo o suporte foi calcinado a 800°C por
4 horas para decomposição dos nitratos e a seguir a 1200°C por 4 horas para
obtenção da fase cristalina de hexa-aluminatos. A temperatura final de calcinação foi
determinada por experimentos prévios onde se variou a temperatura do segundo
estágio de calcinação entre 1000 a 1200oC. Todos os suportes apresentaram
coloração branca, com exceção do suporte cuja fórmula teórica era o
La0, 8Ce0,2Al11O19 que apresentou coloração amarela.
Para o preparo do hexa-aluminato de bário, o método acima foi modificado
devido à maior dificuldade de solubilização do nitrato de bário. Utilizou-se então uma
solução 0,25 M de nitrato de bário, com o pH corrigido com HNO3 para 2. Esta
solução foi misturada com a solução 1M de nitrato de alumínio e a seguir essa
mistura de soluções de nitratos foi aquecida a 50°C , sendo então acrescentada à
solução de hidróxido de amônio. Ajustes de pH no preparo de hexa-aluminatos de
bário e de manganês foram relatados por LIETTI et al. (2000).

Os catalisadores do tipo NiO/hexa-aluminatos foram preparados através de
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impregnação a seco dos suportes com solução aquosa de nitrato de níquel hexahidratado (VETEC), visando obter teores de 5-7%m/m, 9%m/m e 12-14%m/m de
NiO. O volume de poros dos suportes foi determinado experimentalmente através do
método de preenchimento gota-a-gota com água dos poros do suporte pré-tratado.
O pré-tratamento consistiu na secagem de 2 g do material em estufa a 120 °C por 1
hora, com posterior resfriamento em dessecador. O volume de poros variou para as
amostras, tendo sido encontrado para os suportes LaAl11O18, CaAl12O19, BaAl12O19 e
La0,8Ce0,2Al11O19 os respectivos valores: 0,30, 0,55, 0,50 e 0,4 ml/g.
Após a impregnação, procedeu-se a secagem do catalisador em estufa a
95°C por 16 horas, seguida de calcinação a 450°C po r 4 horas em ar estático. Duas
ou três etapas de impregnação foram necessárias para se atingir a concentração
desejada (considerando a espécie NiO), sendo que o procedimento de secagem e
calcinação repetia-se em cada etapa. Todos os catalisadores apresentaram
coloração cinza após a calcinação.

A temperatura de calcinação foi utilizada com base nos resultados de análise
termogravimétrica das amostras obtidas na primeira impregnação após a etapa de
secagem, exemplificado para o catalisador 6%NiO/ La0,8Ce0,2Al11O19 na Figura III. 1.
A análise termogravimétrica, realizada no equipamento da TA Instruments (modelo
2960), foi obtida através da varredura de temperatura até 1000 °C em atmosfera de
nitrogênio (100 ml/min), empregando taxa de aquecimento de 20°C/min, com massa
de catalisador igual a 10 mg.

Os resultados mostraram que 450 °C já era suficient e para se obter a
decomposição do nitrato de níquel, visto pela curva correspondente ao ensaio de
análise termogravimétrica (ATG), que mostra o perfil de degradação térmica dos
materiais. A curva de termogravimetria derivada (DTG), onde os picos representam a
temperatura em que a velocidade de decomposição é máxima, mostra picos
referentes à perda de umidade (T< 100°C) e a decomp osição do nitrato de níquel
(T<300°C).

A temperatura de calcinação deve ser cuidadosamente selecionada,
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evitando desse modo interferências no desempenho dos catalisadores, como foi
evidenciado por BOROWIECK (1984) em seus estudos. O autor constatou para
catalisadores do tipo NiO-MgO/α-Al2O3 que o aumento da temperatura de calcinação
acarreta menor grau de redução do óxido de níquel, levando a menor dispersão do
metal, com acréscimo no tamanho da partícula de níquel. A temperatura ótima de
calcinação encontrada no estudo foi igual a 400°C.

6% NiO/hexa-aluminato de La-Ce
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Figura III. 1- Análise de TG para o suporte La0,8Ce0,2Al11O19 impregnado com
solução aquosa de nitrato.

III.2.2. Caracterização dos catalisadores

Os catalisadores foram caracterizados por várias técnicas descritas a seguir:

1. Caracterizou-se as fases cristalinas dos suportes e catalisadores através de
difração de raios X (DRX) empregando-se o difratômetro Rigaku Miniflex II,
com tubo de Cu e monocromador, com velocidade de 2o/min e variação de
ângulo de 5 a 90°.Os dados foram confrontados com o s perfis JCPDS das
fases cristalinas.

2. A análise textural foi conduzida por adsorção de nitrogênio para determinação
de área específica em equipamento ASAP 2400 da

Micromeritics. As
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amostras foram pré-tratadas a 400 oC em vácuo antes da realização dos
experimentos. A área específica, o volume de poros e o diâmetro médio de
poros foram determinados pelo método BET e a distribuição do volume de
poros pelo método BJH.

3. A análise semi-quantitativa dos elementos foi realizada por Fluorescência de
Raios X no equipamento PANAlytical MagiX PRO equipado com tubo de Rh
de 4kW. As amostras foram moídas, peneiradas em peneira granulométrica
ABNT nº 325, e secas em estufa a 125°C por 1h. Após essa etapa, preparouse uma mistura com 0,5 g de amostra e 4,5g de H3BO3 P.A, essa mistura foi
prensada (ATLAS Power T25, da Specac) a 20 ton por 1min, gerando a
pastilha empregada na análise.

4. Determinação de metais, este tipo de ensaio foi utilizado para realizar a
caracterização das amostras para a determinação da composição química
através do espectrômetro de emissão ótica por plasma indutivamente
acoplado (ICPOES), marca Perkin Elmer, modelo Optima 5300DV.

5. O ensaio de redução a temperatura programada foi realizado no equipamento
Micromeritics AutoChem II, utilizando mistura de 10% de H2 em argônio, fluxo
de 40 ml/min, massa de 100mg, e elevação de temperatura de 100 a 1000°C
com taxa de 10°C/min. As amostras foram primeirame nte pré-tratadas em
fluxo de 40 ml/min de argônio a 400oC. O consumo de hidrogênio foi
monitorado por detector de condutividade térmica (TCD) utilizando peneira
molecular para retenção de umidade.

A quantidade estequiométrica foi calculada considerando a massa de
catalisador empregada e o percentual de NiO impregnado, conforme equações III.1
a III.4.

NiO + H 2 → Ni + H 2 O
nNiO =

mcat * % NiO
MM NiO

(eq. III.1)
(eq. III.2)
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n H 2 = n NiO

(eq. III.3)

VH 2 t = 1000 * 22,41 * n H 2

(eq. III.4)

O volume de hidrogênio consumido experimentalmente, equação III.5, é
calculado a partir da curva de calibração do equipamento, utilizando catalisador
padrão. Para obtenção da curva, relaciona-se a área obtida através da integração da
curva (sinal do TCD versus temperatura) para diferentes massas de catalisador,
sendo que os valores da área são obtidos pelo software do equipamento. O
coeficiente angular da reta fc é empregado no cálculo do volume de hidrogênio
experimental.

VH 2 e = f c * área / mcat

(eq. III.5)

O percentual de redução dos catalisadores foi obtido em relação ao volume
de hidrogênio necessário para reduzir completamente a espécie NiO em Ni0,
conforme a equação III.6, abaixo:
%redução = 100 * (V H 2t − V H 2e ) / V H 2t

(eq.III.6)

O ensaio também foi efetuado nos suportes preparados, porém não se
observou pico de redução nas condições testadas.

III.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

III.3.1. Análise cristalográfica

Inicialmente preparou-se uma alumina pela rota de coprecipitação, com o
objetivo de obter um padrão de difratograma para as fases da alfa-alumina, que são
comumente observadas durante o preparo de hexa-aluminatos. Ressalta-se que a
identificação das fases é dificultada porque muitas vezes existem sobreposição e
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deslocamento dos picos. A interpretação do difratograma da alumina também não é
trivial já que dependendo do tipo de precursor (boehmita ou bayerita) ou método de
preparo obtêm-se uma mistura de diversas fases de aluminas de transição. É
conhecido que o precursor da alumina e a temperatura de calcinação influenciam
significativamente a natureza das fases cristalinas, sendo a fase α-Al2O3 formada,
tipicamente, a partir de 1100°C. A Figura III.2 apr esenta a seqüência de
desidratação.

Figura III. 2 - Seqüência de desidratação das aluminas hidratadas (catálogo da
SASOL).
A α-Al2O3, com estrutura do tipo corundum (JCPDS 43-1484), foi obtida
através da precipitação de hidróxido de alumínio (pH na faixa de 9-11) e calcinação
a 1200°C, obtendo-se material com área específica i gual a 5 m2/g; o difratograma de
raios X pode ser visto na Figura III.3. Nas temperaturas de 800 e 1000°C, espera-se
encontrar uma mistura de aluminas de transição, como a γ, δ e a θ.
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Figura III. 3- Difratograma da α-Al2O3 (estrutura do tipo corundum) obtida através de
precipitação de hidróxido de alumínio em condições controladas de temperatura e
pH.
No caso do preparo dos suportes (fórmulas teóricas: LaAl11O18, CaAl12O19,
La0,8Ce0,2Al11O19 e BaAl12O19) as seguintes observações podem ser feitas em
relação as fases cristalinas obtidas de acordo com a temperatura de calcinação:

•

Hexa-aluminato de lantânio

Na temperatura de calcinação de 800°C observou-se a penas a fase γ-Al2O3
e a 1000 e 1200°C as fases perovskita LaAlO 3, hexa-aluminato de lantânio
LaAl11O18, e as fases de alumina de transição hexagonal (α-Al2O3) e monoclínica (αAl2O3). Os difratogramas podem ser vistos na Figura III.4, com as fases secundárias
principais identificadas. Os dados foram confrontados com os perfis JCPDS, e então
se procedeu à identificação das fases cristalinas. As demais fases podem ser
observadas na Tabela III.1.

Essas observações estão de acordo com a literatura. A fase cristalina pura
do hexa-aluminato se forma em temperaturas superiores a 1250 e 1300°C (GROPPI
et al.,1993; JANG

et al., 1999; GROPPI, CRISTIANI, FORZATTI,

2001).

No

entanto, além das fases correspondentes aos hexa-aluminatos, podem aparecer
outras fases cristalinas, como por exemplo, perovskitas correspondentes aos
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elementos empregados (WACHOWSKI et al., 1994; WANG et al., 2003) e, em
alguns estudos, até mesmo mistura de fases da alumina (θ ou α-Al2O3) e aluminatos
(XU et al., 2000a; XU et al., 2000b).

LaAl11O18
La2O3
Al2O3(hexagonal)
Al2O3
(monoclínica)
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Figura III. 4- Difratograma da amostra LaAl11O18 calcinada a 800, 1000 e 1200°C.
•

Hexa-aluminato de cálcio

A 800°C, as fases cristalinas principais identifica das foram aluminato de
cálcio (atribuído a fase CaAl4O7) e alumina (atribuída a γ-Al2O3). A 1000°C,
observou-se a presença de aluminatos de cálcio (CaAl4O7 e uma fase cristalina
atribuída a presença de 3CaO.Al2O3) e várias fases da alumina, sendo que a melhor
identificada foi a monoclínica (atribuída a θ-Al2O3). A 1200°C, observou-se a
presença de hexa-aluminato de cálcio (CaAl12O19) na presença de alumina e
aluminato de cálcio. A fase da alumina predominante a 1200°C foi a α-Al2O3 (forma
hexagonal). As fases identificadas na amostra calcinada a 1200°C podem ser
visualizadas na Figura III.5, as demais são apresentadas na Tabela III.1.
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Figura III. 5 - Difratograma da amostra CaAl12O19 calcinada a 800, 1000 e 1200°C.
•

Hexa-aluminato de lantânio e cério

Na temperatura de 800°C se identificou a presença d e fases cristalinas de
óxidos de cério (CeO2 e Ce6O11) e alumina. Essas fases estão de acordo com o que
é apresentado na literatura, com exceção da presença do óxido Ce6O11, equivalente
ao Ce+3,67(WACHOWSKI et al., 1994; GROPPI et al., 2001). A 1000°C, já se
observou a presença de outras fases como LaAl11O18 e a perovskita LaAlO3. Os
dados foram coerentes com o observado na literatura, pois a 1000°C, observou-se
elevada área específica (85 m2/g) que pode estar correlacionada a presença do
hexa-aluminato LaAl11O18 e da perovskita LaAlO3 (GROPPI et al., 2001). Já a
1200°C não se evidenciou a formação da fórmula prop osta (La0,8Ce0,2Al11O19),
encontrando-se a perovskita CeAlO3, o óxido Ce6O11 e o hexa-aluminato de lantânio
(LaAl11O18). O suporte tinha coloração amarela, típica da presença de íons de Ce
com valência +4, entretanto a coloração era mais acentuada nas temperaturas
menores de calcinação.

Apesar do hexa-aluminato de lantânio e cério não ter se formado, conforme
caracterização por difração de raios X, este ainda foi nomeado durante o texto como
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La0,8Ce0,2Al11O19 para maior facilidade de discussão dos resultados. A Figura III.6
apresenta os difratogramas das amostras calcinadas em diversas temperaturas, as
fases cristalinas encontradas a 1200°C estão identi ficadas na figura, as demais são
mostradas na Tabela III.1.
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Figura III. 6- Difratograma da amostra La0,8Ce0,2Al11O19 calcinada a 800, 1000 e
1200°C.
•

Hexa-aluminato de bário

A 800°C, constatou-se a presença de aluminato de bá rio (BaAl2O4) e γAl2O3. A 1000°C e 1200°C, as fases melhor identificadas de acordo com os perfis
JCPDS foram hexa-aluminato de bário (BaAl12O19) e alumina monoclínica (atribuída
a θ-Al2O3). A Figura III.7 apresenta os difratogramas das amostras calcinadas em
diversas temperaturas, onde apenas o hexa-aluminato de bário e a alumina de
transição (forma monoclínica) estão identificadas na figura, as demais fases são
mostradas na Tabela II.1. GROPPI et al. (1993) observaram a formação do hexaaluminato de Ba, preparado por coprecipitação, a partir de 1100°C, com formação
completa a 1300°C com 10 horas de calcinação
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Figura III. 7- Difratograma da amostra BaAl12O19 calcinada a 800, 1000 e 1200°C.
A Tabela III.1 resume a presença das diversas fases cristalinas em função
da temperatura de calcinação. Constatou-se que os suportes preparados eram uma
mistura de várias fases cristalinas podendo conter óxidos, aluminatos, perovskita e
hexa-aluminatos em função da temperatura de calcinação. As fases desejadas de
hexa-aluminatos foram observadas a partir de 1000 oC, com exceção do hexaaluminato de Ca. Porém, dos suportes preparados, pode-se dizer que o hexaaluminato de bário foi o que apresentou estrutura cristalina melhor definida.
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Tabela III. 1- Fases principais dos suportes preparados.
Suportes
LaAl O
11

18

Fases
800°C: γ-Al2O3 (forma cúbica- JCPDS 10-0425)
1000°C: γ-Al2O3 (forma cúbica- JCPDS 10-0425), LaAlO3 (JCPDS 310022) e LaAl O (JCPDS 34-0467)
11

18

1200°C: α-Al2O3 (forma hexagonal – JCPDS 10-0414 e forma
monoclínica - JCPDS 11-0517), LaAlO3 (JCPDS 31-0022) e LaAl O
11

CaAl12O19

BaAl12O19

La0,8Ce0,2Al11O19

18

(JCPDS 34-0467)
800°C: γ-Al2O3 (forma cúbica- JCPDS 10-0425), CaAl4O7 (JCPDS 231037)
1000°C: θ-Al2O3 (forma monoclínica - JCPDS 11-0517), CaAl4O7
(JCPDS 23-1037)
1200°C: α-Al2O3 (forma hexagonal - JCPDS 10-0414), CaAl4O7 (JCPDS
23-1037), CaAl12O19 (JCPDS 38-0470)
800°C: γ-Al2O3 (forma cúbica- JCPDS 10-0425), Al2O3 (fase monoclínica
- JCPDS 11-0517), BaAl2O4 (JCPDS 17-0306)
1000°C: θ-Al2O3 (fase monoclínica - JCPDS 11-0517) e BaAl12O19
(JCPDS 26-0135)
1200°C: θ-Al2O3 (fase monoclínica - JCPDS 11-0517), BaAl12O19
(JCPDS 26-0135)
800°C: γ-Al2O3 (forma cúbica- JCPDS 10-0425), CeO2 (JCPDS 441001) e Ce6O11 (JCPDS 32-0196)
1000°C: θ-Al2O3 (forma monoclínica - JCPDS 11-0517), LaAl11O18
(JCPDS 34-0467), CeO2 (JCPDS 44-1001), e Ce6O11(JCPDS 32-0196),
e LaAlO3 (JCPDS 31-0022)
1200°C: α-Al2O3 (forma hexagonal - JCPDS 10-0414), Ce6O11 (JCPDS
32-0196), LaAl O (JCPDS 34-0467)
11

18

As Figuras III.8 a III.11 apresentam os perfis de difração de raios X das
amostras impregnadas. A análise com 5%NiO/hexa-aluminato de La não foi
realizada devido a quantidade insuficiente de amostra. Os picos característicos do
óxido de níquel foram identificados (2θ = 43 e 63°) nas amostras impregnadas (LI et
al., 2006). Observa-se que a calcinação a 450°C feita após a etapa de impregnação
e não alterou os perfis cristalográficos das amostras.
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Figura III. 8 - Difratograma das amostras impregnadas no suporte LaAl11O18
calcinado a 1200°C.
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Figura III. 9 - Difratograma das amostras impregnadas no suporte BaAl12O19
calcinado a 1200°C.
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Figura III. 10 - Difratograma das amostras impregnadas no suporte CaAl12O19
calcinado a 1200°C.
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Figura III. 11- Difratograma das amostras impregnadas no suporte La0,8Ce0,2Al11O19
calcinado a 1200°C.
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Devido a sobreposição dos picos apresentados, a identificação das espécies
de NiO e NiAl2O4 fica impossibilitada através de DRX, sendo que outras técnicas
podem ser empregadas para verificação de aluminatos como espectroscopia no UV
visível com reflectância difusa (LISBOA, 2005), e através de XPS (espectroscopia de
fotoemissão por raios X) (WANG e LU, 1998), mas ambas são técnicas caras e não
estavam disponíveis.

III.3.2. Análise elementar
A composição química obtida através de fluorescência de raios X é
apresentada na Tabela III.2, e não é representativa das fases cristalinas dos hexaaluminatos almejados, devido a presença de várias fases cristalinas. Evidenciou-se
que os valores encontrados das razões Al/La e Al/Ce dos hexa-aluminatos de La e
de La-Ce encontraram-se próximos dos valores teóricos. Por outro lado, as razões
Al/Ca e Al/Ba encontradas foram bem maiores do que os valores teóricos, indicando
que além do excesso de nitrato de alumínio, que acarretou na maior formação de
Al2O3, parte do metal pode ter sido perdido devido a solubilização dos hidróxidos de
cálcio e de bário no meio precipitante. O tempo de envelhecimento dos precipitados
foi semelhante em todos os casos, mas a etapa de filtração foi maior para os hexaaluminatos de Ca e Ba, cujo tempo excedeu a 3 dias, enquanto a filtração do hexaaluminato de La-Ce foi a mais rápida, tendo sido realizada em 1 dia.

Tabela III. 2 - Resultados obtidos no ensaio de fluorescência de raios X.
Suportes

LaAl11O18
Al : 45%m/m
La: 12%m/m

CaAl11O19
Al: 51%m/m
Ca: 2,1%m/m

Valor teórico*

Al/La= 11,7

Al/Ca=6,3

Valor
experimental

Al/La=19,3

Al/Ca=36,0

La0,8Ce0,2Al11O19
Al: 39%m/m
La: 19%m/m
Ce: 3,8%m/m
Al/La=14,7
Al/Ce=58,0
Al/La=10,6
Al/Ce=51,9

BaAl11O19
Al: 53%m/m
Ba: 0,5%m/m
Al/Ba=6,3
Al/Ba=537,9

*

Valor calculado de acordo com o método de preparo.

Os catalisadores gerados na impregnação são descritos na Tabela III.3. Os
teores

reais

se

aproximaram

dos

teores

nominais,

com

exceção

do

NiO/La0,8Ce0,2Al11O19 devido a um erro ocorrido na segunda etapa de impregnação.
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Tabela III. 3 - Teores nominais e teores experimentais (obtidos por ICP-OES) de
NiO nos catalisadores preparados.
NiO/LaAl11O18

NiO/CaAl11O19

5
9
14

7

5,0
8,7
14,0

6,7

14

14,0

NiO/La0,8Ce0,2Al11O19

NiO/BaAl11O19

Teores nominais de NiO (%m/m)
6
10,7
14,0
Teores experimentais de NiO (%m/m)
5,7
9,4
12,0

7
14
7,0
13,8

*necessidade de repetição do ensaio

III.3.3. Análise textural
A Figura III.12 apresenta a área específica dos suportes em função da
temperatura de calcinação. Observa-se um decréscimo acentuado da área
específica com o aumento da temperatura de calcinação. Os valores de área
específica dos suportes preparados variam de acordo com a fórmula química
desejada (LaAl11O18, CaAl12O19, La0,8Ce0,2Al11O19 e BaAl12O19) e estão próximos ao
que se observa na literatura, 15-30 m2/g, quando se emprega o método de
coprecipitação e temperatura de calcinação igual a 1200°C (JOHANSSON et al.,
1990; ZHENG et al., 2009; GROPPI et al., 1993; WANG et al., 2003).
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Figura III. 12 - Efeito da temperatura de calcinação na área específica dos suportes.
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Outros dados de caracterização textural são apresentados na Tabela III.4, os
quais evidenciam que o volume de poros diminui enquanto o tamanho médio dos
poros aumenta com a temperatura de calcinação. A análise textural dos suportes
mostrou que as isotermas de adsorção dos suportes são do tipo IV, com loop de
histerese do tipo A (LECLOUX, 1981), exemplificado pela Figura III. 13 (isoterma de
adsorção do suporte com bário calcinado a 1000°C), já que as curvas foram
similares nas três temperaturas de calcinação 800, 1000 e 1200°C. Os resultados
indicam que os sólidos eram mesoporosos, formados por poros cilíndricos, embora
os valores de tamanho de poro fossem baixos, próximos do limite superior da faixa
de microporos. Através dos gráficos BJH de distribuição de tamanho de poros
observou-se que as amostras eram monomodais (exemplificado para o suporte
BaAl12O19 na Figura III.14). No entanto, para o suporte com cálcio, conforme a
temperatura de calcinação aumenta de 800°C para 120 0°C, a distribuição de
tamanho de poros do sólido passa de bimodal para monomodal (Figura III.15).

Tabela III. 4 -Dados de caracterização textural dos suportes.
Suportes
LaAl11O18
CaAl11O19
La0,8Ce0,2Al11O19 BaAl11O19

800°C
1000°C
1200°C

0,328
0,278
0,171

Volume de poros (cm3/g)*
0,378
0,352
0,306
0,304
0,067
0,170

0,374
0,179
0,065

°

Tamanho do poro ( A )*
800°C
64,0
83,8
63,7
1000°C
111
204
111
1200°C
331
260
359
*Valores obtidos no ensaio BJH (adsorção acumulativa)

101
211
277

250
200
3

(Ncm /g)

Quantidade adsorvida
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Figura III. 13 - Isoterma de adsorção do BaAl11O19 calcinado a 1000°C.
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Figura III. 14 - Gráfico BJH de distribuição de tamanho de poros para o BaAl12O19.
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Figura III. 15 - Gráfico BJH de distribuição de tamanho de poros para o CaAl12O19.
Considerando-se os resultados de DRX e de área específica, foi escolhida a
temperatura de 1200oC para o preparo dos suportes dos catalisadores de reforma a
vapor à base de níquel, por se conciliar um valor razoável de área específica e a
presença das fases cristalinas de hexa-aluminatos.

A análise textural dos catalisadores com maior conteúdo de NiO mostrou
que as isotermas de adsorção dos catalisadores são do tipo IV, com loop de
histerese do tipo A, exemplificado pela Figura III.16. O tipo de isoterma não foi
influenciado pelo teor de níquel como mostrado na Figura III.17. Os resultados
indicam que os sólidos são mesoporosos, embora estejam no limite superior da faixa
de microporos, formados por poros cilíndricos, com área específica próxima ou
superior a 20 m2/g (Tabela III.5). Observou-se que os valores obtidos dos
catalisadores impregnados foram maiores do que os respectivos suportes.
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Figura III. 16- Isoterma de adsorção as amostras impregnadas com o maior teor de
NiO dos suportes de hexa-aluminatos de Ca, Ba, La e La-Ce.
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Figura III. 17 – Isoterma de adsorção as amostras impregnadas com diferentes
teores de NiO dos suportes de hexa-aluminatos de Ca e Ba.
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Tabela III. 5 - Dados de caracterização textural dos catalisadores impregnados.
Catalisador

SBET (m2/g)

V (cm3/g)*

Tamanho do
°

poro ( A )*
NiO/LaAl11O18
(5%m/m NiO)
(9%m/m NiO)
(14%m/m NiO)
NiO/CaAl11O19
(7%m/m NiO)
(14%m/m NiO)
NiO/La0,8Ce0,2Al11O19
(6%m/m NiO)
(9%m/m NiO)
(12%m/m NiO)
NiO/BaAl11O19
(7%m/m NiO)
(14%m/m NiO)

19
18
19

0,074
0,117
0,114

299
360
335

18
19

0,036
0,054

292
178

18
20
20

0,036
0,119
0,097

292
314
281

27
26

0,107
0,114

209
216

*Valores obtidos no ensaio BJH (adsorção acumulativa)

Os catalisadores suportados em hexa-aluminatos de lantânio e lantânio-cério
apresentam distribuição de poros bem uniforme na faixa de 20 a 600 Å, enquanto os
catalisadores suportados em hexa-aluminato de Ba possuem característica bimodal,
com máximos em 90 a 380 Å.

É conhecido que as reações de reforma a vapor, devido a elevada
temperatura, estão sujeitas a ocorrência de efeitos difusionais. Nestas condições,
tem sido observado que a distribuição de poros pode influenciar a atividade
catalítica. ARAUZO et al. (1997) observaram que os catalisadores mais ativos em
seu estudo foram aqueles com maior fração de macroporos com maior diâmetro, o
que permitiu o craqueamento e a reforma a vapor das moléculas de alcatrão. Pela
análise textural dos catalisadores espera-se que os catalisadores suportados em
hexa-aluminatos de bário poderão ter resultados melhores que os catalisadores
suportados em hexa-aluminato de cálcio, devido a presença de maior fração de
poros de maior diâmetro, na região de (20-500 Å), Figura III.18.
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Figura III. 18 – Gráfico BJH de distribuição de tamanho de poros das amostras
impregnadas com diferentes teores de NiO dos suportes de hexa-aluminatos de Ca
e Ba.
As Figuras III.19 e III.20 apresentam os gráficos BJH de distribuição de
tamanho de poros para os catalisadores suportados em hexa-aluminatos de La e LaCe, mostrando que os sólidos apresentam distribuição de poros monomodal, no
entanto, conforme o teor de NiO aumenta, há um deslocamento da curva para a
região de poros menores, o mesmo comportamento pode ser visto na Figura III.18.
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Figura III. 19– Gráfico BJH de distribuição de tamanho de poros das amostras
impregnadas com diversos teores de NiO dos suportes de hexa-aluminatos de La.
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Figura III. 20 - Gráfico BJH de distribuição de tamanho de poros das amostras
impregnadas com diversos teores de NiO dos suportes de hexa-aluminatos de LaCe.
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III.3.4 . Perfil de redução dos catalisadores

Os perfis de redução a temperatura programada (RTP) dos catalisadores
formulados com maior teor de níquel se apresentaram muito diferentes em função
do suporte de hexa-aluminato utilizado, variando a temperatura de redução e a
quantidade de espécies redutíveis. Na Tabela III.6 estão listadas as temperaturas
dos picos de redução das amostras. Para efeito de comparação, empregou-se como
referência a amostra Ni/α-Al2O3 com 15% NiO e 2 m2/g, além das amostras
NiO/aluminato de cálcio e NiO/aluminato de magnésio com 14,9 e 15,3%NiO, e 11 e
30 m2/g, respectivamente.

As Figuras III.21 a III.25 apresentam os perfis de redução dos catalisadores
com diferentes teores de NiO.
Observou-se que a amostra de catalisador tomada como padrão (NiO/αAl2O3) se reduziu em temperatura inferior a 500°C (Figur a III.21), apresentando pico
de consumo de hidrogênio com máximo a 394°C, enquanto o NiO/LaAl 11O18 ( Figura
III.22) também apresentou pico a 366°C. Ambos podem ser correlacionados a
espécie NiO, por terem sido observados em temperaturas maiores que 300°C e
inferiores a 700°C em condições similares de RTP (C HENG et al., 1996;
RICHARDSON et al.,1994).
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Figura III. 21 -Perfil de redução dos catalisadores com 12-14% NiO suportados em
hexa-aluminatos de cálcio, bário e lantânio-cério, e alfa-alumina, preparados por
calcinação a 450oC.
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Figura III. 22 - Perfil de redução dos catalisadores com 14-15% de NiO suportados
em hexa-aluminato de lantânio e aluminatos de magnésio e cálcio, preparados por
calcinação a 450oC.
Observou-se que todos os hexa-aluminatos apresentaram picos de redução
em temperaturas maiores que a amostra padrão de NiO/alfa-alumina, conforme
pode ser visto na Tabela III.6. Observou-se também que o percentual de redução
das amostras suportadas em hexa-aluminato de Ba e da amostra 12%NiO/hexaaluminato La-Ce foi bem inferior ao da amostra padrão, igual a 87%, enquanto
outras tiveram percentual superior a 100%, indicando pequeno consumo pelo
suporte. A razão de menor redutibilidade dessas amostras será feita futuramente
através da análise das interações das espécies de NiOx com o suporte.
Vários picos puderam ser observados nas amostras NiO/CaAl12O19,
NiO/La0,8Ce0,2Al11O19 e NiO/BaAl12O19 correspondendo a diferentes espécies de NiOx
interagindo com os suportes. Segundo a literatura, a espécie NiO se reduz em
temperaturas próximas ou inferiores a 400oC. Por outro lado, considera-se que a
espécie NiOx com baixa interação com o suporte se reduz na faixa de 400°C< T<
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700°C. Um pico a 905°C foi observado para a amostra 12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19
mostrado na Figura III.21, devido a possível redução de espécies de cério. Já a
amostra 14%NiO/BaAl12O19 apresentou uma elevação em temperatura superior a
700°C com foi apresentado na Figura III.21. Para as amostras suportadas em
aluminato de cálcio e magnésio (Figura III.22), pode-se observar um deslocamento
para regiões de maiores temperaturas, indicando a presença de espécies de difícil
redução, como aluminato de níquel, por exemplo. A redução de espécies de NiOx
acima de 700oC tem sido atribuída a presença de aluminato de níquel, NiAl2O4
(MAGRINI et al., 2007; BLOM et al., 1994). Outra possibilidade para o deslocamento
das temperaturas deve-se ao deslocamento do equilíbrio de redução por retenção
de H2O nos catalisadores suportados em hexa-aluminatos de Ca e Ba.
A Tabela III.6 evidencia que o percentual de redução das amostras com os
teores de 6 e 9% NiO/hexa-aluminato de La-Ce foi acima de 100%, indicando que
pode ter havido consumo de hidrogênio pelo suporte. Através do ensaio de redução
a temperatura programada evidenciou-se um pequeno consumo de hidrogênio para
o suporte hexa-aluminato de La-Ce, em temperaturas próximas a 900°C, o que era
esperado de acordo com as observações de LISBOA (2005) que constatou dois
picos de consumo de H2 a 520 e 870°C para o suporte CeO 2.
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Tabela III. 6 - Dados do ensaio de redução a temperatura programada.
Catalisadores

Temperatura dos picos de % Redução
redução (°C)

15%NiO/α-Al2O3

394

87

LaAl11O18
5% NiO

≅421 e 501

117

9% NiO

≅434

81

14%NiO

366

91

CaAl12O19
7%NiO

≅482

112

14%NiO

369 e 468

99

La0,8Ce0,2Al11O19
6%NiO

≅373, 478, 594 e 900

105

9% NiO

≅388, 476 e 895

102

12%NiO

370, 473 e 905

57

BaAl12O19
7%NiO

≅384, 482, 647 e 694

39

14%NiO

≅400 e 506

84

Os perfis de redução a temperatura programada (RTP) dos catalisadores
formulados com teores de 9,0% e 5-7% de NiO

(Figuras III.23 a III.25) são

semelhantes aos perfis obtidos para os catalisadores com teor de 12 a 14% de NiO,
com exceção do 5%NiO/LaAl11O18, cuja diferença é nítida.
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Temperatura (°C)

Figura III. 23 - Perfil de redução dos catalisadores com teor intermediário de NiO
suportados (9%NiO) em hexa-aluminato de lantânio e cério e lantânio, preparados
por calcinação a 450oC.
Menor teor de NiO (5-7%NiO)
Hexa-aluminato de lantânio

Consumo de hidrogênio (u.a.)

Hexa-aluminato de bário
Hexa-aluminato de lantânio e cério

100

300

500

700

900

Temperatura (°C)

Figura III. 24 - Perfil de redução dos catalisadores com menor teor de NiO
suportados (5-7%NiO) em hexa-aluminato de lantânio, bário e lantânio-cério,
preparados por calcinação a 450oC.
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Consumo de hidrogênio (u.a.)

Hexa-aluminato de cálcio

100

300

500

700

900

Temperatura (°C)

Figura III. 25 - Perfil de redução do catalisador com menor teor de NiO suportado
(7%NiO) em hexa-aluminato de cálcio, preparado por calcinação a 450oC.
Os

catalisadores

suportados

em

hexa-aluminato

de

La-Ce

e

Ba

apresentaram maior quantidade de picos de redução, indicando a presença de
espécies de NiO com diferentes interações com os suportes. É conhecido que uma
forte interação da fase metálica com o suporte inibe o fenômeno de sinterização,
aumentando a estabilidade e vida útil do catalisador. A sinterização além de afetar a
área específica do catalisador, também pode acarretar na desativação dos
catalisadores devido à formação de coque, que por ser uma reação sensível à
estrutura é bastante influenciada pelo tamanho de partícula do Ni, que aumenta com
o fenômeno de sinterização (CHRISTENSEN et al., 2006; BARTHOLOMEW, 2001).
Sendo assim, pode-se dizer que os catalisadores suportados em hexa-aluminato de
La e Ca por apresentarem picos de redução em temperaturas menores, estariam
mais suscetíveis ao processo de desativação por deposição de coque.

Presumiu-se a partir dos perfis de redução dos catalisadores que a
calcinação a 450°C dos suportes impregnados não aca rretou a formação de
espécies de baixa redutibilidade, devido à migração de íons Ni2+ para a estrutura
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cristalina dos suportes. Caso isso ocorresse em alguma proporção se observariam
picos em temperaturas altas, maiores ou iguais a 1000°C (XU et al., 2000b,
MEISHENG et al., 2006). A literatura mostra uma maior dificuldade na redução de
catalisadores do tipo ANiAl11O19-δ (A=Ca, Sr, Ba e La), devido a presença de níquel
na estrutura do catalisador, cuja redução a Ni0 só ocorre em temperaturas superiores
a 800°C (XU et al., 2000), encarecendo o processo industrial com uso de
temperaturas mais elevadas. Esta característica de fácil redutibilidade é considerada
vantajosa, pois permite o emprego de temperaturas de até 650°C para a redução
dos catalisadores formulados.

III.5. CONCLUSÕES

Os

suportes

preparados

por

coprecipitação

apresentaram

valores

adequados de área específica (acima de 20 m2/g) e volume de poros, permitindo a
impregnação em poucas etapas para chegar à concentração de 14,0%m/m de NiO.
Os catalisadores são mesoporosos, estando próximos do que é encontrado nos
catalisadores comerciais de reforma a vapor, cujo diâmetro médio dos poros
encontra-se na região dos mesoporos (2-50 nm) e macroporos (>50 nm), de acordo
com informação interna da Petrobras.

A presença de fases de alumina no material calcinado a 1200

o

C foi

favorecida pela adição em excesso de nitrato de alumínio. Este excesso foi utilizado
por razões práticas com o objetivo de preparo de suportes para utilização industrial,
onde se desejam minimizar o risco da presença de fases indesejáveis, como óxidos
dos metais empregados. Porém, constatou-se que houve perda dos íons Ca e Ba,
nos respectivos preparos dos suportes de hexa-aluminatos de Ca e de Ba, devido
provavelmente a formação de complexos solúveis de amônia. Propõe-se a melhoria
do método, com a utilização de quantidade estequiométrica correspondente a
formação dos hidróxidos de Al e íons metálicos.

Observou-se por difração de raios X a formação da fase desejada de hexaaluminatos de La, Ca e Ba, mas com a presença de várias outras fases cristalinas
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nos suportes calcinados a 1200°C, como óxidos, pero vskita e aluminatos (GROPPI
et al., 1993; WACHOWSKI et al., 1994). O aparecimento de outras estruturas
cristalinas associadas a fase de hexa-aluminatos é frequentemente reportada na
literatura (GROPPI et al., 1993). Para o caso do hexa-aluminato misto de La e Ce,
os resultados de difração de raios X mostraram somente a presença de hexaaluminato de La.

Observa-se que é possível obter fases cristalinas bem definidas em
temperaturas maiores, mas a área específica alcançada é baixa, sendo inferior ao
limite de detecção do método BET já a 1400°C (< 5m 2/g). Considera-se na literatura
que outros métodos de preparo, como o sol-gel (ZHENG et al., 2009), e a rota
hidrotérmica (MISHRA et al., 2002) tendem a produzir fases mais puras de hexaaluminatos.

Em relação à redutibilidade, a seguinte ordem pode ser estimada:
Ni/LaAl11O18>

Ni/α-Al2O3> Ni/CaAl12O19> Ni/BaAl12O19 >Ni/La0,8Ce0,2Al11O19. Os

catalisadores puderam ser reduzidos em fluxo de H2 isento de umidade em
temperaturas abaixo de 600oC, o que foi associado a baixa temperatura de
calcinação

das

amostras

contendo

NiO

(450oC),

com

exceção

do

Ni/La0,8Ce0,2Al11O19 e do Ni/BaAl12O19 que apresentaram picos em temperatura
superior a 700°C.
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CAPÍTULO IV - CARACTERIZAÇÃO DOS CATALISADORESCOQUEAMENTO E DISPERSÃO METÁLICA

IV.1. INTRODUÇÃO

O acúmulo de coque ou carbono é influenciado pela estrutura do catalisador,
incluindo tipo de metal, tamanho de partícula do metal, presença de promotores e
tipo de suporte. A seguir são apresentadas algumas destas formas de influência na
formação e acúmulo de coque, como (BARTHOLOMEW, 2001):

•

Adição de metais nobres causa o retardamento no processo de nucleação de
carbono, pois dificultam a dissolução do carbono na partícula metálica;

•

Uso de aditivos ou suportes óxidos podem incrementar a resistência a
formação de coque, devido a inibição da reação de dissociação do monóxido
de carbono, que daria origem ao Cα ;

•

A

formação

de

coque

é

uma

reação

sensível

a

estrutura,

e

conseqüentemente ao tamanho de partícula do metal, exemplos na literatura
comprovam esse fato (CHRISTENSEN et al., 2006).

Nesse capítulo serão abordadas a resistência dos catalisadores a deposição
de

carbono,

através

de

reação

conduzida

no

equipamento

de

análise

termogravimétrica, e a dispersão metálica, pela combinação das técnicas de
quimissorção de hidrogênio e reação modelo de desidrogenação do ciclo-hexano.

IV.2. EXPERIMENTAL

IV.2.1 . Análise termogravimétrica

A tendência a desativação dos catalisadores foi investigada em equipamento
de análise termogravimétrica, TGA– Mettler Toledo (Figura IV.1), conforme
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metodologia desenvolvida no CENPES que de maneira simplificada consiste das
seguintes etapas:

1-Etapa de redução por 1h das fases de NiO presentes no catalisador
através da passagem de 40 ml/min de mistura contendo 10% (v/v) de hidrogênio em
argônio saturada com vapor de água a 15°C (gás de r edução) conjuntamente com
40 ml/min de nitrogênio (gás de proteção) com programação de temperatura indo de
100°C até 650°C na taxa de 10°C/min. Previamente fo i feita a secagem dos
catalisadores com N2 (80 ml/min) indo da temperatura ambiente até 100°C,
empregando-se uma taxa de 10°C/min.

2-Após a etapa de ativação do catalisador a temperatura foi reduzida para
400°C, e em seguida, deu-se início ao processo de f ormação de coque (etapa de
coqueamento), onde a corrente gás de redução foi substituída pela corrente
contendo etano 5%v/v, hidrogênio 10%v/v e nitrogênio 85%v/v saturado com vapor
de água a 15ºC, alcançando a temperatura de 650°C, permanecendo por 2 horas
nessa temperatura. A razão V/C usada era igual a 0,2 mol/mol. Os catalisadores
usados possuíam granulometria < 270 mesh. O ensaio foi modificado para estudo da
tendência ao coqueamento em outras temperaturas de reação, como 450 e 550°C,
mantendo-se as demais condições do experimento.

Figura IV. 1 – Equipamento de análise termogravimétrica.
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Essa composição é similar a usada por ROSTRUP-NIELSEN (1973) em
seus estudos de avaliação da atividade de catalisadores de Ni no processo de
reforma a vapor de hidrocarbonetos. LOGLI (2008) estudou a resistência ao
coqueamento de catalisadores de reforma a vapor empregando condições
semelhantes, usando corrente de gás combustível com razão 95%CH4/5%H2
mol/mol e razão vapor/carbono de 0,1 e 0,9.

A metodologia empregada no TGA utilizando essa composição vem sendo
usada rotineiramente para avaliação da tendência a formação de coque de
catalisadores empregados no processo de reforma a vapor de gás natural e nafta da
Petrobras. Ressalta-se que a mistura utilizada nos testes foram fornecidas pela
empresa White Martins, sendo classificadas como padrão primário.

LOGLI (2008) em seus estudos de coqueamento de catalisadores de reforma
a vapor de metano, empregou relações V/C menores que 1, e temperaturas de 500
e 650°C, por ser uma região crítica para formação d e coque. Por isso, adotou-se a
razão vapor/carbono igual a 0,2, tendo sido calculada pela equação IV.1:

A razão V/C foi calculada da seguinte maneira:

V /C =

Pv H 2O a15°C
(1 − Pv H 2O a15°C ) * nC * y e tan o

=

0,0168
≈ 0,2
2 * 0,05 * (1 − 0,0168)

onde: V/C=razão molar vapor/carbono, P

vH2O a 15°C =

(eq. IV.1)

pressão de vapor da

água a 15°C, n C=número de carbonos do etano, Yetano =1- YH2O
A resistência ao coqueamento dos diferentes catalisadores foi obtida
comparando-se as taxas de aumento de massa em função do tempo durante a
etapa de coqueamento. A taxa de aumento de massa foi obtida através do gráfico
correspondente a etapa reacional apresentado na Figura IV.2, sendo a taxa de
coqueamento o coeficiente angular da correlação.
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massa (mg)

34
y = 3,1812x + 12,995
R2 = 0,9972

32
30
28
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3
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Figura IV. 2 – Experimento conduzido no TGA: determinação da taxa de
coqueamento.
IV.2.2 . Quimissorção de hidrogênio
O ensaio de quimissorção de hidrogênio, feito para a determinação da área
e dispersão metálica dos catalisadores, foi realizado no equipamento Micromeritics
ASAP 2010C, usando pressão de hidrogênio na faixa entre 0,002 a 260 mmHg e
temperatura de 35°C. Antes do experimento o catalis ador foi reduzido em fluxo de
hidrogênio a 500°C. As isotermas de quimissorção se encontram no ANEXO I.

IV.2.3 . Reação de desidrogenação do ciclo-hexano

A reação de desidrogenação do ciclo-hexano é conduzida a pressão
atmosférica em reator de leito fixo usando saturador (com ciclo-hexano) e hidrogênio
como gás de arraste com o ciclo-hexano mantido a 10 °C. A redução do catalisador
é realizada a 550°C por 2 horas em fluxo de hidrogê nio (40 ml/min), e a reação é
realizada a 300°C, empregando-se várias vazões de h idrogênio (18, 37, 58 e 76
ml/min). Os catalisadores usados possuíam granulometria < 270 mesh, sendo secos
previamente em estufa a 150°C por 1 hora.

62

O reator empregado era de vidro, e montado com uma camada de lã de
quartzo em cima da placa sinterizada, seguido da amostra de catalisador, outra
camada de lã de quartzo, e o restante do volume era preenchido com pérolas de
vidro. Antes de cada injeção, as condições de temperatura e vazão eram
estabilizadas por 10 minutos, com o reator e saturador by-passados, só então se
iniciava a reação, através do alinhamento do reator e saturador, após 15 minutos,
procedia-se a injeção no cromatógrafo. Repetiu-se esse procedimento a cada
mudança de vazão. Observa-se que seria melhor trabalhar em regime diferencial.

Os produtos foram identificados através de análise cromatográfica (CG-FID),
empregando a coluna Plot Al2O3/KCl, pressão da coluna igual a 15 psi, usando a
programação isotérmica, 150°C por 1 hora, e tempera turas do detector FID, injetor e
forno, iguais a 200°C, 170°C e 190°C, respectivamen te. As injeções eram feitas de
15 em 15 minutos. O ciclo-hexano empregado era VETEC, com pureza de 99%. Os
seguintes produtos foram identificados: metano (tr=1,58), leves (tr=1,58 a 3,79),
ciclo-hexano (tr=5,8), benzeno (tr=11,4), e não identificados (tr>11,4) e (3,9<tr<9,1).

As conversões relativas às reações de desidrogenação do ciclo-hexano e à
reação de hidrogenólise foram calculadas a partir das equações (IV.2) e (IV.3) a
seguir:

X d = ( Rb / Pc ) * 100

(eq. IV.2)

X h = ( Rm + Rl / Pc ) * 100

(eq. IV.3)

Onde: Xd é a conversão da reação de desidrogenação do ciclo-hexano, Xh é
a conversão da reação de hidrogenólise, Rb é o rendimento do benzeno, Rm é o
rendimento do metano, Rl é o rendimento dos leves e PC é a pureza do ciclo-hexano
Os rendimentos foram calculados diretamente do cromatograma, através
dos percentuais das áreas. As seletividades dos produtos foram calculadas através
das equações (IV.4) a (IV.7), mostradas a seguir:

S b = ( Rb /( Pc − Rc ) * 100

(eq. IV.4)
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S m = ( Rm /( Pc − Rc ) * 100

(eq. IV.5)

S l = ( Rl /( Pc − Rc ) * 100

(eq. IV.6)

S ni = ( Rni /( Pc − Rc ) * 100

(eq. IV.7)

onde: Sb, Sm, Sl e SNI são as seletividades para benzeno, metano, leves e
produtos não-identificados, e Rc= rendimento do ciclo-hexano.

As velocidades das reações (equação IV.8) foram calculadas considerando
cinéticas de primeira ordem, empregando as conversões obtidas nas reações de
desidrogenação (formação de benzeno) e hidrogenólise (formação de metano e
produtos leves).

R = W / v = 1 / k * ln(1 /(1 − X a ))

(eq. IV.8)

onde: R é a velocidade da reação (mol/gcat*s), W é massa do catalisador (g), v é a
vazão de hidrogênio (ml/min), Xa são as conversões das reações e k é a velocidade
específica das reações.

As velocidades específicas foram calculadas para as vazões testadas,
obtendo-se desta forma a média da velocidade das reações nas condições
avaliadas. A Figura IV.3 apresenta a curva W/v versus ln(1/(1-Xa)) utilizada para
obtenção da velocidade específica. Ressalta-se que os dados se ajustaram
perfeitamente a cinética de pseudo-primeira ordem, como mostrado na Figura IV.3.
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y = 0,0347x - 0,0036
R2 = 0,992
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ln (1/(1-xa))
Figura IV. 3 - Reação de desidrogenação do ciclo-hexano.

IV.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

IV.3.1 . Estudo do coqueamento

Os experimentos de coqueamento foram realizados no equipamento de
análise termogravimétrica (TGA), empregando-se uma corrente com etano 5%v/v,
hidrogênio 10%v/v e nitrogênio 85%v/v saturado em vapor d’água, a razão
vapor/carbono usada foi de 0,2, sendo condições extremamente favoráveis ao
coqueamento. O acréscimo da massa de catalisador é associado à etapa de
formação de coque (BITTENCOURT et al., 2009a, BITTENCOURT et al., 2009b).

Em estudos conduzidos no simulador termodinâmico PRO-II, constatou-se
que usando a composição empregada no teste, a formação de coque seria
termodinamicamente

favorável

a

partir

de

550°C,

con forme

Tabela

IV.1.

Considerou-se apenas a reação de Boudouard apresentada na equação IV.10,
referente ao coque do tipo filamentoso, devido ao conceito de gás equilibrado, válido
em condições industriais, associado ao rápido equilíbrio e ao baixo fator de
efetividade (LOGLI, 2008). Ressalta-se que a avaliação termodinâmica é importante,
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porém a formação de carbono também depende da cinética e do tipo de catalisador,
que pode ter maior seletividade para a etapa da reação de gaseificação do carbono
apresentada na equação IV.11 (ROSTRUP-NIELSEN E TOTTRUP, 1979). As
simulações termodinâmicas utilizaram o modelo termodinâmico SRK (SoaveRedlich-Kwong) e cálculos de energia livre de Gibbs (Reator de Gibbs).

A desativação é oriunda do próprio mecanismo de reação, tendo sido
proposto as seguintes etapas elementares (ROSTRUP-NIELSEN, SEHESTED,
NORKSOV, 2002), apresentadas nas equações (IV. 9) a (IV.14):

CH 4 ↔ C + 2H 2 ( −75MJ / kmol )

(eq. IV. 9)

2CO ↔ C + CO2 (172MJ / kmol )

(eq. IV. 10)

CO + H 2 ↔ C + H 2O(131MJ / kmol )

(eq. IV. 11)

C n H m ↔ nC + m / 2H 2 ( −188MJ / kmol )

(eq. IV. 12)

C n H m ↔ olefinas ↔ coque

(eq. IV. 13)

C n H m ↔ (CH 2 )n =" goma"

(eq. IV. 14)

No entanto, considera-se que essas reações estão em equilíbrio, sendo que
a reação de decomposição do metano, que foi apresentada na equação (IV. 9) por
ser endotérmica é favorecida em altas temperaturas, enquanto as outras duas
(IV.10) e (IV.11) são favorecidas em temperaturas baixas (FAUNGNAWAKIJ,
KIKUCHI E EGUCHI, 2007). O coque foi considerado como sendo representado pela
espécie carbono (C), utilizou-se uma simulação base fornecida pela engenharia
básica do CENPES. A Tabela IV.1 apresenta os dados obtidos através da simulação
termodinâmica utilizando condições de operação obtidas através do TGA.

Tabela IV. 1 - Simulação termodinâmica empregando as condições usadas no TGA
(V/C=0,2 e corrente 20%H2, 5%etano, 85%N2).
N2
H2
CO
CO2
CH4
H2O
Carbono

450
15
74
0,0
0,0
9,7
1,6
0,0

550
22
68
0,4
0,01
0,0
1,0
3,2

Temperatura (°C)
650
27
64
1,0
0,0
2,2
0,4
5,3

700
28
63
1,2
0,0
1,4
0,2
5,8

800
29
62
1,4
0,0
0,6
0,0
6,3

66

O perfil de coqueamento obtido por TGA foi muito semelhante para os 4
catalisadores preparados com o mesmo teor de NiO (próximo a 14%NiO) em
diferentes suportes de hexa-aluminatos. Observa-se na Figura IV.4 a presença de
três processos distintos, correspondentes a perda de umidade, a redução das
espécies NiOx presentes no catalisador, e uma região de aumento de massa
associada a formação de coque.

Reação a 650°C

125
Variação em
massa (%)

120
115
coque

110
105

umidade
redução

100
95
0

5000

10000

15000

20000

25000

tempo (s)
14%NiO/hexa-aluminato de La
14%NiO/hexa-aluminato de Ca
14%NiO/hexa-aluminato de Ba
12%NiO/hexa-aluminato de La-Ce

Figura IV. 4 – Resultados do estudo de coqueamento para os catalisadores
preparados.
A última etapa possui dois períodos bem nítidos de formação de coque
descritos na literatura: 1- período de aumento linear no teor de coque depositado
com o tempo de experimento, relacionado à nucleação dos filamentos de carbono,
após esse período existe um período bastante curto, onde a taxa é constante; 2período de redução da taxa de formação de coque indicando a formação do carbono
encapsulante, levando a gradual desativação do catalisador (SNOECK, FROMENT,
E FOWLES, 2002; BITTENCOURT et al., 2009a, BITTENCOURT et al., 2009b). A
elevada formação de coque do tipo filamentoso pode acarretar na interrupção da
operação do reator, já que leva a um aumento de pressão (ROSTRUP-NIELSEN E
TOTTRUP, 1979; TRIMM, 1999).
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Através do ensaio de TGA confirmou-se os teores estimados para a espécie
NiO, através da redução de massa correspondente a passagem de NiO para Ni0.
Sendo assim, para as amostras NiO/LaAl11O18, NiO/CaAl12O19 e NiO/BaAl12O19, a
perda de massa correspondeu ao teor de 14%m/m de NiO, enquanto que para o
NiO/La0,8Ce0,2Al11O19 a perda de massa foi equivalente ao teor de 12%m/m de NiO.
Estes valores foram confirmados pelo ensaio de análise química apresentado no
Capítulo III.

A ordem de coqueamento observada para os catalisadores com maior teor
de níquel (12-14%NiO) foi: NiO/α-Al2O3 (4,23 mg/h) >>NiO/CaAl12O19 (2,8 mg/h) ~
NiO/BaAl12O19 (2,8 mg/h) ~ NiO/LaAl11O18 (2,6 mg/h)> NiO/La0.8Ce0.2Al11O19 (2,0
mg/h). A taxa de coqueamento foi obtida através da linearização do período
correspondente a formação de coque do tipo filamentoso.

A Tabela IV.2 apresenta as taxas de coqueamento dos catalisadores
preparados, evidenciando que os catalisadores suportados em hexa-aluminatos
apresentaram menores valores de taxa associada ao coque tipo filamentoso, quando
comparados ao catalisador suportado em α-Al2O3 (BITTENCOURT et al., 2009),
esse catalisador é o padrão para o ensaio e por isso é repetido periodicamente.

Em relação ao coque do tipo encapsulante, o período de redução da taxa de
formação de coque foi inexistente para o catalisador 14%NiO/hexa-aluminato de Ba,
sendo um indicativo de excelente resistência a formação de coque, já que o carbono
encapsulante possui maior dificuldade de regeneração do que o coque do tipo
filamentoso (JACKSON, THOMSON E WEBB, 1981).
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Tabela IV. 2 – Taxa de coqueamento (referente ao coque do tipo filamentoso) para
alguns catalisadores com 12-15%NiO e 5-7%NiO (mesmas condições de ensaio).
Catalisadores
15%NiO/α
α-Al2O3 *
5%NiO/ LaAl11O18
14%NiO/ LaAl11O18
7%NiO/ CaAl12O19
14%NiO/ CaAl12O19
6%NiO/ La0,8Ce0,2Al11O19
12%NiO/ La0,8Ce0,2Al11O19
7%NiO/ BaAl12O19
14%NiO/ BaAl12O19

(mg/h)
4,2
2,3
2,7
2,1
2,8
2,7
2,0
1,5
2,8

* dado retirado da referência (BITTENCOURT et al., 2009).

O efeito do teor de NiO sobre a taxa de coqueamento também foi
investigado em algumas amostras, empregando-se temperatura de reação igual a
650°C. As Figuras IV.5 a IV.9 mostram os resultados da análise termogravimétrica
para as amostras contendo diversos teores de NiO sobre os hexa-aluminatos
preparados.

Com a redução do teor metálico houve uma tendência de redução da taxa
inicial de coqueamento associado à formação de carbono filamentoso para as
amostras suportadas em hexa-aluminato de lantânio e lantânio-cério. No entanto,
observa-se que o período associado à formação de carbono do tipo encapsulante é
favorecido (Figura IV.5). Para as outras duas séries de suportes (hexa-aluminato de
cálcio e bário) a curva é mais suave, permanecendo por mais tempo na região
associada à formação de coque do tipo filamentoso, o que torna os catalisadores
suportados em hexa-aluminato de cálcio e bário mais facilmente regeneráveis, já
que este tipo de coque é facilmente eliminado com vapor.

Variação em massa (%)
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Figura IV. 5 - Resultados de análise termogravimétrica a 650°C da s amostras com
menor teor de NiO.
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Figura IV. 6 - Resultados de análise termogravimétrica a 650ºC das amostras
NiO/LaAl11O18.
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NiO/hexa-aluminato de La-Ce
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Figura IV. 7 - Resultados de análise termogravimétrica a 650°C da s amostras
NiO/La0.8Ce0.2Al11O19.
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Figura IV. 8 - Resultados de análise termogravimétrica a 650°C da s amostras
NiO/CaAl12O19.
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NiO/hexa-aluminato de Ba
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Figura IV. 9 NiO/BaAl12O19.

Resultados de análise termogravimétrica a 650°C d as amostras

A ordem da taxa de formação de coque para os menores teores de níquel na
reação conduzida no TGA a 650°C, referente apenas a tendência a formação de
coque do tipo filamentoso, foi a seguinte: 7% NiO/BaAl12O19 (1,5mg/h)<
7%NiO/CaAl12O19 (2,1mg/h)< 5%NiO/LaAl11O18 (2,3mg/h) < 6%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19
(2,7mg/h).

Uma hipótese formulada é que os altos valores da taxa de formação de
coque nas amostras com menor teor de NiO suportadas em hexa-aluminato de
lantânio e lantânio-cério apresentados respectivamente nas Figuras IV.6 e IV.7
permitiram que nem todo carbono se dissolvesse, o que levaria à formação do coque
do tipo filamentoso, favorecendo desse modo o encapsulamento do níquel
(ROSTRUP-NIELSEN, SEHESTED, NORKSOV, 2002; TRIMM, 1999).

Em revisão bibliográfica, BARTHOLOMEW (2001) relata que a formação de
coque do tipo filamentoso ocorre a altas taxas para catalisadores contendo
pequenas partículas de níquel. Esta observação condiz com os dados, pois
provavelmente os catalisadores com menores teores possuem maior área metálica,
conseqüentemente, partículas com menor tamanho.
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O efeito da temperatura de reação também foi investigado para as amostras
com maior teor de NiO apresentadas nas Figuras IV.10 a IV.13, mostrando que em
temperaturas menores não há formação de coque. Essa tendência já era esperada,
conforme os resultados termodinâmicos citados anteriormente na Tabela IV.1.
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Figura IV. 10 - Resultados de análise
14%NiO/LaAl11O18 em diversas temperaturas.

termogravimétrica
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14% NiO/hexa-aluminato de Ca
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Figura IV. 11- Resultados de análise termogravimétrica das amostras 14%
NiO/CaAl11O19 em diversas temperaturas.
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Figura IV. 12 - Resultados de análise termogravimétrica
12%NiO/La0.8Ce0.2Al11O19 em diversas temperaturas.
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Figura IV. 13 - Resultados de análise
12%NiO/BaAl12O19 em diversas temperaturas.
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IV.3.2. Avaliação da área e dispersão metálica através da reação de
desidrogenação do ciclo-hexano e de quimissorção de hidrogênio

A

reação

de

desidrogenação

do

ciclo-hexano

foi

empregada

na

caracterização dos catalisadores por ser uma reação considerada na literatura como
insensível a fatores geométricos e eletrônicos (BITTENCOURT et al., 2007;
VASCONCELOS, 2006). Os produtos principais da reação são benzeno, hidrogênio
e metano, este último sendo produzido devido à reação de hidrogenólise, favorecido
nas condições estudadas. Desse modo, a velocidade de reação de formação de
benzeno (reação de desidrogenação) fornece uma estimativa da área metálica dos
catalisadores. E a taxa de hidrogenólise fornece um indicativo do potencial dos
catalisadores para formação de coque (LISBOA et al., 2005).

A Tabela IV.3 apresenta os resultados da reação de desidrogenação do
ciclo-hexano (formação de benzeno e hidrogênio) para os catalisadores testados, e
da reação de hidrogenólise, produzindo metano, a 300°C usando 76 ml/min de H 2
como gás de arraste, sob pressão atmosférica, por ser a condição cuja seletividade
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ao produto benzeno é máxima. Todos os catalisadores apresentaram valores de
conversão global na faixa de 12 a 20%, e seletividade para benzeno na faixa de 70
(14%NiO/LaAl11O18 ) a 87% (7%NiO/ BaAl12O19). Os experimentos foram realizados
em duplicata. Outras vazões de H2 foram empregadas (18, 37, 58 e 76 ml/min),
conforme a Tabela IV.4, onde é apresentada a velocidade específica para a reação
de desidrogenação, obtida considerando cinética de primeira ordem, e a média das
taxas de desidrogenação e hidrogenólise obtidas nas vazões estudadas.

Na condição empregada, 300°C e vazão de H 2 de 76 ml/min (Tabela IV.3),
observa-se que os catalisadores suportados em hexa-aluminato de Ba possuem os
maiores valores de velocidade da reação de desidrogenação do ciclo-hexano. Por
outro lado, os catalisadores suportados com menor teor de níquel apresentaram
maiores valores para a velocidade de desidrogenação do que aqueles com maior
teor de níquel, o que está correlacionado ao menor tamanho de partícula do metal.

Tabela IV. 3 - Resultados do ensaio de desidrogenação do ciclo-hexano (300°C e
vazão de H2 igual a 76 ml/min, massa de catalisador =100 mg).
4

Catalisadores

R (10 xmol/gcat*s)
hidrogenólise

desidrogenação

Seletividade(%)
benzeno

metano

14%NiO/LaAl11O18

57

162

73

16

14%NiO/CaAl12O19

34

140

78

12

14%NiO/BaAl12O19

32

170

83

7

12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19

36

110

76

16

5%NiO/LaAl11O18

23

140

84

10

7%NiO/ CaAl12O19

41

210

82

12

7%NiO/ BaAl12O19

26

220

87

7

6%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19

29

150

83

11

76

Tabela IV. 4 - Resultados da reação de desidrogenação do ciclo-hexano.
Catalisador

k(ml/g*min)

7%NiO
14%NiO

26
18

6%NiO
12%NiO

36
19

5%NiO
14%NiO/

25
21

7%NiO
14%NiO

35
26

Velocidade da reação de
hidrogenólise *
(104xgmol/gcat*s)
CaAl12O19
36
31
La0,8Ce0,2Al11O19
26
33
LaAl11O18
19
59
BaAl12O19
25
45

Velocidade da reação de
desidrogenação**
(104xgmol/gcat*s)
141
99
117
82
101
118
156
110

*

Média da velocidade da reação de hidrogenólise do ciclo-hexano nas condições de velocidade
espacial estudadas.
** Média da velocidade da reação de desidrogenação do ciclo-hexano nas condições de velocidade
espacial estudadas.

Os resultados obtidos no ensaio de quimissorção de hidrogênio de algumas
amostras são apresentados na Tabela IV.5. A amostra 12%NiO/hexa-aluminato de
La-Ce apresentou menor valor de área metálica e dispersão, apresentados na
Tabela IV.5, provavelmente devido a sua característica de menor redutibilidade,
acentuado nas condições do teste de quimissorção de H2, já que a redução foi feita
a 500°C com hidrogênio.
Observa-se que o ensaio de quimissorção também foi conduzido para os
suportes e mostraram que praticamente não houve quimissorção de H2 nas
condições empregadas. Porém, observou-se que houve quimissorção em pequena
extensão para a amostra de hexa-aluminato de Ca, devido provavelmente a
formação de hidreto de cálcio, evidenciado na análise pelos valores positivos do
volume de hidrogênio adsorvido.
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Tabela IV. 5– Resultados do ensaio de quimissorção com hidrogênio.
Catalisadores

Área
metálica
(m2/gNi)

Área
metálica
(m2/gcat)

6%NiO
9%NiO
12%NiO

38,2
53,0
34,3

1,7
3,9
1,8

5%NiO
9%NiO
14%NiO

48,4
35,0
14,0

1,9
2,4
1,5

7%NiO
14%NiO

38,0
12,7

2,0
1,8

7%NiO
14%NiO

70,4
29,5

3,3
3,5

Dispersão
metálica
(%)

La0,8Ce0,2Al11O19
5,7
8,0
5,2
LaAl11O18
7,3
5,3
2,1
CaAl12O19
5,7
1,9
BaAl12O19
11
4,4

Diâmetro
de Taxa
partícula do Ni normalizada5
4
(nm)
(102xmg
2
coque*gNi/h*m )
17
13
19

7,0
-*
5,9

13
18
46

4,8
-*
19

17
51

7,2
22

9,4
22

2,0
11
3

*Para essas amostras não foi conduzido o ensaio no equipamento TGA, experimento a 650°C.
p
Dp=97.1/%D (MUSTARD E BARTHOLOMEW, 1981). Onde D =diâmetro de partícula e D= dispersão metálica
4
A taxa normalizada foi calculada empregando-se os dados da taxa de coqueamento obtido nos experimentos
relatados no TGA.

A reação de hidrogenólise é uma reação sensível a estrutura, portanto
baixos valores da velocidade de reação de hidrogenólise fornecem um indicativo de
outras reações, como por exemplo, para a reação de formação de coque, bastante
influenciada pelo tamanho da partícula de Ni. A reação de hidrogenólise do ciclohexano necessita de um grande número de sítios de níquel adjacentes, o que ocorre
com a redução da dispersão metálica (HAKAM, 1999).

Segundo CHRISTENSEN et al. (2006) catalisadores com melhor dispersão
do níquel no suporte, por terem menor diâmetro de partícula do metal, possuem
maior resistência a deposição de coque do tipo filamentoso (Whisker).

Essa

constatação é reforçada na literatura por vários autores (XU et al., 2004; LERCHER

et al., 1996; NANDINI, PANT E DHINGRA, 2005).

Os menores valores da

velocidade de reação de hidrogenólise foram encontrados para os catalisadores
5%NiO/LaAl11O18, 7% NiO/BaAl12O19 e 6%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19, que também
apresentaram os menores valores de diâmetro de partícula do níquel, apresentados
na Tabela IV.5.
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A Figura IV.14 mostra a tendência entre o tamanho de partícula do Ni
(determinado por quimissorção de H2 – Tabela IV.5) e a razão entre as velocidades
das reações de hidrogenólise e desidrogenação (Tabela IV.4). Ou seja, com a
redução do tamanho de partícula de níquel, reduz-se a seletividade para a reação de

Seletividade (velocidade da reação
de hidrogenólise/velocidade da
reação de desidrogenação)

hidrogenólise (e conseqüentemente, para a reação formadora de coque).

0,4
0,35
0,3
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0,2
0,15
0,1
0,05
0
0
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diâmetro da partícula de Ni(nm)

Figura IV. 14 - Seletividade (velocidade da reação de hidrogenólise/velocidade da
reação de desidrogenação) versus tamanho de partícula.
Outra forma de analisar é através da taxa normalizada, taxa de coque/área
metálica, como feita por BOROWIECK (1984), conforme dados apresentados na
Tabela IV.5. A taxa de coque empregada nos cálculos é proveniente dos resultados
obtidos anteriomente no ensaio de análise termogravimétrica (Tabela IV. 2). A Figura
IV.15 evidencia a correlação entre a taxa de coqueamento normalizada para os
catalisadores estudados e o diâmetro da partícula de Ni estimado pelos dados da
dispersão metálica (MUSTARD E BARTHOLOMEW, 1981). Portanto, o tamanho da
partícula de níquel é um fator significativo nas condições experimentais utilizadas
para explicar a resistência ao coqueamento.
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Figura IV. 15 – Correlação entre a taxa de coqueamento normalizada dos
catalisadores estudados e o diâmetro da partícula de Ni.

Deve-se alertar que os resultados de quimissorção podem ser afetados pelo
grau de redução das amostras, e também pelo efeito da interação do metal com o
suporte causando melhor ou pior dispersão metálica (BOROWIECKI, 1984; WANG E
LU, 1998; XU et al., 2004). Ressalta-se que a redução dos catalisadores foi feita a
500°C no ensaio de quimissorção e na desidrogenação a 550°C com hidrogênio
puro, sendo suficiente para a maior parte dos catalisadores formulados, com
exceção do 12%Ni/La0,8Ce0,2Al11O19, que apresentou um pico acima de 900°C, mas
provavelmente devido a redução das espécies de cério.

IV.4. CONCLUSÕES

As ordens observadas na resistência à formação de coque do tipo
filamentoso foram:

80

•

Para 12-14% NiO : NiO/α-Al2O3 (4,23 mg/h) >>NiO/CaAl12O19 (2,8
mg/h) ~ NiO/BaAl12O19 (2,8 mg/h) ~ NiO/LaAl11O18 (2,6 mg/h)>
NiO/La0.8Ce0.2Al11O19 (2,0 mg/h);

•

Para 5-7% NiO: 7% NiO/BaAl12O19 (1,5mg/h)< 7%NiO/CaAl12O19
(2,1mg/h)< 5%NiO/LaAl11O18 (2,3mg/h) < 6%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19
(2,7mg/h).

Os catalisadores suportados em hexa-aluminato de Ba apresentaram taxas
pequenas de desidrogenação do ciclo-hexano, mesmo quando se emprega elevado
teor de NiO, igual a 14%m/m (Tabela IV.4), enquanto os catalisadores suportados
em hexa-aluminato de Ca apresentaram os maiores valores.

Dos catalisadores com maior teor de NiO (12-14%m/m) o catalisador
12%NiO/ La0,8Ce0,2Al11O19 apresentou baixo valor para a taxa normalizada de
formação de coque, indicando que este catalisador apresenta elevada resistência a
formação de coque. O resultado satisfatório da série suportada em hexa-aluminato
de La-Ce está de acordo com a literatura, já que foi comprovado por vários autores
que o acréscimo de CeO2 acarreta em menor tamanho de partícula de níquel,
levando a formação de coque de alta reatividade, comprovado através de TPO, com
picos de CO2 em temperaturas máximas de 500 e 650°C (WANG e LU, 1998).

Com base nos testes, concluiu-se que os catalisadores 5%NiO/LaAl11O18,
7% NiO/BaAl12O19 , 6%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19 e 12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19, seriam os
mais resistentes a desativação por coqueamento. As metodologias empregadas,
testes no TGA, reação modelo de desidrogenação do ciclo-hexano e quimissorção
de H2, se mostraram eficazes na avaliação da tendência dos catalisadores para
formação de coque. Observou-se uma correlação entre a taxa de formação de
coque com o diâmetro de partícula de Ni, isto é, a taxa de coqueamento cresce com
o diâmetro da partícula.
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CAPÍTULO V – METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO DA
TENDÊNCIA A DESATIVAÇÃO EMPREGANDO CORRENTE
SINTÉTICA DE GASEIFICAÇÃO

V.1. INTRODUÇÃO

O processo de gaseificação produz uma corrente de gás combustível em
elevada temperatura com alto teor de umidade, e com presença de hidrocarbonetos
com elevado teor de compostos aromáticos, chamado comumente de “alcatrão”. As
espécies de coque favorecidas nestas condições são o coque do tipo pirolítico e o
filamentoso (“Whisker”) (ROSTRUP-NIELSEN E TOTTRUP, 1979; TRIMM, 1999).
Por isso, é um objetivo importante identificar as condições de operação que
minimizam a formação de coque, facilitando o desenvolvimento de catalisadores
com baixa desativação ou uma etapa de regeneração eficiente e econômica dos
catalisadores (FIGUEIREDO E TRIMM, 1975).

A maioria dos hidrocarbonetos são mais reativos na reação de reforma a
vapor que o metano, tal como etano, butano, iso-butano, ciclo-hexano, heptano,
trimetil-butano e n-decano. Já o benzeno, é menos reativo que o metano, e possui
maior tendência a formação de carbono. Devido a esta maior tendência ao
coqueamento e a menor atividade de conversão, na prática industrial as naftas
utilizadas como matéria-prima do processo de reforma a vapor contém teores
máximos permitidos para olefinas e aromáticos (ROSTRUP-NIELSEN, 1974;
ROSTRUP-NIELSEN , 1973).

Para o controle da formação de coque é necessário o conhecimento a
respeito da tendência termodinâmica de formação de coque de correntes gasosas
típicas de processos de gaseificação e o estabelecimento de metodologias
experimentais para a sua determinação, e assim comparar diversos tipos de
catalisadores. Com este intuito, procurou-se avaliar, inicialmente em unidade de

82

microatividade, a vida útil dos catalisadores em condições de coqueamento
empregando-se correntes de gaseificação sintéticas e tolueno como composto
modelo para o alcatrão, sendo arrastado pelas composições sintéticas, conforme as
composições apresentadas na Tabela V.1. Essas duas correntes (gaseificação 1 e
gaseificação 2) foram estimadas considerando-se um estudo realizado em
gaseificador de leito fluidizado circulante operando com vapor e oxigênio, da
Universidade Tecnológica de Delft, Holanda (SIEDLECKI et al., 2007).

Tabela V. 1 – Composição sintética de gaseificação.
Composição sintética de gaseificação (%vol.)
Gaseificação 1

21,5%H2, 27,3%CO, 42,9%CO2, 8,3%CH4

Gaseificação 2

21%H2, 27%CO, 42%CO2, 8%CH4, 2%C2H4

SIEDLECKI et al. (2007) - base seca

26,8%CO, 20,8%H2, 42%CO2, 8,1%CH4, 2,1%C2H4

JUUTILAINEN, SIMELL E KRAUSE
(2006)

11% CO, 13,2%CO2, 5,3%CH4, 9,6%H2O, 3,0%O2,
18%H2O, 0,44%NH3, 0,32%tolueno, N2 (balanço)

ZHANG , WANG E BROWN (2007)

60-64% H2, 17-33% CO, 11-18% CO2, <0,2% CH4
Tolueno e benzeno como composto modelo

DEVI, PTASINSKI E JANSSEN, (2005)

Vapor saturado de Naftaleno em três composições
1- 12% CO, 12%CO2, 10%H2O, 10%H2 e 56%Ar
2- 10%H2O, 90%Ar
3- 12%CO2 e 88%Ar

KUHN et al. (2008)

20,5%H2, 20,5%CO, 28%CO2, 23,5%H2O, 5,6%CH4, 2800
ppm de tolueno e 170 ppm de naftaleno

LONG et al. (2012)

3,7%H2, 8,4%CO, 13,8%CO2,
23,0%H2O, 10 e 20 ppm de H2S

SARIOGLAN (2012)

28,5% CO, 25,0%CO2, 31,4%H2, 3,2%CH4, 11,9%N2, 240
3
ppmv H2S, 8,67g/Nm (Benzeno+tolueno+xileno), 1000
ppm de NH3

DIRK, ZHAO E BARON (2001)

12%CO, 10%H2, 11%CO2, 12%H2O, 5%CH4, 50%N2, 0100 ppm H2S, 4300 ppmv de benzeno

7,8%CH4,

43,3%N2,

No entanto, após ajuste da unidade, a composição ficou muito diluída
(1,15%H2,

1,16%CO,

2,29%CO2,

0,44%CH4,

94,9%N2,

0,02%H2O)

não

representando uma composição de gaseificação. Por isso decidiu-se empregar as
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duas composições sintéticas descritas na Tabela V.1 como Gaseificação 1 e
Gaseificação 2, no equipamento de análise termogravimétrica.

Empregou-se a metodologia desenvolvida na análise da tendência a formação
de

coque

dos

catalisadores

5%NiO/LaAl11O18,

7%

NiO/BaAl12O19

e

6%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19 e 12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19, que foram os catalisadores
apontados no Capítulo IV como mais resistentes a desativação por coque. No
presente capítulo, são discutidos a extensão da técnica utilizando uma mistura
sintética com composição similar a obtida em processos de gaseificação. O
desenvolvimento da metodologia empregando-se o TGA foi apresentado no COBEQ
2012 (QUITETE et al., 2012).

V.2. EXPERIMENTAL

V.2.1. Análise termogravimétrica com correntes sintéticas de gaseificação

Os experimentos de análise termogravimétrica foram realizados com o uso
de misturas de composição descritas na Tabela V.1 (gaseificação 1 e gaseificação
2). Os catalisadores foram testados em equipamento de termogravimetria comercial
(TGA Mettler Toledo) TGA/SDTA851E. O catalisador comercial de reforma a vapor
de gás natural (Catalisador A) foi usado na elaboração da metodologia. Os testes
foram realizados utilizando-se 25 mg de catalisador moído na faixa menor do que
170 mesh. A razão vapor/carbono usada foi calculada conforme mostrado no
Capítulo IV. A metodologia continha as seguintes etapas:
1- A secagem do catalisador foi feita com N2 (80 ml/min) da temperatura ambiente
até 400°C, empregando-se uma taxa de 10°C/min. Ao f inal de 15 minutos a 400°C, a
temperatura era diminuída para 100°C.
2- Realizaram-se as etapas de redução das fases de óxidos de níquel presentes no
catalisador pela passagem de 40 ml/min de mistura contendo 10% (v/v) de
hidrogênio em argônio saturado com vapor de água a 15ºC conjuntamente com 40
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ml/min de nitrogênio (gás de proteção) com programação de temperatura de 100°C
até 650°C com taxa de 10°C/min.
3- A temperatura de 650°C foi mantida por 1 hora pa ra término da etapa de ativação
do catalisador (redução) e em seguida resfriada para 350°C.
4- A seguir procederam-se às medidas das taxas de formação de coque, pela
substituição da corrente de H2/Argônio pela corrente sintética de gaseificação
(Gaseificação 1: 21,5%H2, 27,3%CO, 42,9%CO2, 8,3%CH4 e Gaseificação 2:
21%H2, 27%CO, 42%CO2, 8%CH4, 2%C2H4) saturada com vapor de água a 15°C
com programação de temperatura de 350°C até 700°C n a taxa de 5°C/min. As
misturas utilizadas nos testes foram fornecidas pela empresa White Martins, sendo
classificadas como padrão primário.

O experimento gerava uma curva de variação de massa versus tempo ou
temperatura. Porém, para comparação dos dados, apenas considerou-se a etapa de
reação, correspondente a varredura de temperatura de 350 a 700°C (Figura V.1,
exemplificado para o catalisador comercial de reforma a vapor - A). Observa-se que
o ponto inicial desta curva, isto é a variação de massa inicial indicada no gráfico, é
função da redução de massa devido às etapas de secagem e redução do NiO.
Algumas informações podem ser tiradas dos experimentos, como a temperatura que
inicia o coqueamento e a taxa de deposição de coque, que é calculada através da
linearização do trecho ascendente linear. O erro experimental pode ser assumido
como sendo inferior a 0,8%.

A metodologia foi baseada nos estudos de coqueamento desenvolvidos por
BOROWIECKI

et

al.

(2002),

realizado

em

um

equipamento

de

análise

termogravimétrica. Os autores empregaram uma corrente reacional contendo C4H10,
H2O e He, com razão molar vapor/carbono de 0,4, 0,8 e 1,1 e vazão total de 70
cm3/min. Após a etapa de redução, a temperatura decrescia para 350°C, e
prosseguia-se a varredura de temperatura até 700°C.

As simulações foram validadas pelos experimentos realizados empregando-se
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a composição sintética de gaseificação, 21,5 % H2, 27,3 % CO, 42,9 % CO2 e 8,3 %
CH4, nos experimentos termogravimétricos com variação de temperatura ao longo
do experimento.
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Figura V. 1 - Experimento conduzido no TGA com corrente de Gaseificação 1 para
o catalisador comercial de reforma a vapor (A).

V.2.2. Simulações termodinâmicas do potencial de formação de coque

As simulações termodinâmicas conduzidas usando o simulador de
processos PRO-II com o modelo termodinâmico SRK (Soave-Redlich-Kwong) e
cálculos de energia livre de Gibbs (Reator de Gibbs). A Tabela V.2 apresenta as
correntes empregadas nas simulações.
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Tabela V. 2 – Dados das correntes empregadas nas simulações.
Gás

N2

H2

CO

CO2

CH4

H2O

50,0

10,7

13,6

21,4

4,1

-

39,2

13,2

17,2

12,2

2,8

13,5

-

8,6

10,9

17,2

3,3

60,0

-

8,4

10,8

16,9

3,3

60,5

1
2
3
4
Notas: Gás 1 = composição típica obtida com gaseificação de biomassa realizada com ar;
Gás 2= composição típica obtida com gaseificação de biomassa realizada com ar e vapor; Gás 3=
composição típica de gaseificação de biomassa com vapor de água; Gás 4= ajuste da composição 3,
considerando o tolueno como alcatrão.

A estimativa do potencial de formação de coque foi realizada considerandose as seguintes condições principais:

•

Metano e tolueno como hidrocarbonetos representativos de estarem presentes
no gás oriundo da gaseificação da biomassa, sendo o tolueno selecionado para
representar

o

alcatrão.

Temperaturas

entre

450

a

900°C

e

relação

“vapor/carbono” (V/C) variando de 0,2 a 2,4 mol/mol. O metano foi escolhido por
ser um hidrocarboneto presente no gás oriundo da gaseificação de biomassa
(Tabela V.3 ), e o tolueno, por sua vez, é considerado um composto modelo para
o alcatrão, sendo comumente empregado na literatura em estudos de remoção
de alcatrão (LI, HIRABAYASHI, SUZUKI, 2009; COLL et al., 2001).

•

Correntes gasosas típicas de processos de gaseificação a pressão atmosférica
(casos 1 a 4 da tabela V.2), baseada em dados de literatura (KNOEF, 2005;
HIGMAN E BURGT, 2003). Temperaturas entre 450 a 900°C, com relação
vapor/carbono (V/C) de 5,0 mol/mol.

•

Corrente gasosa gaseificação 1 (21,5%H2, 27,3%CO, 42,9%CO2, 8,3%CH4), com
temperatura entre 450 a 900 °C e relação vapor/carb ono (V/C) entre 0,2 a 10
mol/mol.
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V.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
V.3.1. Simulações termodinâmicas do potencial de formação de coque na
reação de reforma a vapor de metano e tolueno

A tendência de formação de coque estimada pela análise termodinâmica para
o metano e o tolueno pode ser observada nas Figuras V.2 e V.3, respectivamente.
Podemos observar que a quantidade de carbono prevista é maior para o tolueno do
que para o metano nas mesmas condições de temperatura e razão molar
vapor/carbono (V/C). Para o metano, constatou-se que a partir da relação (V/C) =0,8
mol/mol as curvas passavam por um máximo a 600°C. E nquanto para o tolueno o
teor de carbono decresce com a temperatura empregada, independentemente da
razão vapor/carbono (V/C) utilizada. A formação de coque torna-se desprezível em
temperaturas superiores a 700°C com V/C=1,0 para o metano, e V/C=1,2 para o
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Figura V. 2 – Simulações de reforma a vapor do metano a pressão atmosférica.
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Figura V. 3 – Simulações de reforma a vapor do tolueno a pressão atmosférica.

Os resultados de tendência a formação de coque com o uso de metano e
tolueno são consistentes com a prática industrial, onde no processo de reforma a
vapor não se observa a formação de coque na região de saída do reformador, onde
a temperatura é acima de 700°C. Da mesma forma, é c onhecido na prática industrial
que a nafta possui maior tendência ao coqueamento do que o gás natural, sendo
utilizados catalisadores contendo promotores, tais como metais alcalinos, para
aumentar a resistência ao coqueamento na reforma a vapor da nafta.

Experimentalmente, ROSTRUP-NIELSEN (1974) observou que a taxa de
coqueamento é maior para compostos insaturados, apresentando a seguinte ordem
(µgcoque/min): etileno (17500) >benzeno (532) >n-heptano (135)>n-hexano (95) > nbutano (2). Essas taxas foram observadas na reação de reforma a vapor a 30 atm,
500°C, com V/C=2,0.
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V.3.2. Simulações termodinâmicas do potencial de formação de coque na
reação de reforma a vapor de composições contendo CO, CO2, H2 e CH4

Os resultados de estimativa da formação coque pelo equilíbrio termodinâmico
utilizando a corrente contendo 21,5%H2, 27,3%CO, 42,9%CO2 e 8,3%CH4
(Gaseificação 1– Tabela V.1) com a variação da relação vapor/carbono (V/C) são
apresentados na Figura V.4.
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Figura V. 4 – Simulações obtidas usando a corrente 21,5%H2, 27,3%CO, 42,9%CO2
e 8,3%CH4, a pressão atmosférica.
Observa-se que a tendência termodinâmica a formação de carbono (coque)
decresce com o aumento da relação vapor/carbono (V/C) e da temperatura. Nas
condições utilizadas na simulação, o teor de carbono é desprezível acima de 650°C.
Em acordo com a avaliação termodinâmica, a literatura reporta que a taxa de
formação de coque (que depende do tipo de catalisador e das condições
experimentais utilizadas) tipicamente decresce com o acréscimo da razão molar
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vapor/carbono, como apresentado por ROSTRUP-NIELSEN (1974) em seus estudos
de reforma a vapor de n-heptano a 500°C.

A seguir comparou-se a tendência ao coqueamento das composições
gasosas 1, 2 e 3 (Tabela V.2) mantendo-se a relação vapor/carbono (V/C)=5,0
mol/mol (Figura V.5).

O teor de carbono (coque) estimado nas condições testadas foi superior para
o gás 2 do que para o gás 1 (Tabela V.2). O gás 2 possui uma maior relação
CO2/CH4 (CO2/CH4=5,2 para o gás 2 e CO2/CH4= 4,3 para o gás 1). A literatura tem
discutido que a razão CO2/CH4 exerce uma grande influência na tendência
termodinâmica de formação de coque, conforme foi mostrado por GADALLA E
BOWER (1988). Os autores mostraram que para uma razão CO2/CH4 =5,0 e p=1
atm, deve-se empregar temperaturas superiores a 650°C para evitar a deposição de
carbono,

considerando

( CO2 + H 2 ↔ H 2 O + CO ) e
considerada

em

um

as

reações:

( CH 4 + CO2 ↔ 2CO + 2 H 2 ),

( 2CO ↔ CO2 + C ). A formação de carbeto de Ni foi

segundo

momento,

através

da

inclusão

da

reação

( 3 Ni + C ↔ Ni3C ) no modelo estimado pelos autores. Conclui-se que usando a
relação CO2/CH4 =5,0 e p=1 atm, deve-se empregar temperaturas superiores a
800°C. A Figura V.6 exemplifica esses limites.
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Figura V. 5 – Simulações obtidas usando gás 1, 2 e 3 (Tabela VIII.2), pressão
atmosférica.

Figura V. 6 – Limite termodinâmico para formação de carbono e de carbeto de
níquel (GADALLA E BOWER, 1988).

Devido à elevada relação vapor/carbono (18 mol/mol) observa-se que para o
gás 3 (Tabela V.2) não existe favorecimento termodinâmico da formação de carbono
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(coque). Não houve formação de carbono para a corrente gás 4 nas mesmas
condições de temperatura e razão V/C. Os resultados mostram que a tendência ao
coqueamento é fortemente influenciada pela composição do gás e pelas condições
de operação (ex: temperatura e relação vapor/carbono). Preferencialmente, deve-se
realizar a etapa de remoção catalítica do alcatrão em uma condição em que não
haja favorecimento termodinâmico para a formação de coque.

V.3.3. Avaliação da tendência a desativação dos catalisadores usando análise
termogravimétrica

Visando o estabelecimento de uma metodologia para avaliação da tendência
a formação de coque, empregaram-se as correntes 21,5%H2, 27,3%CO, 42,9%CO2
e 8,3%CH4 (gaseificação 1), e 21%H2, 27%CO, 42%CO2, 8%CH4, 2%C2H4
(gaseificação 2), em ensaio conduzido no equipamento de análise termogravimétrica
(TG), Figuras V.7 e V.8.

variação em massa (%)
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Figura V. 7 – Avaliação da formação de coque do tipo filamentoso usando
composição sintética de gaseificação (21,5%H2, 27,3%CO, 42,9%CO2 e 8,3%CH4).
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Figura V. 8 – Avaliação da formação de coque do tipo filamentoso usando
composição sintética de gaseificação (21%H2, 27%CO, 42%CO2, 8%CH4, 2%C2H4).

Observa-se a partir da curva obtida com a composição gaseificação 1 (Figura
V.7) que após um trecho linear de aumento de massa com a temperatura, ocorre
um período constante, e o posterior decaimento após 670°C. Os resultados
permitem avaliar a resistência dos catalisadores a formação de coque através da
visualização da temperatura em que se inicia o aumento de massa, e também
através da taxa de deposição de coque. O aumento da massa está relacionado a
deposição de coque pela formação de carbono do tipo filamentoso, formado através
da reação de Boudouard ( 2CO → C + CO2 ) (SNOECK, FOWLES E FROMENT,
2002).

A etapa de decaimento, que pode ser observada na Figura V.7, deve-se a
gaseificação do carbono pelo CO2, similar a encontrada por SNOECK, FOWLES E
FROMENT (2002). De acordo com os autores, existe uma competição entre os
processos de nucleação de carbono filamentoso e a desativação pela formação de
carbono encapsulante. A remoção do carbono encapsulante é dificultada em
condições de baixas pressões parciais de CO e CO2, e baixas temperaturas,
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acarretando no acréscimo da formação de carbono filamentoso, passando por um
período constante, e um decréscimo devido à remoção do carbono filamentoso.
Comparando as Figuras V. 7 e V.8, observa-se que o período de taxa
constante é bem definido quando se emprega a corrente de gaseificação 1, com
decréscimo da variação de massa a partir de 670°C. Os testes com a corrente
gaseificação 2 contendo C2H4, mostraram que o processo de remoção do carbono
foi deslocado para temperaturas maiores, já que não se observou o decaimento das
curvas até a temperatura final de teste, igual a 700°C.

A Tabela V.3 apresenta a temperatura inicial de formação de coque,
evidenciando que todos os catalisadores iniciaram o coqueamento na temperatura
de 497°C, quando se empregou a corrente de gaseific ação 1. Constatou-se que o
coqueamento se iniciava em temperaturas menores, e que variação de massa era
maior, para os testes com a corrente gaseificação 2 (Figura V.8). A influência do
eteno na tendência ao coqueamento é marcante, como foi mostrado nos
experimentos realizados por ROSTRUP-NIELSEN (1974).

Os resultados mostram que os catalisadores 12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19

e

7%NiO/BaAl12O19 possuem menor tendência a formação de coque, evidenciado pela
taxa de coqueamento normalizada, considerando-se a área metálica dos
catalisadores, apresentado no Capítulo IV. As taxas normalizadas são maiores para
os testes realizados com a corrente gaseificação 2, com composição 21%H2,
27%CO, 42%CO2, 8%CH4, 2%C2H4. As Figuras V.9 a V.12 apresentam as curvas de
TGA para cada catalisador usando as duas composições de gaseificação,
comprovando que, entre os catalisadores testados, o 7%NiO/BaAl12O19 seria o mais
resistente a desativação nas condições de gaseificação.
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Tabela V. 3 – Resultados obtidos nos ensaios de coqueamento com corrente de
gaseificação.
Catalisador

Faixa
de Taxa de
temperatura coque
(°C)
(mg/°C)

7%NiO/BaAl12O19
6%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19
5%NiO/LaAl11O18
12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19

497-595
497- 595
497- 595
497-595

7%NiO/BaAl12O19
6%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19

458-615
350-478
497-615
350-595
350-398
418-615

5%NiO/LaAl11O18
12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19

formação
(mg/h)

Gaseificação 1
0,0024
0,72
0,0080
2,39
0,0054
1,62
0,0136
4,06
Gaseificação 2
0,0172
5,17
0,0082
2,35
0,0279
8,37
0,0662
20,5
0,0123
1,60
0,0369
11,0

de Taxa normalizada
(10 2xmg*gNi/h*m2)

1,88
6,26
3,35
11,8
7,34
28,0*
42,3
37,0*

*considerando o somatório das duas taxas, obtida a partir da inclinação de duas retas.
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Figura V. 9 – Avaliação da formação de coque do tipo filamentoso para o catalisador
7%NiO/BaAl12O19, usando as correntes gaseificação 1 e gaseificação 2.
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Figura V. 10 – Avaliação da formação de coque do tipo filamentoso para o
catalisador 5%NiO/LaAl11O18, usando as correntes gaseificação 1 e gaseificação 2.
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Figura V. 11 – Avaliação da formação de coque do tipo filamentoso para o
catalisador 6%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19, usando as correntes gaseificação 1 e
gaseificação 2.
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Figura V. 12 – Avaliação da formação de coque do tipo filamentoso para o
catalisador 12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19, usando as correntes gaseificação 1 e
gaseificação 2.
A Figura V.13 apresenta a correlação entre as taxas de desidrogenação do
ciclo-hexano (obtidas no Capítulo IV) e as taxas normalizadas obtidas no teste de
gaseificação 1. Existe uma correlação entre os resultados, indicando que o tamanho
da partícula de níquel está fortemente relacionado à resistência a formação de
coque como comprovado por CHRISTENSEN et al. (2006). A mesma conclusão foi
obtida empregando os dados de taxa normalizada no teste conduzido com a
composição de gaseificação 2, Figura V.14.
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Figura V. 13 – Correlação entre a taxa de desidrogenação do ciclo-hexano e a taxa
normalizada (corrente gaseificação 1).
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Figura V. 14 – Correlação entre a taxa de desidrogenação do ciclo-hexano e a taxa
normalizada (corrente gaseificação 2).
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V.4. CONCLUSÕES

A estimativa termodinâmica de formação de carbono (coque) com correntes
típicas de processos de gaseificação de biomassa indica que o uso de elevadas
temperaturas e relações vapor/carbono, tais como temperaturas acima de 700°C e
relações vapor/carbono acima de 5 mol/mol, suprime a formação de coque. Estas
condições, no entanto, podem acarretar um aumento dos custos de purificação da
corrente gasosa oriunda da gaseificação de biomassa. Isto indica a necessidade de
desenvolvimento de catalisadores que em condições mais brandas de temperatura
e/ou relação vapor/carbono, iniba cineticamente a deposição de coque.

A metodologia de análise termogravimétrica utilizando gás com composição
típica da obtida em processos de gaseificação se mostrou adequada para
discriminar

a

resistência

ao

coqueamento

de

diferentes

catalisadores.

O

comportamento de deposição e eliminação do coque sobre a superfície do
catalisador, com a variação da temperatura, se mostrou em acordo com a estimativa
termodinâmica.

Os catalisadores 12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19 e

7%NiO/BaAl12O19 possuem

menor tendência a formação de coque, evidenciado pela taxa de coqueamento
normalizada obtida nos testes com correntes sintéticas de gaseificação. Maiores
taxas de coqueamento foram encontradas para a corrente de gaseificação 2, que
contém eteno em sua composição, conforme mostram as Figuras V.9 a V.12. Isso
demonstra que a avaliação encontrada na literatura usando composições sintéticas
sem olefinas, ou apenas com o composto modelo para alcatrão, é feita de maneira
simplificada, podendo mascarar enormemente os resultados.
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CAPÍTULO VI – USO DA REAÇÃO DE REFORMA A VAPOR
DO TOLUENO PARA SELEÇÃO DE CATALISADORES
RESISTENTES À DEPOSIÇÃO DE COQUE

VI.1. INTRODUÇÃO

Os principais compostos usados na literatura para simular o alcatrão são:
benzeno (MAGRINI-BAIR et al., 2007; VELEGOL, GAUTAM, SHAMSI, 1997), fenol
(POLYCHRONOPOULOU, COSTA, EFSTATHIOU, 2004; POLYCHRONOPOULOU,
FIERRO, EFSTATHIOU, 2004; CONSTANTINOU, EFSTATHIOU, 2009), tolueno (LI,
HIRABAYASHI, SUZUKI, 2009; COLL

et al., 2001), naftaleno (FURUSAWA,

TSUTSUMI, 2005), metil-naftaleno (DOU et al., 2003; DOU et al., 2008), além de
antraceno e pireno (COLL et al., 2001).

A razão molar vapor/carbono (V/C) empregada nos testes foi de 1,5 e 1,9,
estando dentro da faixa apresentada na literatura para a reforma a vapor do tolueno
(LI, HIRABAYASHI, SUZUKI, 2009a; LI, HIRABAYASHI, SUZUKI, 2009b). Em
estudos preliminares, maiores valores de conversão foram obtidos para a razão
V/C=1,9, tendo sido esse valor adotado para os demais testes, o que está de acordo
com o observado para estudos de reforma a vapor (COLL et al., 2001).

A temperatura empregada nos testes em unidade atmosférica variou
inicialmente de 400 a 650°C. Devido a limitações na fornalha do reator, as reações
não poderiam ser feitas em temperaturas maiores, já que esta opera em
temperaturas máximas de 700°C. Na literatura, entre tanto, as temperaturas
observadas são maiores, variando normalmente de 500 a 850°C, visando simular as
condições

de

temperatura

(CONSTANTINOU,

no

gás

EFSTATHIOU,

de
2009;

síntese

gerado

na

SWIERCZYNSKI,

gaseificação
COURSON,

KIENNEMANN, 2008). Os resultados dos ensaios preliminares para a seleção de
gás de arraste, vazões e temperaturas empregadas, e massa de catalisador são
apresentados no Apêndice.
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No presente estudo, vários catalisadores foram preparados e avaliados em
escala de laboratório. De forma a fazer uma rápida seleção das formulações
promissoras foi desenvolvida uma metodologia em laboratório baseada na reforma a
vapor do tolueno a pressão atmosférica em condições favoráveis a deposição de
coque. Empregaram-se análise elementar e microscopia eletrônica de varredura na
análise do teor e tipo de coque depositado nos catalisadores após o término das
reações.

VI.2. EXPERIMENTAL
VI.2.1- Reação de reforma a vapor do tolueno em unidade atmosférica

A reforma a vapor do tolueno (TEDIA, >99,5%p/p) foi realizada em unidade de
microatividade, operando a pressão atmosférica, temperaturas entre 400 a 650 °C e
razão molar V/C (“vapor/carbono”) de 1,5 a 1,9. O gás de reação (hidrogênio,
nitrogênio ou mistura contendo 10% de hidrogênio em argônio) passava através de
saturadores para água e tolueno, mantidos a 15 e 0°C, respectivamente. A Figura
VI.1 apresenta a unidade empregada nos testes.

(a)

(b)

(c)

Figura VI. 1 – Vista parcial da unidade de microatividade. Em detalhes: (a) painel da
unidade.(b)Reator/fornalha. (c)saturadores com os reagentes (água/tolueno).
Antes da reação os catalisadores foram reduzidos “in-situ”. A etapa de redução
dos catalisadores foi realizada através de programação de temperatura com taxa de
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10°C/min, indo da temperatura ambiente até 650°C, p ermanecendo por 2 h nessa
temperatura. Após essa etapa, a temperatura era reduzida para a temperatura de
teste. A corrente utilizada na etapa de redução possuía 10%H2 em argônio com
vazão de 40 ml/min. A temperatura reacional foi limitada a 600°C, devid o a
problemas operacionais.
A razão molar V/C (vapor/carbono) era calculada da seguinte maneira:

V /C =

n H 2O

(eq. VI.1)

7 * ntol

Considera-se para cada saturador:

y ga1 = 1 − p vtol

(eq. VI.2)

y ga 2 = 1 − p vH 2O

(eq. VI.3)

ntol =

V ga1 (1 − p vtol )

n H 2O =

R * Tb1

(eq. VI.4)

* p vtol

V ga 2 (1 − pvH 2 O ) 2
R * Tb

(eq. VI.5)

* p vH 2O

onde: Vga1 e Vga 2 = vazões de gás de arraste que passam pelos saturadores de
tolueno e água, respectivamente, yga1 e yga2 = frações molares do gás de arraste
que passam pelos saturadores de água e tolueno, respectivamente, Tb1=15°C e
Tb2=0°C, temperatura dos banhos, R=constante universa l dos gases, pvtol =pressão
de vapor do tolueno a 0°C e pvH O = pressão de vapor da água a 15°C, calculados
2

pela equação de Antoine.

O ajuste da vazão de gás de arraste era feito em modo a alcançar a relação
molar vapor/carbono (V/C) estipulada. As curvas de calibração foram feitas para
diversos gases de arraste para os dois controladores de vazão relacionados aos
saturadores de água e tolueno, correlacionando-se a vazão estipulada nos
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controladores e as vazões medidas no bolhômetro. Os resultados foram obtidos
após 10 minutos de reação, sendo que entre as temperaturas os saturadores eram
by-passados e só eram alinhados quando a temperatura estava estabelecida.
Calculava-se a velocidade específica da reação, considerando-se cinética de
pseudo-primeira ordem e o dado da conversão inicial, conforme equação:
W / v = 1/ k * ln(1/(1 − xa ))

(eq. VI.6)

onde : W=massa de catalisador, v=vazão de N2 (ml/min), xa=conversão de
tolueno.
Os catalisadores usados nos estudos exploratórios foram os catalisadores
comerciais A (reforma a vapor de gás natural), B e C (reforma a vapor de nafta), com
mesh similar (< 270µm). Os catalisadores foram secos por 1 hora em estufa a vácuo
a 150°C, juntamente com um catalisador de referênci a, com umidade variando entre
8,0 a 12,0%m/m. Os testes foram realizados com massa variando de 25 a 100mg.

A análise dos resultados foi realizada com cromatógrafo à gás (HP 5890) e
espectrômetro de massas (Pfeiffer Vacuum GSD 320 T1 Thermostar) . A coluna
cromatográfica usada foi a coluna PONA (HP) de 50 m x 0.2 mm x 0.5 µm de
espessura de fase. O método usado foi o seguinte: 60°C por 10 minutos, taxa de
30°C/min até atingir 150°C, patamar mantido por cin co minutos, taxa de 50°C/min
até atingir 220°C, patamar mantido por 10 minutos, tempo total de 29,4 minutos.
Detector FID (de ionização de chama) a 300°C, injet or a 280°C e split 1:0. Após
algum tempo, o tempo total foi reduzido para 18 minutos, e a programação foi
alterada para: 60°C por 10 minutos, taxa de aquecim ento de 30°C/min até 150°C,
patamar mantido por 5 minutos, em split-less, com hidrogênio como gás de arraste
na pressão de 19 psi. A temperatura do injetor foi reduzida para 150°C.
Ensaios para o catalisador A com diferentes granulometrias (<270µm, 140+270µm e -60+40µm) foram conduzidos, e não foi observada alteração no valor
de conversão nas mesmas condições empregadas. Optou-se por trabalhar com
todos os catalisadores com a mesma faixa granulométrica, <270 µm.

Os compostos usados para conferência do tempo de retenção são
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apresentados na Tabela VI.1. O metano era identificado na faixa de tempo de
retenção igual a 2,5 a 2,6 min. Esses compostos foram identificados através da
injeção de padrões, de modo que tivéssemos outros dois grupos: > C6 (6,4-10,5) e
compostos pesados (10,5-28,0).

Tabela VI. 1 - Tempos de retenção de alguns compostos, obtidos pelo método
cromatográfico.
Compostos
ciclo-hexano
Benzeno
Propil-benzeno
Tolueno
p-xileno
o-xileno
1-metil-naftaleno

Faixa de tempo de retenção (min)
5,5-5,6
5,3-5,4
14,6-14,7
9,2-9,3
12,8-12,9
13,3-13,4
21,2-21,3

Adotou-se como prática a calibração externa do tolueno pelo cromatógrafo,
para obtenção da conversão do tolueno (equação VI.7). Isso era feito com o by-pass
aberto do reator e os saturadores alinhados, então, fazia-se a injeção no
cromatógrafo, obtendo-se a área equivalente ao tolueno na condição testada. Essa
rotina é extremamente importante para se determinar a conversão do tolueno, e está
sujeita a variações, pois é dependente da temperatura do banho.

X tol = 100 * ( Ae − Atol ) / Ae

(eq. VI.7)

onde Ae =área de tolueno correspondente ao branco, Atol = área do tolueno.

Para análise no espectrômetro de massas, selecionaram-se inicialmente os
fragmentos apresentados na Tabela VI.2 para construção do método de análise.
Adotou-se

após

alguns

experimentos,

o

procedimento

de

calibração

do

espectrômetro de massas com baixa periodicidade, pelo menos a cada semana,
sendo a melhor prática, a conferência diária. Isto é feito através da passagem de gás
com composição conhecida (78%H2, 2%CH4, 10%CO, 10%CO2) por pelo menos 30
minutos, para estabilização dos sinais. Os dados obtidos pelo espectrômetro de
massas foram utilizados para o cálculo da distribuição dos produtos obtido em
alguns experimentos, através do sinal do espectrômetro de massas (si). Observa-se
que os compostos N2 e CO eram identificados pelo m/e- igual a 28, o que
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impossibilitava o acompanhamento da formação de CO durante as reações.

Ri = 100 * ( s i ) / ∑ s i

(eq. VI.8)

Tabela VI. 2- Relação de compostos selecionados para a construção do método de
análise no espectrômetro de massas
Compostos
N2
He
CO2
CO
CH4
H2
C6H6
H2O
C7H8

m/e28
4
44
28
15
2
78
18
91

Os resultados dos testes preliminares empregados para obtenção das
condições experimentais se encontram no ANEXO II.
VI.2.2. Caracterização dos catalisadores usados
Os catalisadores usados foram analisados por microscopia eletrônica
varredura, empregando dois equipamentos de diferentes resoluções. Cada amostra
foi aderida em suporte condutor de latão e recoberta por uma delgada camada de
ouro-paládio, através do metalizador EMITECH K750X. Foi analisada ao
microscópio eletrônico de varredura JEOL JSM6490LV, em imagens por elétrons
secundários e retroespalhados, operando em alto vácuo a 20kV e com distância de
trabalho de cerca de 10mm. Algumas imagens foram feitas no microscópio de
bancada (HITACH TM-1000), sem metalização prévia.

O ensaio CHN foi feito no equipamento ThermoFinnigan FLASH EA1112 ou
FISONS EA 1110, para se determinar a porcentagem de carbono, hidrogênio e
nitrogênio da amostra de catalisador gasto. A amostra é colocada em um reator de
quartzo onde é feita a combustão da amostra, que é finalizada em um leito de óxido
de cromo, gerando alguns compostos, tais como: NOx, CO2, H2O, e gases ácidos.
Os gases gerados passam por um leito com cobre metálico onde é feita a redução à
N2 e óxidos nitrosos, enquanto os gases ácidos são adsorvidos em uma camada de
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óxido de cobalto revestido com prata. Sendo assim, os gases efluentes, N2, CO2 e
H2O são analisados em cromatógrafo a gás, equipado com uma coluna Porapack e
um detector de condutividade térmica (TCD).

VI.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

VI.3.1. Resultados dos testes de avaliação dos catalisadores do tipo NiO/hexaaluminatos pela metodologia de avaliação rápida

Os 10 catalisadores formulados para as 4 séries de suporte foram testados
na reforma a vapor do tolueno a 500°C, razão V/C=1, 9, com massa de catalisador
igual a 25 mg e vazão total de 255 ml/min A Tabela VI.3 apresenta o ranking de
conversão de tolueno, aos 15 minutos de reação. As conversões iniciais a 500°C
variaram entre 64 e 83%. A velocidade específica foi calculada considerando
cinética de pseudo-primeira ordem conforme os estudos de ROSTRUP-NIELSEN
(1973), que comparou a atividade de diferentes catalisadores. O teor de coque foi
determinado nas amostras recolhidas após 3 horas de reação pela técnica de
análise elementar (CHN).

Como a velocidade de reação é proporcional a velocidade específica, quanto
maior o valor de k maior a velocidade de reação, mais ativo o catalisador. A Figura
VI.2 mostra que a velocidade específica passa por um máximo no teor intermediário
de NiO para os catalisadores suportados em hexa-aluminato de La e La-Ce, sendo
que os valores de k para os menores e maiores teores se apresentaram bem
próximos. Porém, a diferença encontrada para a velocidade específica para os
catalisadores suportados em hexa-aluminato de Ca e Ba com diferentes teores de
NiO é maior, e a velocidade específica diminui com o aumento do teor de NiO, de
acordo com a Figura VI.3.
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Tabela VI. 3- Resultados dos experimentos por ordem de conversão inicial.
Condições: 25mg de catalisador, temperatura =500°C, V/C=1,9 e velocidade
espacial de 612000 ml/gcat*h.
Catalisadores
Conversão
k(ml/g*s)
Teor de
Delta P (bar)
de tolueno
coque
(%)
(%m/m)
14%NiO/ CaAl12O19
83
104
50,4
0,11
Catalisador A
82
107
6,1
0,05
14%NiO/BaAl12O19
5%NiO/LaAl11O18
12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19
6%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19
14%NiO/LaAl11O18
7%NiO/BaAl12O19
9%NiO/LaAl11O18
7%NiO/ CaAl12O19
9%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19

81
78
75
76
76
75
66
65
64

113
117
128
121
132
133
175
132
178

15,4
2,2
1,8
4,1
2,3
6,7
*
25,2
8,9

0,06
0,06
0,05
0,04
0,05
0,07
0,04
0,07
0,06

* não teve amostra suficiente para análise.

190
180
170
160

k (mL/g .s)

150
Hexa-aluminato La-Ce
Hexa-aluminato La

140
130
120
110
100
90
4,8

6,8

8,8

10,8

12,8

14,8

%NiO

Figura VI. 2 - Velocidade específica da reação de reforma a vapor de tolueno versus
teor de NiO para os catalisadores suportados em hexa-aluminato de La e La-Ce,
com 25mg de catalisador, temperatura =500°C, V/C=1, 9 e velocidade espacial de
612000 ml/gcat*h.

108

140
135
130
125

k (mL/g .s)

120
hexa-aluminato Ca
hexa-aluminato Ba

115
110
105
100
95
90
4,8

6,8

8,8

10,8

12,8

14,8

%NiO

Figura VI. 3 - Velocidade específica da reação de reforma a vapor de tolueno versus
teor de NiO para os catalisadores suportados em hexa-aluminato de Ca e Ba, com
25mg de catalisador, temperatura =500°C, V/C=1,9 e velocidade espacial de 612000
ml/gcat*h.
Os resultados da desidrogenação do ciclo-hexano fornecem informação
sobre a atividade dos catalisadores na reação de reforma a vapor do metano
(BITTENCOURT et al., 2007; VASCONCELOS, 2006). No entanto, os experimentos
não evidenciaram uma boa correlação entre os valores das constantes cinéticas de
desidrogenação do ciclo-hexano e da reação de reforma a vapor do tolueno,
conforme Figura VI.4.

k desidrogenação (mL/g*s)
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k reforma a vapor (mL/g*s)
Figura VI. 4 – Correlação entre as constantes cinéticas das reações de
desidrogenação do ciclo-hexano e a reforma a vapor do tolueno.
O acompanhamento da conversão de tolueno ao longo do tempo para as
séries de catalisadores pode ser visto nas Figuras VI.5 a VI.8. O perfil de conversão
para o hexa-aluminato de Ca foi um pouco diferente dos demais, obtendo-se valores
maiores de conversão para o maior teor de NiO.

Conversão de tolueno (%)

série do hexa-aluminato de La-Ce

90
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50
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50

100

150

200

Tempo (min)

Figura VI. 5 - Conversão da reação de reforma a vapor de tolueno versus tempo
reacional para os catalisadores suportados em hexa-aluminato de La-Ce, com 25mg
de catalisador, temperatura =500°C, V/C=1,9 e veloc idade espacial de 612000
ml/gcat*h.
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Série do hexa-aluminato de La
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Figura VI. 6 - Conversão da reação de reforma a vapor de tolueno versus tempo
reacional para os catalisadores suportados em hexa-aluminato de La, com 25mg de
catalisador, temperatura =500°C, V/C=1,9 e velocida de espacial de 612000 ml/gcat*h.
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Figura VI. 7- Conversão da reação de reforma a vapor de tolueno versus tempo
reacional para os catalisadores suportados em hexa-aluminato de Ca, com 25mg de
catalisador, temperatura =500°C, V/C=1,9 e velocida de espacial de 612000 ml/gcat*h.
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Figura VI. 8 - Conversão da reação de reforma a vapor de tolueno versus tempo
reacional para os catalisadores suportados em hexa-aluminato de Ba, com 25mg de
catalisador, temperatura =500°C, V/C=1,9 e velocida de espacial de 612000 ml/gcat*h.
As Figuras VI.9 a VI.12 apresentam os perfis de pressão ao longo do tempo,
sendo que o aumento da pressão relaciona-se com a formação de coque do tipo
filamentoso.

Série do hexa-aluminato de Ca
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100

150

200
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Figura VI. 9 - Acompanhamento da pressão ao longo da reação para os
catalisadores suportados em hexa-aluminato de Ca, com 25mg de catalisador,
temperatura =500°C, V/C=1,9 e velocidade espacial d e 612000 ml/gcat*h.
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Figura VI. 10- Acompanhamento da pressão ao longo da reação para os
catalisadores suportados em hexa-aluminato de Ba, com 25mg de catalisador,
temperatura =500°C, V/C=1,9 e velocidade espacial d e 612000 ml/gcat*h.
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Figura VI. 11 - Acompanhamento da pressão ao longo da reação para os
catalisadores suportados em hexa-aluminato de La, com 25mg de catalisador,
temperatura =500°C, V/C=1,9 e velocidade espacial d e 612000 ml/gcat*h.
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Figura VI. 12- Acompanhamento da pressão ao longo da reação para os
catalisadores suportados em hexa-aluminato de La-Ce, com 25mg de catalisador,
temperatura =500°C, V/C=1,9 e velocidade espacial d e 612000 ml/gcat*h.
A razão entre a conversão final (143 minutos de reação) e inicial obtida nas
condições empregadas na reforma a vapor do tolueno foi utilizada para comparar os
catalisadores em relação à resistência ao coqueamento (Figura VI.13). Podemos
observar que os catalisadores 7%NiO/CaAl12O19, 14%NiO/CaAl12O19

e 14%

NiO/BaAl12O19 apresentaram maior redução da conversão ao longo da reação, em
acordo com o elevado conteúdo de coque depositado nos catalisadores constatado
pela análise CHN (Figura VI.14), que é uma técnica usualmente empregada na
literatura para quantificar o coque produzido (ZHANG et al., 2007).

A desativação dos catalisadores evidenciada já era esperada, visto que
quanto mais insaturada a carga, maior a taxa de coqueamento encontrada (por
ROSTRUP-NIELSEN, 1974), sendo acentuado na temperatura de 500°C.
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Figura VI. 13 - Ordem de desativação dos catalisadores testados nas condições préestabelecidas, calculado pela razão entre a conversão final (aos 143 minutos de
reação) e conversão inicial (15 minutos de reação).
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Figura VI. 14 – Teor de coque encontrado nas amostras ao final da reação.

A seguir são apresentadas as imagens obtidas com MEV de algumas
amostras, selecionadas devido à disponibilidade de material, conforme Tabela VI.4.
As imagens foram obtidas em equipamentos diferentes, sendo que os catalisadores
com maior teor de óxido de níquel foram observados com microscópio eletrônico de
varredura (JEOL JSM-6490LV), em imagens por elétrons secundários, operando em
alto vácuo a 20 kV e com distância de trabalho de 10mm. Logo, a resolução
alcançada dessas amostras foi bem elevada, conseguindo-se ampliações de 50.000
vezes, enquanto no microscópio de bancada (HITACHI TM-1000), a ampliação
máxima foi de 7000 vezes.

O coque formado na amostra 14%NiO/hexa-aluminato de Ca (Figura VI.16) e
preseume-se que o coque depositado na amostra 7%NiO/hexa-aluminato de Ba
(Figura VI.18) seja do tipo filamentoso. As imagens para as amostras 14%NiO/hexaaluminato de La, 6%NiO/hexa-aluminato de La-Ce e 12%NiO/hexa-aluminato de LaCe, que podem ser vistas nas Figuras VI.19 a VI.21, o coque foi identificado como
não-estruturado com auxílio da literatura (Figura VI.22) através da comparação com
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imagens típicas de coque do tipo filamentoso e do tipo não-estruturado, que foi
formado em catalisadores contendo potássio (JUAN-JUAN et al., 2004).

Os tipos de depósitos de carbono encontrados estão de acordo com o
esperado em função da temperatura empregada (500°C) , onde predomina o tipo
filamentoso e o do tipo goma (ROSTRUP-NIELSEN E TOTTRUP, 1979; TRIMM,
1999; TRACZ, SCHOLZ E BOROWIECKI, 1990). JACKSON, THOMSON E WEBB
(1981) em seus estudos de reforma a vapor de compostos aromáticos (benzeno e
tolueno, etil-benzeno e xileno), com razão vapor/hidrocarboneto na faixa de 12 a 15 e
temperatura de 475°C, evidenciaram pequena quantida de de carbono filamentoso,
mas as análises de espectroscopia de infravermelho de amostras extraídas com
tetraclorometano evidenciaram a presença de grupos de aldeído do tipo R-CHO e –
CH=CH-CHO, associado com cadeias de polímero, esse tipo de coque é de difícil
remoção por vapor, dióxido de carbono, ou hidrogênio. De acordo com os autores, a
reforma a vapor de cargas aromáticas passa pelo intermediário CH (ads.) o que pode
levar a carbono não reativo e ao carbono do tipo filamentoso (Figura VI.15).

Figura VI. 15- Esquema proposto por JACKSON, THOMSON E WEBB (1981) para
formação de carbono a partir de cargas aromáticas e alifáticas.
A quantidade de catalisador usada nos testes era muito pequena para
maiores investigações, permitindo apenas a realização do ensaio de microscopia
eletrônica de varredura. A Figura VI. 17 não mostra com clareza o tipo de coque,
podendo ser do tipo não-estruturado. A microanálise por EDS não foi realizada
nessas amostras, pois o detector não estava funcionando no período que foi feita a
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caracterização. A Tabela VI. 4 apresenta um resumo com os dados de teor de coque
e o tipo de coque observado por microscopia para as amostras analisadas. Salientase que os testes foram feitos nas mesmas condições experimentais.
Tabela VI. 4- Tabela com amostras analisadas por microscopia de varredura
eletrônicas condições testadas (500°C, V/C=1,9, vel ocidade espacial= 612000
ml/gcat*h ).
Catalisadores

Tipo de coque observado

Teor de coque por CHN (%m/m)

14%NiO/ CaAl12O19

Coque filamentoso, abundante

50,4

14%NiO/BaAl12O19

Coque não-estruturado

15,4

14%NiO/LaAl11O18

Coque não-estruturado

2,3

Não identificado por MEV

1,8

Coque filamentoso

6,7

Coque não-estruturado

4,1

12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19
7%NiO/BaAl12O19
6%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19

Figura VI. 16- Imagens por MEV obtidas em diversas ampliações (1800, 7000,
20000 e 50000 vezes) da amostra 14%NiO/hexa-aluminato de Ca, coletada ao final
da reação (corrida NTC1-229, temperatura =500°C, V/ C=1,9 e velocidade espacial
de 612000 ml/gcat*h).
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Figura VI. 17- Imagens por MEV obtidas em diversas ampliações (1800, 7000,
20000 e 50000 vezes) da amostra 14%NiO/hexa-aluminato de Ba, coletada ao final
da reação (corrida NTC1-231, temperatura =500°C, V/ C=1,9 e velocidade espacial
de 612000 ml/gcat*h).

Figura VI. 18 Imagens por MEV da amostra 7%NiO/hexa-aluminato de Ba,
coletada ao final da reação (corrida NTC1-237, temperatura =500°C, V/C=1,9 e
velocidade espacial de 612000 ml/gcat*h).

119

Figura VI. 19 - Imagens por MEV obtidas em diversas ampliações (1800, 7000,
20000 e 50000 vezes) da amostra 14%NiO/hexa-aluminato de La, coletada ao final
da reação (corrida NTC1-224, temperatura =500°C, V/ C=1,9 e velocidade espacial
de 612000 ml/gcat*h).

Figura VI. 20 - Imagens por MEV da amostra 6%NiO/hexa-aluminato de La-Ce,
coletada ao final da reação (corrida NTC1-233, temperatura =500°C, V/C=1,9 e
velocidade espacial de 612000 ml/gcat*h).
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Figura VI. 21– Imagens por MEV obtidas em diversas ampliações (1800, 7000,
20000 e 50000 vezes) da amostra 12%NiO/hexa-aluminato de La-Ce, coletada ao
final da reação (corrida NTC1-242, temperatura =500°C, V/C=1,9 e velocidade
espacial de 612000 ml/gcat*h).
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Figura VI. 22 - Imagens por MEV obtidas para as amostras (a) Ni/Al2O3 e (b)
NiK/Al2O3 (JUAN-JUAN et al., 2004). (a) coque tipo filamentoso e (b) coque do tipo
não-estruturado.
O acréscimo da pressão acarreta em menor conversão, conforme é
apresentado na Figura VI.23. O maior incremento na pressão foi observado para a
amostra 14%NiO/hexa-aluminato de Ca e os menores acréscimos na pressão ao
longo da reação foram observados para a série de hexa-aluminato de La-Ce e La.
As observações estão de acordo com as conclusões obtidas através de microscopia
de varredura eletrônica, já que para as amostras com Ca e Ba houve identificação
de carbono do tipo filamentoso (ROSTRUP-NIELSEN E TOTTRUP, 1979; TRIMM,
1999), o que

acarreta em aumento de pressão, sendo observado

quantidade para a amostra com Ca conforme visto nas imagens por MEV.

em maior
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Figura VI. 23- Correlação entre o aumento da pressão ao longo da reação e o
decréscimo da conversão de tolueno.
Pelo perfil de conversão das amostras suportadas em hexa-aluminato de LaCe e Ba, percebe-se que apesar do decréscimo da conversão nos primeiros 60
minutos, depois a conversão se estabiliza, e esse decréscimo correlaciona-se com o
acréscimo da pressão. Isso indica que o coque formado nestes catalisadores não
afeta grandemente a atividade. Os catalisadores suportados em hexa-aluminato de
La apresentaram desativação marcante, que pode estar relacionado ao fenômeno de
sinterização. Observa-se que essa hipótese poderia ter sido comprovada através da
análise de quimissorção de H2 ou DRX, para constatação do aumento do diâmetro da
partícula de níquel.

VI.4. CONCLUSÕES

As condições utilizadas na metodologia de avaliação rápida são mais
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severas, pois a atividade de catalisadores para reforma a vapor aumenta com o
acréscimo da temperatura, assim como elevadas velocidades espaciais tendem a
reduzir a conversão.

Para a continuação dos testes, quatro catalisadores (5%NiO/LaAl11O18, 7%
NiO/BaAl12O19 e 6%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19 e 12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19), foram
selecionados devido a menor desativação ao longo do tempo observado nos testes
de curta duração.

As conclusões encontradas nos capítulos anteriores colaboraram com a
seleção, visto que a ordem da taxa de coque normalizada foi a seguinte:
14%NiO/CaAl12O19>14%NiO/LaAl11O18>>14%NiO/BaAl12O19>>7%NiO/CaAl12O19>6
%NiO/

La0,8Ce0,2Al11O19

>12%NiO/

La0,8Ce0,2Al11O19

>5%NiO/

LaAl11O18>

7%NiO/BaAl12O19
As condições selecionadas para a continuação dos testes foram: 650°C, com
V/C=1,9 e velocidade espacial de 20000 ml/g. h, empregando-se massa de
catalisador de 0,30g, com mesh < 270 µm. A limitação do regime cinético foi feito
anteriormente a execução dos testes experimentais. Uma das vantagens dessa
unidade é o sistema analítico, permitindo a identificação dos produtos gerados
através de cromatografia gasosa. Além disso, os reagentes são carreados para o
sistema, correspondendo a 50% da vazão total, sendo o restante inerte. Nos testes
anteriores, a vazão de inerte era preponderante, já que o tolueno e a água eram
arrastados pela passagem de inerte pelos saturadores.
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CAPÍTULO VII – EXPERIMENTOS DE MAIOR DURAÇÃO
EMPREGANDO TOLUENO COM OS CATALISADORES DO
TIPO NiO/HEXA-ALUMINATOS

VII.1. INTRODUÇÃO

Como dito anteriormente nos outros capítulos, o processo de reforma a
vapor envolve a formação de carbono pela reação de Boudouard ( 2CO ↔ C + CO2 ) e
pela decomposição de metano ( CH 4 ↔ C + 2H 2 ) e outros hidrocarbonetos
( C n H m → nC + m / 2 H 2 ). Ainda, em altas temperaturas (acima de 650°C), p ode haver
formação de coque pela reação de polimerização, devido a presença de olefinas
(gerado por pirólise dos hidrocarbonetos ou através da reação de craqueamento
com vapor) (ROSTRUP-NIELSEN, 1993).

As condições selecionadas para a reação favorecem a deposição de coque,
já que a relação V/C mantém-se baixa, igual a 1,9. Segundo as recomendações
usadas no processo de reforma a vapor comercial, para cargas de gás natural,
empregam-se relações vapor/carbono acima de 2,5, e para nafta elevadas relações
da ordem de 5 a 7. Adicionalmente, segundo COLL et al. (2001), para evitar a
deposição de coque no catalisador durante a reação de reforma a vapor do tolueno a
razão molar V/C deve ser superior a 2,5 e a temperatura superior a 725°C. Porém,
cabe ressaltar que a formação termodinâmica do coque (considerando a reação de
Boudouard) é favorecida em temperaturas inferiores a 650°C (SWIERCZYNSKI,
COURSON, KIENNEMANN, 2008).

Diversos testes foram apresentados ao longo dos outros capítulos visando a
seleção dos catalisadores mais resistentes a deposição de coque, como visto
anteriormente. Com isso, 4 catalisadores, 7%NiO/hexa-aluminato de Ba, 6%NiOhexa-aluminato de La-Ce, 5%NiO/hexa-aluminato de La e 12%NiO/hexa-aluminato
de La-Ce foram selecionados para a execução dos testes de 16 horas empregando
tolueno. Neste capítulo dois catalisadores, que obtiveram melhor performance, serão
selecionados para testes com outras moléculas modelo para alcatrão, no caso:
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benzeno e naftaleno.

VII.2. EXPERIMENTAL

VII.2.1. Reação de reforma a vapor do tolueno

Os experimentos foram realizados na unidade de microatividade da PID
Eng&Tech (Figura VII.1). As condições utilizadas foram: temperatura de 650°C,
relação vapor/carbono (V/C)=1,9 mol/mol, massa de catalisador de 0,3 g, vazão total
de 100 Nml/min com 50% de N2 como inerte. O catalisador era colocado entre lã de
quartzo e o restante do volume do reator era ocupado com carbeto de silício. Os
catalisadores eram reduzidos a 650°C por 2 horas co m hidrogênio.

Figura VII. 1 – Unidade de microatividade da PID Eng&Tech.
O tolueno e a água foram alimentados ao reator através de bombas
individuais e previamente vaporizados dentro da caixa quente da unidade, mantida a
180°C, e misturados com N 2, usado como gás carreador. A vazão total de gás usada
era igual a 100 ml/min, sendo 50% de inerte.

Em todos os experimentos o separador gás/líquido da seção posterior do
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reator foi mantido by-passado e assim todos os produtos reacionais foram enviados
em linha para o sistema de análise cromatográfica. A pressão em todos os testes foi
mantida constante em 4 atm. Essa foi a pressão mínima necessária para se manter
um fluxo constante, pois foi verificado uma oscilação nas cargas em pressões
inferiores. Devido à maior automação da unidade, foi possível conduzir os testes
com duração típica de 16 a 24 horas, o que permitiu avaliar em maior profundidade a
estabilidade do catalisador em condições favoráveis a deposição de coque. A
limitação do regime cinético foi feito anteriormente a execução dos testes
experimentais. Uma das vantagens dessa unidade é o sistema analítico, permitindo
a identificação dos produtos gerados através de cromatografia gasosa.

A análise dos produtos reacionais foi feita utilizando um cromatógrafo da
Shimadzu modelo GC 2014, com dois TCDs, um para análise do H2, e outro para
análise de CO e CO2, e um FID para análise de hidrocarbonetos. Foram utilizadas as
seguintes colunas para separação:

•

coluna Molecular Sieve 13x, para separação do H2. O gás de arraste
empregado na análise foi o nitrogênio;

•

coluna 60/80 Carboxen-1000, para separação de CO, CO2 e hidrocarbonetos
leves (metano, etano e propano). O gás de arraste empregado na análise foi
o hélio;

•

2 pré-colunas Hayesep N 80/100 SUS, para fazer o back-flush, isto é, possui
a função de impedir a entrada dos hidrocarbonetos pesados na peneira
molecular e na Carboxen, preservando a sua vida útil.

•

coluna EQUITY-1 (fase de poli-dimetilsiloxano), para separação dos
hidrocarbonetos pesados.

As condições de operação das colunas eram as seguintes: temperatura do
injetor e dos detectores igual a 200°C. A programaç ão de temperatura do forno
iniciava-se a 40°C, usando taxa de aquecimento de 1 0°C/min até 150 minutos,
mantendo-se nesta por 7 minutos. As vazões de gás de arraste eram de 20 ml/min
para N2 e He (Carboxen) e 5 ml/min para a coluna Equity.
Calculava-se a razão V/C da seguinte maneira:
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V /C =

ntol =

n H 2O

(eq. VII.1)

7 * ntol

Vtol * ρ tol
MM tol

nH 2O =

(eq. VII.2)

V H 2O * ρ H 2 O

(eq. VII.3)

MM H 2O

onde: Vtol, e VH2O são as vazões volumétricas bombeadas, ρtol e ρH2O,
densidades de tolueno e da água, MMtol e MMH2O são as massas moleculares do
tolueno e da água, respectivamente.

A conversão de tolueno era calculada através das áreas cromatográficas
corrigidas pelos fatores de correção encontrados na literatura para o detector FID
(DIETZ, 1967). Observa-se que a conversão foi calculada desse modo, pois se
considera que devido a diluição com 50% de nitrogênio, não há mudança da vazão
total.

X tol = 100 * ( Ab − Atol ) / Ab

(eq. VII.4)

onde: Ab= área do branco obtido a partir da injeção de tolueno puro.
Obtinha-se o rendimento de hidrogênio através da curva de calibração,
enquanto para os outros compostos as áreas cromatográficas eram corrigidas pelo
fator de correção para o detector do tipo TCD, conforme estudos de DIETZ (1967).
Para os outros componentes calculava-se de forma similar, da seguinte maneira:

Ri = (100 − RH 2 ) * ( Ai ) / ∑ Ai

(eq. VII. 5)

Rben = 100 * (6 * Abenz ) /(7 * Atol )

(eq. VII. 6)

onde : RH2 =rendimento de H2, Rben= rendimento de benzeno, Ai=área
cromatográfica corrigida e ΣAi=somatório das áreas dos compostos.
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VII.2.2. Caracterização dos catalisadores usados

Os catalisadores usados foram caracterizados através das seguintes
análises: microscopia eletrônica de varredura, análise elementar CHN, ambas as
técnicas descritas no capítulo VI, e o coque foi analisado através do ensaio de
oxidação a temperatura programada (TPO), descrito na sequência.

A microscopia eletrônica de varredura foi feita com amostra aderida em
suporte condutor de latão e recoberta por uma delgada camada de ouro-paládio,
através do metalizador EMITECH K750X. Foi analisada ao microscópio eletrônico de
varredura

JEOL

JSM6490LV,

em

imagens

por

elétrons

secundários

e

retroespalhados, operando em alto vácuo a 20kV e com distância de trabalho de
cerca de 10mm. As microanálises por EDS foram obtidas através do sistema
OXFORD Inca, acoplado ao MEV.

A imagem por elétrons retroespalhados (Backscattered Electron Image),
também conhecida por imagem composicional, representa em seus tons de cinza a
variação da composição atômica média da região imageada, isto significa que
materiais de peso atômico maior produzirão imagens em tons de cinza mais claros,
enquanto materiais de baixo peso atômico produzirão imagens mais escuras.

O ensaio de oxidação a temperatura programada foi realizado no
equipamento de análise termogravimétrica

da Mettler Toledo (TGA/SDTA851E)

conforme metodologia desenvolvida no CENPES que de maneira simplificada
consiste das seguintes etapas:

1-Etapa de secagem do catalisador através da passagem de 80 ml/min de
He, com programação de temperatura indo de 25°C até 150°C na taxa de 10°C/min,
permanecendo por 30 min nesta temperatura.
2-Etapa reacional através da passagem de 40ml/min de He e 40ml/min de ar
sintético, com programação de temperatura de 150 até 800°C na taxa de 3°C/min.

Monitorava-se a produção de CO2 pelo espectrômetro de massas (Pfeiffer
Vacuum GSD 320 T1 Thermostar), através do fragmento m/e- igual a 44.
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VII.3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

VII.3.1. Resultados obtidos na reação de reforma a vapor do tolueno

A Tabela VII.1 apresenta os dados obtidos com as amostras selecionadas na
reação de reforma a vapor de tolueno na faixa de temperatura de 500 a 650°C,
V/C=1,9, massa de catalisador igual a 0,3, vazão total de 100 Nml/min com 50% de
N2 como inerte. As Figuras VII.2 a VII.5 apresentam a distribuição de produtos com o
acréscimo

da

temperatura.

Conforme

a

temperatura

aumenta

ocorre

o

enriquecimento de H2 e CO, e o decréscimo de CH4 e CO2. Os perfis de distribuição
de produtos foram bem parecidos para todos os catalisadores. O teste em branco
mostrou que conversão do tolueno por craqueamento térmico a 650°C era nula,
sendo baixo mesmo a 800°C, com valor inferior a 20% .

Tabela VII. 1 - Conversão de tolueno com a temperatura (V/C=1,9, mcat=300mg,
50% inerte e velocidade espacial igual a 20000ml/gcat.h).
T(°C)
500
550
600
650

5%NiO/LaAl11O18
34
35
58
55

7% NiO/BaAl12O19
44
52
64
77

Catalisadores
6%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19
26
60
67
83

12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19
50
76
74
81
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Frações Molares (%)

Frações Molares

120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
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550
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650

Tem peratura (oC)

Hidrogênio
Dióxido de carbono

Monóxido de carbono
Metano

Figura VII. 2 - Conversão da reação de reforma a vapor de tolueno versus
temperatura (de temperatura de 400- 650°C, V/C=1,9, massa de catalisador igual a
0,3 g, vazão total de 100 Nml/min com 50% de N2 como inerte, catalisador
5%NiO/hexa-aluminato de La).

6%NiO/hexa-aluminato de La-Ce

Frações Molares (%)

100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
500
hidrogênio
dióxido de carbono

550
600
Temperatura (oC)

650

monóxido de carbono
metano

Figura VII. 3 - Conversão da reação de reforma a vapor de tolueno versus
temperatura (de temperatura de 400- 650°C, V/C=1,9, massa de catalisador igual a
0,3 g, vazão total de 100 Nml/min com 50% de N2 como inerte, catalisador
6%NiO/hexa-aluminato de La-Ce).
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12%NiO/hexa-aluminato de La-Ce

Frações Molares (%)

100,00
80,00
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hidrogênio
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650
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Figura VII. 4 - Conversão da reação de reforma a vapor de tolueno versus
temperatura (de temperatura de 400- 650°C, V/C=1,9, massa de catalisador igual a
0,3 g, vazão total de 100 Nml/min com 50% de N2 como inerte, catalisador
12%NiO/hexa-aluminato de La-Ce).
7%NiO/hexa-aluminato de Ba

Frações Molares (%)

100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
500
hidrogênio
metano

550
600
Temperatura (oC)

650

dióxido de carbono
monóxido de carbono

Figura VII. 5 - Conversão da reação de reforma a vapor de tolueno versus
temperatura (de temperatura de 400- 650°C, V/C=1,9, massa de catalisador igual a
0,3 g, vazão total de 100 Nml/min com 50% de N2 como inerte, catalisador
7%NiO/hexa-aluminato de Ba).
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Os

catalisadores

suportados

em

hexa-aluminato

de

Ba

e

La-Ce

apresentaram maiores valores de conversão a 650°C, como pode ser visto na Tabela
VII.1. A literatura reporta que os catalisadores a base de níquel apresentam elevados
valores de conversão para tolueno em temperaturas superiores a 650°C
(SWIERCZYNSKI, COURSON, KIENNEMANN, 2008; LI, HIRABAYASHI E SUZUKI (
2009b). Entretanto, a comparação é complicada, porque os testes reportados na
literatura nem sempre apresentam todas as informações necessárias, como
percentual de diluição e forma de carregamento do reator, que podem afetar nos
resultados de conversão e distribuição de produtos, devido à alterações no tempo
espacial.

Os dados estão de acordo com o esperado já que o benzeno e tolueno
reagem com vapor gerando hidrogênio, metano, monóxido e dióxido de carbono. O
dióxido de carbono é gerado principalmente pela reação de shift, sendo favorecida
em baixas temperaturas, por ser uma reação exotérmica (SWIERCZYNSKI,
COURSON, KIENNEMANN, 2008). O benzeno pode estar sendo gerado na
temperatura de 650°C, através da reação de hidrodes alquilação do tolueno

C 7 H 8 + H 2 → C 6 H 6 + CH 4 , mecanismo proposto por LI, HIRABAYASHI E SUZUKI
(2009a), resultados semelhantes foram encontrados por SARIOGLAN (2012).

As amostras com cério em sua composição apresentaram maior relação
H2/CO, próximo a 1,0, a 650°C. A observação está de a cordo com o esperado, visto
que o óxido de cério é bastante ativo nas reações de reforma a vapor e de
gaseificação, produzindo maior quantidade de H2, acarretando em maior relação
H2/CO (CHENG et al.,1996 ; ASADULLAH et al.,2002). O uso de maior relação
vapor/carbono (V/C) acarretaria em uma corrente com maior porcentual de
hidrogênio, devido ao favorecimento da reação de shift, com acréscimo na
seletividade ao dióxido de carbono (LI, HIRABAYASHI E SUZUKI, 2009b).

Os ensaios de longa duração foram feitos por 16 h na temperatura de 650°C,
mantendo as mesmas condições. Após esse intervalo, a alimentação de tolueno era
interrompida e passava-se vapor d’água e inerte por 1 hora com intuito de regenerar
os catalisadores, em seguida as corridas continuavam por mais três horas,
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totalizando 22 horas de reação, dependendo do catalisador. As Figuras VII.6 a VII.9
apresentam o desempenho de estabilização dos catalisadores testados.

Pelos dados apresentados constata-se que a série de hexa-aluminatos de
La-Ce apresentou excelente estabilidade, tendo apresentado redução de 30 e 14%
da conversão para os catalisadores com 6 e 12% NiO, respectivamente. Porém, a
etapa de re-ativação foi mais eficiente para o catalisador com 12%NiO/hexaaluminato de La-Ce. O catalisador 5% NiO/hexa-aluminato de La apresentou maior
desativação ao longo do tempo.
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Figura VII. 6 – Perfil de estabilidade do 5%NiO/hexa-aluminato de La a 650°C.
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6%NiO/hexa-aluminato de La-Ce
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Figura VII. 7 – Perfil de estabilidade do 6%NiO/hexa-aluminato de La-Ce a 650°C.
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Figura VII. 8 – Perfil de estabilidade do 12%NiO/hexa-aluminato de La-Ce a 650°C.
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7%NiO/hexa-aluminato de Ba
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Figura VII. 9 – Perfil de estabilidade do 7%NiO/hexa-aluminato de Ba a 650°C.

O perfil de distribuição dos gases permanentes durante o teste de longa
duração é mostrado nas Figuras VII.10 a VII.13. Pelos experimentos constata-se que
a desativação dos catalisadores foi acompanhada pelo acréscimo de dióxido de
carbono, decréscimo de hidrogênio, acarretando na redução da relação H2/CO,
sendo mais marcante para o catalisador 5%NiO/hexa-aluminato de La. O catalisador
12%NiO/hexa-aluminato de La-Ce e 7%NiO/hexa-aluminato de Ba mantiveram a
relação H2/CO ao longo do tempo com valores próximos a 1,0 (Figura VII.14). Frisase que a formação de benzeno foi muito pequena nas condições das corridas, abaixo
de 3,0%.
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Figura VII. 10 - Distribuição de produtos ao longo do tempo para o 5%NiO/hexaaluminato de La a 650°C.
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Figura VII. 11- Distribuição de produtos ao longo do tempo para o 6%NiO/hexaaluminato de La-Ce a 650°C.
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12%NiO/hexa-aluminato de La-Ce
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Figura VII. 12 - Distribuição de produtos ao longo do tempo para o 12%NiO/hexaaluminato de La-Ce a 650°C.
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Figura VII. 13 - Distribuição de produtos ao longo do tempo para o 7%NiO/hexaaluminato Ba a 650°C.
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Figura VII. 14 - Relação H2/CO obtida ao longo do experimento para os
catalisadores testados a 650°C.

VII.3.2. Caracterização dos catalisadores usados

As imagens obtidas com MEV para as amostras ao final da reação, isto é,
após a etapa de regeneração, são mostradas nas Figuras VII.15 a VII.18. Observa-se
através das imagens a presença predominantemente de coque do tipo filamentoso
para a amostra 7%NiO/hexa-aluminato de Ba e 6%NiO/hexa-aluminato de La-Ce,
porém para esta última em menor quantidade. Os dados de conversão após a etapa
de regeneração mostraram que o coque formado foi facilmente eliminado com vapor
para as amostras suportadas em hexa-aluminato de Ba e La-Ce, o que condiz com o
tipo de coque observado. A Tabela VII.2 apresenta a descrição do tipo de coque
formado e os teores encontrados através do ensaio de análise elementar CHN.

A Figura VII.19 apresenta o resultado obtido na microanálise por EDS do
12%NiO/hexa-aluminato de La-Ce (virgem). Comparando-se as imagens (Figuras
VII.17 e VII.19), observa-se que o catalisador não coqueou muito durante a reação, já

139

que o aspecto usando a mesma faixa de ampliação (7000x) é bastante similar. Por
EDS, identificou-se principalmente o componente químico Al. Au e Pd estão
presentes devido ao preparo da amostra para a análise de MEV.

A imagem por MEV da amostra 5%NiO/hexa-aluminato de La indica que a
rápida desativação da amostra tenha sido talvez devido a sua sinterização, já que se
evidenciou pequena quantidade de coque na amostra, igual a 21%. Observação
similar já havia sido feita no Capítulo VI para o mesmo catalisador. O Capítulo III
evidenciou através da análise de redução de temperatura programada que os
catalisadores suportados em hexa-aluminato de La-Ce e Ba apresentavam melhor
interação metálica com o suporte do que aqueles contendo Ca e La em sua
composição, sendo um fator que afeta a taxa de sinterização e a taxa de
coqueamento (BARTHOLOMEW, 2001).

O uso de catalisadores promovidos com metais alcalinos (ex.:magnésio,
potássio), ou com alguns óxidos de terras raras (ex.: La2O3 ou CeO2), auxiliam na
prevenção de coque, pois são conhecidos por aumentar a taxa de adsorção do
vapor, permitindo gaseificar qualquer carbono ou precursores de coque formados na
superfície do catalisador (ROSTRUP-NIELSEN E TOTTRUP, 1979). Por isso,
normalmente empregam-se em estudos de reforma a vapor de alcatrão catalisadores
contendo em sua composição óxidos de Mg, presentes em alguns minerais, como
por exemplo a olivina, e outros minerais, tais como dolomitas e magnesitas
(SWIERCZYNSKI, COURSON, KIENNEMANN , 2008; DELGADO, AZNAR, CORELLA,
1996).

Isso é especialmente importante para cargas pesadas, já que estudos da
literatura apontam que a etapa limitante da reação de reforma a vapor de
hidrocarbonetos aromáticos é a taxa de adsorção de vapor, especialmente em baixas
temperaturas (400-600°C) (BION, EPRON E DUPREZ, 201 0).

Frisa-se que a taxa reacional é menor com a adição dos promotores
alcalinos, isso foi amplamente discutido por ROSTRUP-NIELSEN (1973), e
comprovado nos resultados apresentados no Capítulo VI, cujos valores encontrados
para as constantes cinéticas eram menores para os catalisadores contendo Ba e Ca
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em sua composição.

O efeito do suporte pode ser descartado em baixas temperaturas, já que
para temperaturas acima de 750°C o suporte pode aux iliar na formação de coque,
devido a reações de craqueamento envolvendo precursores de coque, tipicamente
olefinas e aromáticos (ROSTRUP-NIELSEN, 1974; BARTHOLOMEW, 2001). Uma
maneira de se evitar isso é através da eliminação dos sítios ácidos de Bronsted,
relacionados à polimerização de olefinas e à desidratação de compostos orgânicos,
que favoreceriam a formação de carbono devido a acidez do suporte. Porém, na
temperatura de 1200°C que o suporte foi calcinado, provavelmente a alumina estava
totalmente desidroxilada, prevalecendo sítios ácidos e básicos de Lewis (HAGEN,
2006).

É conhecido que alguns aditivos, como óxidos de Ba, atuam na taxa de
sinterização, diminuindo a mobilidade atômica, sendo um dos mecanismos
conhecidos para o crescimento do tamanho da partícula metálica (BARTHOLOMEW,
2001).

Fato que colabora para o excelente resultado obtido para o catalisador

7%NiO/hexa-aluminato de Ba, já que o mecanismo de desativação por coqueamento
também é influenciado pela taxa de sinterização. A resistência a deposição de
carbono dos catalisadores é bastante influenciada, como foi visto no Capítulo IV,
pelo tamanho da partícula de níquel, tendo sido também constatado por CHU, YANG
e LIN (2001).
LI, HIRABAYASHI E SUZUKI (2009a) verificaram que o Ni/Ca12Al14O33, exibe
alta resistência ao coqueamento, em testes de até 3 dias de duração a 800°C. Os
autores atribuíram a resistência ao envenenamento à presença de oxigênio livre nas
cavidades da estrutura, sendo responsável pela gaseificação de carbono na
superfície do níquel. Da mesma forma, alguns autores atribuem ao CeO2 a
capacidade de estocar oxigênio, contribuindo na gaseificação do carbono (PARK et

al. 2010).
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Tabela VII. 2 - Tipo de coque observado.
Catalisadores

5%NiO/LaAl11O18
7%NiO/BaAl12O19
6%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19

12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19

Tipo de coque
observado nas
imagens
Coque do tipo
filamentoso
Coque filamentoso
em maior proporção
Coque filamentoso

Coque não
identificado com
clareza

Observação sobre a
estabilidade

Teor de Coque
por CHN(%)

Decréscimo elevado ao
longo da reação
Perfil de conversão
estável
Pequeno decréscimo
na conversão ao longo
da reação
Perfil de conversão
estável

21,0
45,8
27,66

34,9

Esse teste durou 2 horas a menos que os demais, corrigindo o conteúdo de coque para o mesmo número de
horas, o valor seria igual a 25,3%m/m.

Figura VII. 15 - Imagem obtida no MEV (ampliação de 50000 vezes) da amostra
5%NiO/hexa-aluminato de La, coletada ao final dos últimos pontos de reação.7

7

Observa-se a presença das fibras de lã de quartzo.
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Figura VII. 16 - Imagem obtida no MEV (ampliação igual a 50000 vezes) da
amostra 6%NiO/hexa-aluminato de La-Ce, coletada ao final dos últimos pontos de
reação.

Lã de
Figura VII. 17 - Imagens obtidas no MEV (ampliações de 7000 e 50000 vezes) da
amostra 12%NiO/hexa-aluminato de La-Ce, coletada ao final dos últimos pontos de
reação.
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Figura VII. 18 – Imagem obtida no MEV (ampliação de 50000 vezes) da amostra
7%NiO/hexa-aluminato de Ba, coletada ao final dos últimos pontos de reação.
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VII.3.3. Resultados obtidos no ensaio de oxidação a temperatura programada

A Figura VII.20 apresenta o perfil de oxidação das amostras investigadas,
constatando-se a presença de picos bem característicos, com temperaturas
máximas próximas a 600°C. O resultado está de acord o com o que se esperava, já
que através das imagens constataram-se filamentos de carbono. A literatura ensina
que picos detectados em elevadas temperaturas podem ser correlacionados aos
tipos amorfo e/ou grafítico, e em baixas temperaturas ao carbono do tipo filamentoso
(LISBOA et al., 2005; URASAKI et al., 2005; WANG E LU, 1998, DEMICHELLI et al.,
1994). Realizou-se o ensaio com uma amostra obtida em condições industriais,
observando-se a presença de dois picos bem distintos, com máximos de
temperatura em 579 e 711°C, conforme Figura VII.21.

Portanto, o método

desenvolvido é capaz de detectar espécies distintas de carbono.

Através do TPO das amostras encontraram-se os seguintes teores de
carbono: 57%m/m (7%NiO/BaAl12O19), 41%m/m (12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19), 21
%m/m (6%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19) e 15%m/m (5%NiO/LaAl11O18). Os valores
encontrados estão próximos daqueles obtidos pelo ensaio CHN. Os perfis de TGA
são apresentados na Figura VII.22.

6%NiO/hexa-alum inato de La-Ce
7%NiO/hexa-alum inato de Ba
5%NiO/hexa-alum inato de La
12%NiO/hexa-aluminato de La-Ce
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Figura VII. 20 - Perfil de oxidação das amostras coqueadas na reação de reforma a
vapor de tolueno.
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Figura VII. 21 - Perfil de oxidação de amostra coqueada em condições industriais de
reforma a vapor de metano.
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Figura VII. 22 - Perfil de variação de massa das amostras coqueadas na reação de
reforma a vapor de tolueno.
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VII.4. CONCLUSÕES

Os resultados mostram que os catalisadores formulados são bastante ativos
na reação de reforma a vapor do tolueno, apresentando elevada resistência a
deposição de carbono, sendo facilmente regenerados com vapor. O catalisador que
apresentou o melhor desempenho nos experimentos de longa duração na reforma a
vapor do tolueno foi o 7%NiO/hexa-aluminato de Ba, seguido do 12%NiO/hexaaluminato de La-Ce.

Os resultados de TPO mostraram que o coque depositado nos catalisadores
é bastante reativo, o que explica a elevada estabilidade encontrada nos experimentos
de longa duração.

No próximo capítulo esses dois catalisadores serão testados na reforma a
vapor do benzeno e de naftaleno em tolueno. As condições serão similares para o
benzeno, só que a relação V/C usada será menor, igual a 1,5, por ser uma condição
mais propícia ao coqueamento. Para a reforma a vapor do naftaleno/tolueno a
temperatura selecionada será igual a 800°C, já que o naftaleno é um composto que
apresenta maior dificuldade de conversão do que benzeno e tolueno.

O catalisador 7%NiO/hexa-aluminato de Ca será testado com os próximos
compostos, por representar uma formulação de menor custo, apesar do pior
desempenho apresentado nos testes de reforma a vapor com tolueno,
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CAPÍTULO VIII – EXPERIMENTOS DE MAIOR DURAÇÃO
EMPREGANDO OUTROS COMPOSTOS MODELO COM OS
CATALISADORES DO TIPO NiO/HEXA-ALUMINATOS

VIII.1. INTRODUÇÃO

Sabe-se que o naftaleno é um composto presente na composição do alcatrão
em diversas condições de gaseificação, assim como benzeno e tolueno se
apresentam em elevada proporção (MILNE, EVANS E ABATZOGLOU, 1998; COLL

et al., 2001) A composição típica do alcatrão contém 65%m/m de compostos monoaromáticos, 20%m/m de di-aromáticos, 10% de compostos fenólicos e heterocíclicos
e 5% de compostos com elevado peso molecular. Os compostos representativos
para cada uma dessas faixas são tolueno ou benzeno, naftaleno, fenol e pireno
(MERMELSTEIN, MILLAN E BRANDON, 2009). Sendo assim, é perfeitamente
aceitável empregar tolueno, benzeno e naftaleno como compostos modelo para
estudos de remoção de alcatrão.
Apesar da existência de publicações relativas à remoção de alcatrão do gás
combustível de gaseificação, a maioria dos estudos não discute a desativação dos
catalisadores e nem o tipo de coque formado, sendo uma etapa primordial do
estudo. Neste capítulo continua-se o estudo de reforma a vapor, empregando-se
outros dois compostos modelo, benzeno e naftaleno, com os catalisadores préselecionados nos capítulos anteriores, avaliando-se a estabilidade e o tipo de coque
formado. Os catalisadores estudados serão avaliados em relação à tendência a
formação de coque durante a reforma a vapor de benzeno e naftaleno (em solução
com tolueno).
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VIII.2. EXPERIMENTAL

VIII.2.1. Reação de reforma a vapor do benzeno

Os ensaios foram realizados em unidade de microatividade da PID
Eng&Tech, da mesma forma relatada no Capítulo VII, item VII.2.1. As condições
utilizadas foram: temperatura de 650°C, relação vap or/carbono (V/C)=1,5 mol/mol,
massa de catalisador de 0,3 g, vazão total de 100 Nml/min com 50% de N2 como
inerte. O catalisador era colocado entre lã de quartzo e o restante do volume do
reator era ocupado com carbeto de silício. Os catalisadores eram reduzidos a 650°C
por 2 horas com hidrogênio.

Calculava-se a razão V/C da seguinte maneira:

V /C =

nben =

n H 2O

6 * nben

(eq. VIII.1)

Vben * ρ ben
MM ben

n H 2O =

V H 2O * ρ H 2 O
MM H 2O

(eq. VII.2)

(eq. VIII.3)

onde: Vben, e VH2O são as vazões volumétricas bombeadas, ρben e ρH2O, densidades de
benzeno e da água, MMben e MMH2O são as massas moleculares do benzeno e da
água, respectivamente.

A conversão de benzeno era calculada através das áreas cromatográficas
corrigidas pelos fatores de correção encontrados na literatura para o detector FID
(DIETZ, 1967).

X ben = 100 * ( Ab − Aben ) / Ab

(eq. VIII.4)

onde: Ab= área do branco obtido a partir da injeção de benzeno puro.
Os demais cálculos de rendimento eram feitos de maneira similar ao
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apresentado no item VII.2.1.

VIII.2.2. Reação de reforma a vapor do naftaleno em solução de tolueno

Foram utilizadas as mesmas condições da reforma a vapor do benzeno,
porém usando 800°C, sendo que o naftaleno foi solub ilizado em tolueno, com
concentração de 10% em peso. A escolha do uso do naftaleno em solução com
tolueno se deu em função da maior facilidade de controle de vazão em relação ao
uso do saturador, e também com base na literatura já que vários autores utilizam o
naftaleno dessa forma (SATO e FUJIMOTO, 2007; RÖNKÖNNEN et al., 2010; YUE

et al., 2010).

Nesse caso foi calculada a conversão de cada reagente individualmente,
considerando as áreas corrigidas do benzeno e do naftaleno, tal como na equação
VIII.4. O rendimento em benzeno foi calculado através da Equação VIII.5.

Rben = 100 * (6 * Abenz ) /(7 * Atol + 10 * Anaf )

(eq. VIII.5)

VIII.2.3. Caracterização dos catalisadores usados
Os catalisadores usados foram caracterizados através das seguintes análises:
microscopia eletrônica de varredura, análise elementar CHN, ambas as técnicas
foram descritas no capítulo VI. As microanálises por EDS foram obtidas através do
sistema OXFORD Inca, acoplado ao MEV, a técnica foi descrita no Capítulo VII.

A caracterização do carbono foi feita empregando-se o método ASTM E1131
,empregado na avaliação da estabilidade térmica de depósitos, realizado no
equipamento da TA

Instruments (modelo 2960) e ensaio TPO, já descrito

anteriormente, no capítulo VII.

O ensaio ASTM E 1131 fornece uma estimativa da quantidade de coque do
material e uma indicação da reatividade das espécies de carbono. Aquecendo-se
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uma massa de 10 mg de catalisador gasto a 20°C/min, com nitrogênio (100 ml/min)
da temperatura ambiente até 700°C, e com ar sintéti co (100 ml/min) até 1000°C.

VIII.3.RESULTADOS E DISCUSSÃO

VIII.3.1. Resultados da reforma a vapor do benzeno

A Tabela VIII.1 apresenta os dados de conversão em função da temperatura,
usando razão V/C=1,5 e velocidade espacial de 20000ml/g*h. Os resultados
mostram
elevadas

que os valores de conversão são bastante similares em temperaturas
para

os

três

catalisadores

testados:

7%NiO/BaAl12O19,

12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19 e o 7%NiO/ CaAl12O19.
Comparando os catalisadores com o mesmo teor de NiO, o catalisador
7%NiO/BaAl12O19 apresentou resultado superior na conversão de benzeno, em
relação ao catalisador 7%NiO/CaAl12O19 . Os valores de conversão a 650 oC podem
ser vistos na Tabela VIII. 1 e são iguais a 74 e 55%, respectivamente. O maior valor
de

conversão

de

benzeno

a

650°C

foi

obtido

para

o

c atalisador

12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19, igual a 88%.

Tabela VIII. 1. Resultados de conversão obtida na reação com benzeno.
T (°C)

Branco

7%NiO/BaAl12O19

500
550
600
650
700
750
800

--------------------------------6
13
48

37
42
54
74
77
91
100

7%NiO/ CaAl12O19 12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19
Conversão (%)
17
26
37
47
51
70
55
88
68
97
83
96
90
99

A temperatura de 650°C é empregada como referência na reação, já que no
teste em branco, evidenciou que a conversão do benzeno iniciava a partir de 700°C.
Porém ressalta-se que a 800°C, a conversão térmica do benzeno foi próxima a 50%,
enquanto que para o tolueno foi inferior a 20%, conforme Tabela VIII. 1. Isso mostra
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que o benzeno foi mais reativo nas condições testadas, contrariando a expectativa,
já que JESS (1996) concluiu em seus experimentos a seguinte ordem de reatividade
no craqueamento térmico: tolueno>>naftaleno>>benzeno.

A reforma a vapor do tolueno foi conduzida com dois destes catalisadores,
com exceção do 7%NiO/CaAl12O19, os resultados foram apresentados no Capítulo
VII, Tabela VII.1. As condições de temperatura, vazão espacial e percentagem de
inerte foram iguais, porém a razão V/C foi igual a 1,9. A conversão de tolueno
encontrada para os catalisadores 7% NiO/BaAl12O19 e 12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19 a
650°C, foi respectivamente 77 e 81%, resultado seme lhante aos obtidos na reforma
a vapor do benzeno.

Obviamente que a razão V/C influencia na conversão, presume-se que a
conversão de benzeno seria maior com uma razão V/C igual a 1,9, mantendo-se as
demais condições. Essa hipótese foi confirmada por LI, HIRABAYASHI E SUZUKI
(2009) em seus estudos de reforma a vapor de tolueno com 5%NiO/mayenita,
encontrando conversões de tolueno iguais a 49,6 e 51,5%, com razões V/C de 1,5 e
1,9, a 500°C. Os estudos de COLL et al. (2001) colaboram com a discussão, já que
os autores chegaram a seguinte ordem de reatividade na reação de reforma a vapor:
benzeno>>tolueno>>antraceno>naftaleno.

A distribuição de produtos pode ser vista na Tabela VIII.2, sendo ligeiramente
diferente para cada catalisador formulado, apresentando a 650°C: 28-32% de CO,
42-45% de CO2, 17-18% de H2 e 5-11% de CH4. Formou-se principalmente CH4, CO
e CO2 na reação de craqueamento térmico do benzeno (branco do reator), estando
de acordo com os estudos de JESS (1996).
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Tabela VIII. 2 - Distribuição de produtos da reação de reforma a vapor de benzeno.
T (°C)

H2

700
750
800
850

0
2
13
25

500
600
700
800

10
12
24
32

500
600
700
800

5
14
23
30

500
600
700
800

6
19
28
36

Distribuição de produtos (%molar)
CO
CO2
BRANCO
33
29
32
28
29
25
25
21
7%NiO/BaAl12O19
7
67
17
58
37
30
47
18
7%NiO/ CaAl12O19
13
80
18
56
37
32
43
21
12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19
7
56
22
45
26
18
41
22

CH4
39
38
29
27
16
12
7
3
1
13
9
7
31
14
29
2

O processo de reforma a vapor converte hidrocarbonetos (equação VIII.6) em
uma mistura de H2, CO, CO2 e CH4 através da ocorrência as reações de reforma a
vapor do hidrocarboneto, da reação de shift e de metanação, citadas no Capítulo VI.
Mas, a reação de reforma a vapor de hidrocarbonetos com n>1, isto é, acima do
metano, pode produzir gás combustível ou carbono de forma irreversível (ROSTRUPNIELSEN, 1984). Em paralelo, pode ocorrer a reação de do benzeno (VIII. 7), e de
reações formadoras de coque (VI.15 e VI.16), já citadas anteriormente no Capítulo
VI.

C n H m + nH 2 O → nCO + (n + m / 2) H 2

(eq. VIII.6)

C 6 H 6 + 9 H 2 → 6CH 4

(eq. VIII.7)

As reações de shift e de metanação são desfavorecidas em elevadas
temperaturas, produzindo mais CO e menos CH4. Portanto, sugere-se que o metano
esteja sendo produzido na reação de hidrocraquemento do benzeno (VIII.7),
consumindo hidrogênio. Enquanto o CO formado estaria sendo consumido na reação
de Boudouard ( 2CO ↔ C + CO2 ), produzindo CO2 e coque, já que a 650°C a reação
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ainda está favorecida termodinamicamente.

A Figura VIII.1 mostra o perfil de distribuição dos produtos no equilíbrio, obtido
nas mesmas condições de reação nas condições de equilíbrio. Empregou-se o
simulador de processos PRO-II, o modelo termodinâmico SRK e o reator de Gibbs.
Observa-se que o rendimento de produtos é bem diferente do encontrado nos
experimentos a 650°C, mostrando elevado percentual de hidrogênio e reduzido de
dióxido de carbono. Conclui-se então que os resultados de conversão de benzeno a
650°C indicam que a reação foi conduzida fora do re gime termodinâmico. Portanto,
selecionou-se a temperatura de 650°C para os testes de estabilidade já que o perfil
de conversão foi bastante diferente para os três catalisadores testados, conforme
mostrado pela Tabela VIII.1.

Reforma a vapor do benzeno

hidrogênio
monóxido de carbono

Frações molares (%)

70,0000

dióxido de carbono
metano

60,0000
50,0000
40,0000
30,0000
20,0000
10,0000
0,0000
400

500

600

700

800

900

1000

Tem peratura (°C)

Figura VIII. 1– Distribuição dos produtos nas condições de equilíbrio.

PARK et al. (2010) também concluíram que para alcançar valores razoáveis
de conversão, a temperatura empregada na reforma a vapor do benzeno deve ser
superior a 700°C. Ressalta-se que muitos autores em pregam temperaturas
elevadas, acima de 800°C, sem considerar que em tem peraturas muito altas pode
haver contribuição do craqueamento térmico. Isso é bastante comum no caso de
catalisadores

minerais,

cuja

atividade

é

baixa,

como

comprovado

por
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SWIERCZYNSKI, COUSON E KIENNEMANN (2008) em seus estudos de reforma a
vapor de tolueno, concluindo que a olivina era inativa na reação em temperaturas
inferiores a 750°C.

Baseado nos resultados, as seguintes condições foram selecionadas para os
testes de estabilidade: temperatura de 650°C e razã o V/C igual a 1,5, velocidade
espacial de 20000 ml/g*h, os testes foram feitos por 16 a 18 h. As Figuras VIII.2 a
VIII.4 apresentam os resultados de estabilidade para os catalisadores testados.

Os resultados de estabilidade a 650°C mostraram per fis estáveis, embora
tenham apresentado oscilações durante os experimentos, principalmente para o
catalisador 12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19. O catalisador mais ativo na reação foi o
7%NiO/BaAl12O19 . O catalisador 7%NiO/ CaAl12O19 apresentou baixa conversão ao
longo das 18 horas de reação. Valores típicos para a conversão de benzeno a 700°C
foram encontrados por PARK et al. (2010), iguais a: 82,5% para o catalisador
15%Ni/δ-Al2O3 e 80% para catalisador comercial. No entanto, os catalisadores
sofreram acelerada desativação, comprovado nos testes de 5 horas de duração,
tendo alcançado ao final do período: 50% e 70%, com teores de coque iguais a
17,4% e 8,3%, para os catalisadores 15%Ni/α-Al2O3 e comercial, respectivamente.

12% NiO/hexa-aluminato de La-Ce

Conversão (%)

100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
0

5

10

15

tempo(h)

Figura VIII. 2– Perfil de estabilidade do catalisador 12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19 na
reação de reforma a vapor do benzeno.
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Conversão (%)

7%NiO/hexa-aluminato de Ba
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20,00
10,00
0,00
0

5

10

15

20
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Figura VIII. 3 – Perfil de estabilidade do catalisador 7%NiO/BaAl12O19 na reação de
reforma a vapor do benzeno.

7% NiO/hexa-aluminato de Ca

Conversão (%)

100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
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0

5

10

15

tempo (h)

Figura VIII. 4– Perfil de estabilidade do catalisador 7%NiO/CaAl12O19 na reação de
reforma a vapor do benzeno.

Os resultados de distribuição de produtos para os testes de estabilidade são
apresentados nas Figuras VIII. 5 a VIII. 7.

As seguintes observações podem ser feitas:
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•

As

oscilações

no

perfil

de

estabilidade

do

catalisador

12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19 se refletiram na distribuição de produtos, já
que houve uma variação grande na relação H2/CO ao longo da reação;

•

A distribuição de produtos foi bem similar para os catalisadores
7%NiO/BaAl12O19 e 12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19, apresentando ao final
da reação 22-24% de H2, 30-31%CO, 35-39%CO2 e 8 -10%CH4.

•

O percentual de CO2 foi elevado para o 7%NiO/CaAl12O19, sendo por
volta de 50%, enquanto o H2 apresentou-se com valores inferiores a
16%, com percentuais de 7% de CH4 e 26% de CO.

Resultado semelhante foi observado na reforma a vapor de benzeno em leito
fluidizado, obtendo-se percentuais de CO e CO2 totalizando 90%, com o catalisador
5,9%NiO/90%Al2O3-5,4%MgO-3,5%K2O, tendo sido considerado promissor, já que
observou-se reduzida desativação ao longo de 5 horas de reação (MAGRINI-BAIR et

al., 2007).

12% NiO/hexa-aluminato de La-Ce
hidro gênio

mo nó xido de carbo no

dió xido de carbo no

metano

Frações Molares (%)

60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
0

5

10

15

Temperatura (oC)

Figura VIII. 5- Distribuição de produtos para o catalisador 12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19
na reação de reforma a vapor do benzeno.
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Figura VIII. 6– Distribuição de produtos para o catalisador 7%NiO/BaAl12O19 na
reação de reforma a vapor do benzeno.
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Figura VIII. 7- Distribuição de produtos para o catalisador 7%NiO/CaAl12O19 na
reação de reforma a vapor do benzeno.
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VIII.3.2. Caracterização dos catalisadores usados na reação de reforma a vapor
do benzeno
Os teores de carbono encontrados nos catalisadores usados na reforma a
vapor do benzeno podem ser vistos na Tabela VIII.3. Observa-se que os teores de
carbono foram próximos, independentemente do método empregado. O teor de
carbono é elevado, até mesmo para o catalisador comercial de reforma a vapor de
nafta (Catalisador C), empregado para comparação. Esse catalisador alcançou 75%
de conversão de benzeno após as 16 horas de reação, gerando 24% H2, 25% CO,
44% CO2 e 7% CH4.
Tabela VIII. 3- Teor de carbono encontrado nas amostras coqueadas.
Catalisadores

Teor de coque por
CHN(%)

Catalisador comercial C
7%NiO/ CaAl12O19
7%NiO/BaAl12O19
12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19

81,9
56,0
73,1
69,3

Teor de coque
total (%) - (ASTM
1131)
-------58
67,2
77,9

Teor de coque
por TPO (%)
------57
63
68

Conforme visto no Capítulo VI, as seguintes condições: cargas aromáticas,
baixas temperaturas e baixas razões de vapor/carbono propiciam a formação de
coque, isso explica o elevado conteúdo de carbono encontrado nos catalisadores
usados (Tabela VIII.3). Além disso, a taxa de formação de carbono para o benzeno é
extremamente rápida, levando a um grande acúmulo de coque, de acordo com os
estudos de ROSTRUP-NIELSEN (1974).

Observa-se que os catalisadores não foram regenerados pela passagem de
vapor, como foi feito no Capítulo VII, na reação de reforma a vapor do tolueno. A
comparação dos valores encontrados com resultados reportados na literatura é
difícil, pois o teor de carbono depende de uma série de fatores, como temperatura,
tempo de reação, razão V/C, carga, condições de redução e natureza do catalisador
(ROSTRUP-NIELSEN, 1974).

As Figuras VIII.8 a VIII.17 referem-se às imagens dos catalisadores
coqueados na reação de reforma a vapor com benzeno. O tipo de coque formado
possui aparência similar ao observado na reação de reforma a vapor do tolueno,
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prevalecendo o tipo filamentoso para o catalisador 12%NiO/hexa-aluminato de LaCe, como foi visto nos Capítulos VI e VII. Constatou-se também a presença de outro
tipo de coque, que é chamado na literatura como coque “não estruturado” (JUANJUAN et al., 2004).

Na temperatura de teste, 650°C, já é possível a oco rrência da reação de
craqueamento do benzeno com vapor, gerando olefinas, que podem originar
depósitos de coque formados através de reação de polimerização (ROSTRUPNIELSEN E TOTTRUP, 1979; TRIMM, 1999). A presença de carbono filamentoso e
polimérico, denominado pelos autores como carbono “não reativo”, também foi
constatado em testes de reforma a vapor de hidrocarbonetos aromáticos
(JACKSON, THOMSON E WEBB, 1981).

As análises por EDS confirmaram a presença de carbono em todos os
catalisadores. É importante lembrar que a composição não é representativa dos
pontos marcados, sendo uma composição correspondente a uma área em torno dos
pontos marcados.

Apesar dos valores elevados para o teor de carbono depositado nas
amostras, os perfis de conversão permaneceram estáveis ao longo da reação para
todos os catalisadores. O mesmo comportamento foi verificado por JACKSON,
THOMSON E WEBB (1981); a explicação dos autores para isso é que a adsorção
do hidrocarboneto e a posterior quebra nos intermediários CH (ads.) e CH2 (ads.)
estaria ocorrendo diretamente na camada de carbono depositada sobre os sítios
metálicos, enquanto a adsorção do vapor como H(ads) e OH (ads) nos sítios
metálicos livres. A migração dos átomos de hidrogênio do metal para a camada de
material carbonoso, seguido da reação com os fragmentos de hidrocarboneto,
poderia produzir metano, enquanto as espécies contendo oxigênio podem reagir
diretamente na camada de material carbonoso gerando CO e CO2.
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Figura VIII. 8 -Imagem obtida no MEV do
reforma a vapor do benzeno.

7%NiO/BaAl12O19 após reação de

Figura VIII. 9- (a) Ampliação da área amarela da amostra coqueada do
7%NiO/BaAl12O19; (b) Marcação dos pontos para EDS.
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Figura VIII. 10– EDS do catalisador coqueado 7%NiO/BaAl12O19 (pontos 1, 4, 5 e
6).
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Figura VIII. 11– Imagens obtida no MEV, ampliação da área vermelha da amostra
coqueada do catalisador 12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19. Marcação de pontos para EDS.
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Figura VIII. 12– EDS (detalhe da foto 3) catalisador 12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19.
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Figura VIII. 13 -Imagens obtidas no MEV (detalhe da foto 6)
12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19.

catalisador
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Figura VIII. 15 – Imagem obtida no MEV do 7%NiO/CaAl12O19 após reação de
reforma a vapor do benzeno.

Figura VIII. 16 – Imagem obtida no MEV do catalisador 7%NiO/CaAl12O19.
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Figura VIII. 17- EDS do catalisador 7%NiO/CaAl12O19.

VIII.3.3. Ensaio de oxidação a temperatura programada dos catalisadores
usados na reação de reforma a vapor do benzeno

O ensaio de oxidação a temperatura programada (TPO) foi realizado
empregando-se a metodologia descrita no Capítulo VII. A Figura VIII.18 apresenta
os perfis de oxidação a temperatura programada dos catalisadores usados na
reforma a vapor do benzeno. Os catalisadores apresentaram as seguintes
temperaturas

máximas

de

oxidação:

12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19

(637°C),

7%NiO/BaAl12O19 (631°C) e 7%NiO/CaAl 12O19 (598°C). Os perfis de variação de
massa (Figura VIII.19) evidenciaram que as perdas de massa foram bem próximas
para os três catalisadores.

A Figura VIII.18 mostra que a oxidação iniciou em 500°C, terminando em
temperaturas próximas de 700°C. Os perfis foram sem elhantes aos obtidos por
WANG E LU (1998) para a amostra Ni/CeO2-Al2O3, cujo coque foi considerado
bastante reativo e de fácil eliminação, apesar do elevado conteúdo de carbono

10
keV
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encontrado (32% m/m). DEMICHELI et al. (1994) comprovaram a presença de coque
filamentoso através de MEV com picos de temperatura inferiores a 550°C no ensaio
TPO para amostras do tipo Ni/Al2O3 promovidas com potássio. Enquanto NANDINI

et al., (2005) observaram coque do tipo não- estruturado para o catalisador 13,5%Ni2K/10CeO2-Al2O3, com pico de CO2 a 647°C.

Reação de reforma a vapor do benzeno
7%NiO/hexa-aluminato de Ba
12%NiO/hexa-aluminato de La-Ce
7%NiO/hexa-aluminato de Ca
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0

200

400

600

800

1000

Temperatura (°C)

Figura VIII. 18- Perfil de oxidação das amostras coqueadas na reação de reforma a
vapor de benzeno.
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Figura VIII. 19- Perfil de variação de massa das amostras coqueadas na reação de
reforma a vapor de benzeno.

VIII.3.4. Resultados da reforma a vapor do naftaleno/tolueno

Os testes foram conduzidos utilizando uma solução 10% em peso de
naftaleno em tolueno a 800°C e razão V/C igual a 1, 5, e velocidade espacial de
20000 ml/g*h. Os catalisadores testados foram os seguintes: 7%NiO/BaAl12O19,
7%NiO/ CaAl12O19e 12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19.
A Tabela VIII.4 apresenta os dados de conversão a 800°C para os
catalisadores estudados, abaixo desta temperatura os valores de conversão foram
irrelevantes.
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Tabela VIII. 4 – Dados de conversão da reação de reforma a vapor de
tolueno/naftaleno a 800 °C
Conv. (%)

Branco

12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19

7%NiO/BaAl12O19

7%NiO/ CaAl12O19

Tolueno
naftaleno

14
32

43
32

47
36

45
45

Os resultados do branco do reator mostraram que as conversões de tolueno
e naftaleno devido ao craqueamento térmico a 800°C foram, respectivamente, iguais
a 14 e 32%, conforme Tabela VIII.4. A conversão de naftaleno encontra-se no
patamar alcançado pelo craqueamento térmico, com exceção para o catalisador
7%NiO/ CaAl12O19. Observa-se que a presença de 10%m/m de naftaleno causou
uma redução acentuada na conversão de tolueno, visto que os mesmos
catalisadores a 650°C e V/C=1,9, apresentaram conve rsões superiores a 80%,
resultados apresentados no Capítulo VII. Esse comportamento já foi relatado na
literatura e evidencia que o naftaleno apresenta maior dificuldade de conversão, pois
adsorveria mais fortemente que o tolueno prejudicando a conversão do tolueno
(JESS, 1996; KUHN et al., 2008; COLL et al., 2001).

A distribuição de produtos obtida na reação com os três catalisadores a 800°C
pode ser vista na Tabela VIII.5. O branco do reator mostrou que o metano é o
principal produto da reação de craqueamento térmico na temperatura de 800°C,
alcançando valor para a fração molar próximo a 70%, enquanto a soma da fração
molar para o CO e CO2 é de 30%. O rendimento de benzeno foi inferior a 5% nas
condições testadas. O resultado do branco está próximo ao de DOU et al. (2008),
que encontraram percentual de 70% da fração C1-C4 no craqueamento de naftaleno
a 650°C.
Tabela VIII. 5 – Dados das frações molares dos compostos H2, CO, CO2 e CH4
obtidos na reação de reforma a vapor de tolueno/naftaleno a 800°C.
Catalisadores
H2 (%)
CO (%)
CO2 (%)
CH4 (%)
Branco

0

15

14

71

12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19 5

19

49

27

7%NiO/BaAl12O19

3

17

56

24

7%NiO/ CaAl12O19

3

28

41

28

As Figuras VIII.20 a VIII.22 mostram o acréscimo da conversão com a
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temperatura e o rendimento de benzeno. Pelos resultados, observou-se que a
conversão de naftaleno abaixo de 700°C foi muito pe quena para os três
catalisadores, enquanto o rendimento de benzeno situava-se abaixo de 1%. O
catalisador 7%NiO/ CaAl12O19 alcançou valores maiores de conversão em todas as
temperaturas, porém o rendimento de benzeno foi menor. O catalisador
12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19 alcançou elevados rendimentos de benzeno, iguais a 10%
e 25%, a 800 e 850°C, respectivamente.

7%NiO/hexa-aluminato de Ba

Fração (%)

80
60

Conversão de
tolueno

40

Conversão de
naftaleno

20

Rend. benzeno

0
600

650

700

750

800

850

Temperatura (oC)

Figura VIII. 20– Conversões de tolueno e naftaleno e rendimento de benzeno ao
longo da temperatura para o 7%NiO/hexa-aluminato de Ba.
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Figura VIII. 21- Conversões de tolueno e naftaleno e rendimento de benzeno ao
longo da temperatura para o 12%NiO/hexa-aluminato de La-Ce.
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Figura VIII. 22– Conversões de tolueno e naftaleno e rendimento de benzeno ao
longo da temperatura para o 7%NiO/hexa-aluminato de Ca.
Baseado nesses resultados selecionou-se a temperatura de 800°C para os
testes de longa duração, mantendo a razão molar vapor/carbono igual a 1,5.
Segundo COLL et al. (2001) o naftaleno é um dos compostos menos reativos,
necessitando de temperatura e razão V/C maiores para evitar a formação de coque
durante a reação. No entanto, no presente estudo, preferiu-se trabalhar em
condições propícias a desativação, para avaliar o tipo e a quantidade de coque
formado após os testes.

A Tabela VIII.6 apresenta os resultados da conversão para tolueno e
naftaleno durante o ensaio de estabilidade a 800°C dos catalisadores nas condições
testadas.
Tabela VIII. 6– Dados de conversão da reação de reforma a vapor de
tolueno/naftaleno no ensaio de estabilidade a 800°C por 16 horas.
Conversão (%)

Branco

12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19

7%NiO/BaAl12O19

7%NiO/CaAl12O19

Tolueno
naftaleno

14
32

≅ 40
≅ 35

≅ 30
≅30

≅40
≅30

Apesar da menor conversão alcançada, os dados mostram estabilidade
durante a reação considerando o composto tolueno, enquanto que para o naftaleno
a conversão se manteve na ordem obtida no teste em branco do reator. Observouse bastante variação nos resultados devida provavelmente a instabilidade da carga,
já que o naftaleno estava solubilizado em tolueno. As conversões encontradas para
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o naftaleno estão de acordo com o observado na literatura, iguais a 45% a 850°C,
empregando olivina e tempo espacial de 0,147kgcat*h/m3 (DEVI et al., 2005).

O rendimento de benzeno ao longo da reação se manteve estável, na faixa
de 7- 8% e 3-4%, para os catalisadores 12%NiO/hexa-aluminato de La-Ce e
7%NiO/hexa-aluminato de Ba, respectivamente. A distribuição das frações molares
dos produtos é mostrada nas Figuras VIII. 23 a VIII.25, evidenciando que a presença
de 10% de naftaleno causa uma diminuição na atividade para reforma a vapor dos
catalisadores, já que o hidrogênio se manteve em valores muito baixos, e o CH4, CO
e CO2 se mantiveram altos ao longo da reação. Não foram detectados no gás
produzido outros tipos de hidrocarbonetos (C2-C4), assim como nos estudos
conduzidos por BANGALA et al. (1998).

Frações Molares (%)

7%NiO/hexa-aluminato de Ba
hidrogênio
monóxido de carbono
dióxido de carbono
metano

60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
0

5

10

15

Tem po (h)

Figura VIII.
23 -Distribuição de produtos ao longo do tempo para o
7%NiO/BaAl12O19 a 800°C na reação tolueno/naftaleno.
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12%NiO/hexa-aluminato de La-Ce
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Figura VIII.
24- Distribuição de produtos ao longo do tempo para o
12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19 a 800°C na reação tolueno/naftaleno.
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Figura VIII. 25 - Distribuição de produtos ao longo do tempo para o 7%NiO/
CaAl12O19 a 800°C na reação tolueno/naftaleno.
Como os resultados foram muito próximos, desconfiou-se que a reação
estaria sendo limitada pela termodinâmica. Para descartar essa hipótese empregouse um catalisador B, comercial de reforma a vapor de nafta, já empregado no
Capítulo VI, que deveria ser bem ativo na reação. A conversão alcançada para o
tolueno e naftaleno após 16 horas de reação foi respectivamente igual a 62% e 59%,
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descartando a hipótese de limitação termodinâmica, já que o valor encontrado foi
superior ao obtido para os catalisadores formulados. Ao final do teste de
estabilidade, encontrou-se a seguinte distribuição de produtos: 4,4% H2, 14% CO,
50% CO2, 31% CH4, com 12% de rendimento em benzeno.
Os produtos típicos da reação de reforma a vapor são H2, CO e CO2 (devido
às reações de reforma seca e a vapor, e reação de shift). O benzeno e o metano
podem ser formados a partir do tolueno pelas reações de desalquilação com vapor
(equação VIII. 8), hidrodesalquilação (equação VIII.9),

(equação VIII.10) e

craqueamento térmico (eq. VIII.11) (HEPOLA E SIMELL, 1997). No caso do
naftaleno, a reação de desalquilação (equação VIII.12) produziria duas moléculas de
benzeno (DELAHAY E DUPREZ, 1989) .

C 7 H 8 + H 2 O → C 6 H 6 + CH 4 + CO

(eq. VIII.8)

C 7 H 8 + 10 H 2 → 7CH 4

(eq. VIII.9)

C 7 H 8 + H 2 → C 6 H 6 + CH 4

(eq. VIII.10)

C 7 H 8 → nPAH + nC 6 H 6 + nH 2

(eq. VIII.11)

C10 H 8 + H 2 O → 2C 6 H 6

(eq. VII.12)

Sugere-se que nas condições de teste, o craqueamento térmico esteja
sendo favorecido e que o H2 gerado possa estar sendo consumido na reação de
hidrodesalquilação, levando à formação de metano e benzeno, explicando os baixos
valores de H2 que podem ser vistos na Tabela VIII.4. A formação de CO2 deve-se à
reação de shift. A reação de craqueamento também estaria auxiliando na formação
de coque, devido a formação de compostos poliaromáticos, pela reação VIII.11.

A reforma a vapor do naftaleno é abordada em alguns artigos, mas nem
sempre há o registro da composição completa do gás formado. Por exemplo,
BANGALA, ABATZOGLOU E CHORNET (1998) e SATO E FUJIMOTO (2007) não
mencionam a formação de benzeno. Porém Devi et al. (2005) observaram benzeno,
tolueno e outros compostos aromáticos na reação de reforma a vapor do naftaleno a
800°C, como:

1,1’ e 1,2’ binaftalenos, 2,2’ binaft aleno, perileno e o benzo-j-

fluoranteno, que condensam formando coque.
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A elevada formação de metano pode estar sendo acompanhada de outros
hidrocarbonetos que não foram detectados no estudo, sendo comum a presença de
C2H4 e C2H6 (KUHN et al., 2008). O mecanismo do craqueamento do alcatrão pode
levar a formação de produtos primários (>C5), e hidrocarbonetos secundários (C1C4), além de coque (DOU et al., 2008). O mecanismo proposto é apresentado na
Figura VIII.26.

Figura VIII. 26 -Mecanismo de craqueamento do alcatrão (DOU et al., 2008).

VIII.3.5. Caracterização dos catalisadores usados na reação de reforma a vapor
do naftaleno/tolueno

A morfologia do coque observada nas imagens dos catalisadores usados na
reforma a vapor do naftaleno é completamente distinta do que foi visto para os
catalisadores coqueados empregando-se outros compostos modelos como benzeno
e tolueno. O coque filamentoso foi observado apenas para a amostra 7%NiO/
CaAl12O19, estando de acordo com observado para amostras contendo Ca em sua
formulação. WANG et al. (2005) relatam a presença de coque filamentoso para a
amostra Ni/dolomita, com picos exotérmicos observados na faixa de 400-500°C e
500-600°C, típicas de coque filamentoso. As imagens e o EDS dos catalisadores
podem ser vistas nas Figuras VIII.27 a VIII.33.

Outro tipo de coque foi observado nos catalisadores coqueados durante a
reação de reforma a vapor de tolueno/naftaleno. Sugere-se que o coque formado seja

185

do tipo polimérico devido à predominância das reações de craqueamento térmico, e
que em tempos maiores de reação, o coque se tornaria cada vez menos reativo,
deslocando a curva de TPO para temperaturas maiores (BANGALA et al., 1998;
ROSTRUP-NIELSEN, 1984; EFFENDI et al., 2002).

(a)

(b)

Figura VIII. 27 – Imagem por MEV do 7%NiO/BaAl12O19 após reforma a vapor de
naftaleno em solução de tolueno. (a) Detalhe vermelho (b) Detalhe verde.
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28– EDS do catalisador 7%NiO/BaAl12O19 do detalhe vermelho da

Spectrum 1

C

O

Al Si
Au

Au

Pd

0
1
2
3
Full Scale 2517 cts Cursor: 9.972 (0 cts)

Au
4

5

6

7

8

Figura VIII. 29– EDS do catalisador 7%NiO/BaAl12O19 do detalhe verde da
micrografia.

9

10
keV

187

Figura VIII. 30 – Imagem por MEV do 12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19 após reforma a
vapor de naftaleno em solução de tolueno.
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Figura VIII. 31 – EDS do catalisador 12%NiO/hexa-aluminato de La-Ce .

Figura VIII. 32- Imagem por MEV do 7%NiO/ CaAl12O19 após reforma a vapor de
naftaleno em solução de tolueno.
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Figura VIII. 33 – EDS do catalisador 7%NiO/ CaAl12O19 .

Alguns ensaios foram empregados na determinação do conteúdo de coque
depositado nos catalisadores usados na reforma

a vapor do naftaleno, como o

ensaio CHN, descrito no Capítulo VI, e o ensaio ASTM 1131, relatado no Capítulo
VII.
O ensaio ASTM 1131 fornece também uma indicação da facilidade ou
dificuldade de remoção do carbono depositado. As variações de massa podem ser
acompanhadas pela Tabela VIII.7. NANDINI et al. (2005) em seus estudos
verificaram no ensaio TG/DTA um período correspondente a perda de massa inicial,
na faixa de 300-350°C, onde ocorre a dessorção do v apor e adsorção do CO2,
removendo dessa forma espécies de carbono facilmente removíveis.

O teor de coque total pode ser estimado como a soma das perdas de massa
das faixas de 400-700°C e de 700-1000°C. Além da in formação da quantidade total
de carbono, pode-se inferir através da faixa de temperatura onde ocorre a queima
(Tabela VIII.7), que o catalisador com maior dificuldade de regeneração seria o

10
keV
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7%NiO/CaAl12O19 devido a temperatura final de queima do carbono. A Tabela VIII.7
apresenta também o teor de carbono obtido através do ensaio CHN, nota-se que o
teor de carbono encontrado pelas duas análises foi próximo. O ensaio também foi
empregado nos catalisadores coqueados na reação de reforma a vapor de benzeno,
entretanto, não foi possível distinguir essas duas faixas iniciais.
Tabela VIII. 7 - Resultados obtidos no ensaio ASTM 1131 – análise dos
catalisadores usados na reação de reforma a vapor do naftaleno/tolueno.
Catalisadores

12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19
7%NiO/CaAl12O19
7%NiO/BaAl12O19
Catalisador comercial B

Variação
de
massa
(%)
até
400°C
1,0
2,5
0,8

Variação
de
massa
(%)
400700°C
0,9
0,7
1,6
0,6

Variação
de
massa
(%)
7001000°C*
26
51
34
14

Teor
de
coque
total
(%)

Faixa de
temperatura
(°C)

Teor
de
coque
(%)CHN

Teor de
Coque
por
TPO
(%m/m)

27
52
35
15

707-845
729-924
707-845
700-840

34
47
34
19

26
43
37
15

Embora o ensaio ASTM E1131 forneça uma indicação, a temperatura onde
ocorre a queima não é real, porque a passagem de ar ocorre a partir de 700°C. Por
isso os catalisadores foram submetidos à análise termogravimétrica, sob fluxo de ar
sintético, até 1000°C, com taxa de aquecimento de 3 °C/min.

A Figura VIII.34 apresenta a formação de CO2 durante a análise
termogravimétrica. Observaram-se picos bem definidos com máximo a 629°C para
o 12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19, a 620°C para o 7%NiO/CaAl 12O19 , a 636 °C para o
7%NiO/BaAl12O19. Os teores de carbono encontrados por esta metodologia foram:
7%NiO/BaAl12O19

(37%

m/m),

12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19

(26%

m/m)

e

7%NiO/CaAl12O19 (43% m/m). A Figura VIII. 35 apresenta os perfis de variação de
massa com a temperatura dos catalisadores testados. Obtiveram-se menores teores
de carbono na reação de reforma a vapor com tolueno com os catalisadores
7%NiO/BaAl12O19 e o 12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19, como mostrado no capítulo VII.
Perfis semelhantes foram encontrados por EFFENDI et al. (2002) ao final de 3
horas de reação da reforma a vapor de biogás em leito fixo, a temperatura máxima
de oxidação foi por volta de 650°C, tendo se desloc ado para 750°C ao final de 6
horas de reação, que os autores atribuíram a formação de coque do tipo pirolítico.
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Figura VIII. 34- Perfil de oxidação das amostras coqueadas na reação de

reforma a vapor de naftaleno/tolueno.
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Figura VIII. 35 - Perfil de variação de massa das amostras coqueadas na reação
de reforma a vapor de naftaleno/tolueno.

191

VIII.4.CONCLUSÕES

A distribuição de produtos obtida nas reações de reforma a vapor de benzeno
e naftaleno/tolueno mostraram que outras reações foram predominantes:

•

com benzeno: reações de do benzeno, e de Boudouard, formando CO
e coque.

•

com naftaleno/tolueno: reações de craqueamento térmico dos
hidrocarbonetos, hidrodesalquilação de tolueno, e formação de coque
através de reação de polimerização.

A formação de coque é favorecida pelas reações de craqueamento que
levam a polimerização dos hidrocarbonetos aromáticos. A morfologia do coque
depositado nos catalisadores na reação de reforma a vapor de benzeno e
tolueno/naftaleno foi diferente. Coque filamentoso foi observado para todas as
amostras na reação de reforma a vapor do benzeno. Presume-se que coque
depositado nos catalisadores coqueados durante a reação de reforma a vapor de
tolueno/naftaleno seja do tipo polimérico.

As seguintes informações podem ser retiradas a partir do ensaio de oxidação
a temperatura programada:

•

O catalisador 12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19 apresentou perfis de oxidação
semelhantes. A quantidade de carbono encontrada no ensaio TPO foi
a seguinte: 26 % (tolueno/naftaleno) e 68% (benzeno);

•

A mesma tendência a acúmulo de coque foi obtida para o
7%NiO/BaAl12O19, com teores iguais a: 37% (tolueno/naftaleno) e 63%
(benzeno). Embora, os perfis de oxidação sejam bem próximos, notase um deslocamento para temperaturas menores quando se empregou
benzeno;

•

A diferença é nítida para a amostra 7%NiO/CaAl12O19, com teores
iguais a: 43% (tolueno/naftaleno) e 57% (benzeno). O perfil de TPO
para o catalisador foi deslocado para temperaturas maiores na reação
de reforma a vapor de tolueno/naftaleno.
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Diante dos fatos, conclui-se que o catalisador 12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19 é
bastante resistente a deposição de carbono, já que o teor de NiO empregado era
superior ao das duas outras amostras.
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CAPÍTULO IX – CONCLUSÕES E SUGESTÕES

IX.1.CONCLUSÕES GERAIS

Fases cristalinas de hexa-aluminatos de CaAl12O19, BaAl12O19 e LaAl11O18
puderam ser obtidas pela metodologia de co-precipitação com o uso de
temperaturas de calcinação superiores a 1000 °C. No entanto, não se observou a
formação
(La

da

estrutura

0,8Ce0,2Al11O19).

cristalina

de

hexa-aluminato

misto

de

La

e

Ce

O aumento da temperatura de calcinação para 1200°C reduziu a

presença de outras fases observadas, tais como aluminas e e aluminatos (α-Al2O3,

γ-Al2O3, θ-Al2O3, CaAl4O7), perovskita (LaAlO3) e óxidos (CeO2 e Ce6O11), mas
acarretou uma significativa redução da área especifica. A calcinação na temperatura
de 1000°C foi considerada a mais adequada para se o bter o compromisso de um
suporte com elevada área especifica e boa cristanilidade na fase desejada de hexaaluminato.

Os

catalisadores

do

tipo

NiO/hexa-aluminatos,

utilizando

suportes

previamente calcinados a 1200° C apresentaram área específica relativamente
elevada (15-30 m2/g), bem superior a área específica de 5 m2/g observada com o
uso de α-Al2O3, que se constitui num suporte utilizado industrialmente no preparo de
catalisadores de reforma a vapor. Os catalisadores apresentaram maior facilidade de
redução das espécies, podendo ser reduzidos em temperaturas inferiores a 650°C,
apresentando

a

seguinte

ordem

de

facilidade

de

redução:

Ni/LaAl11O18>

Ni/CaAl12O19> Ni/BaAl12O19 >Ni/La0,8Ce0,2Al11O19.

Encontrou-se elevada dispersão da fase metálica nos catalisadores
impregnados, destacando-se os catalisadores suportados em BaAl12O19

e

La0,8Ce0,2Al11O19. Esta característica foi bem correlacionada com a tendência a
desativação

dos

catalisadores

por

coqueamento,

evidenciando-se

que

os
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catalisadores 12%NiO/ La0,8Ce0,2Al11O19 e 7%NiO/BaAl12O19

apresentaram os

menores valores para a taxa de coqueamento normalizada.

A partir do estudo termodinâmico realizado no PRO-II, definiram-se as
condições propícias a desativação por coque, como as temperaturas e a razão molar
vapor/carbono empregadas nos testes de estabilidade. Definiram-se assim, duas
temperaturas de teste, 500 e 650°C, e razões V/C ig uais a 1,5 e 1,9, por serem
condições propícias a desativação por coque.

De forma complementar, ensaios foram conduzidos com correntes sintéticas
de gaseificação com os quatro catalisadores mais promissores, que apresentaram
os menores valores para a taxa de coqueamento normalizada (mgcoque*gNi/h*m2),
que foram: 5%NiO/LaAl11O18, 7% NiO/BaAl12O19 e 6%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19 e
12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19. A metodologia desenvolvida mostrou-se eficaz na
comparação entre diversos catalisadores, evidenciando que a presença de eteno no
gás altera drasticamente o perfil de coqueamento das amostras, deslocando o início
do processo para temperaturas menores, obtendo-se taxas de coqueamento
maiores.

Baseado

nos

testes,

concluiu-se

que

os

catalisadores

12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19 e 7%NiO/BaAl12O19 possuem menor tendência a formação

de coque

Decidiu-se pela avaliação de todos os catalisadores preparados através da
reação de reforma a vapor de tolueno em condições severas de desativação, isto é:
baixa relação molar V/C e temperatura (500°C), com tempo de reação igual a 3
horas.

Os

catalisadores

5%NiO/LaAl11O18,

7%

NiO/BaAl12O19,

6%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19 e 12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19 foram escolhidos para a
sequência do estudo, por terem alcançado estabilidade e baixa desativação ao longo
dos testes. Os dados estão de acordo com os resultados obtidos nos ensaios
conduzidos no TGA empregando correntes com composições diferentes, indicando
que os ensaios podem ser aplicados na avaliação da resistência ao coqueamento de
catalisadores para o abatimento de alcatrão.

Após essa etapa, os catalisadores foram avaliados em ensaios de longa
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duração, em condições similares de temperatura, velocidade espacial e razão V/C,
com os compostos modelo tolueno, benzeno e naftaleno/tolueno, e longo tempo de
duração (16 horas). As seguintes observações podem ser feitas:

Os catalisadores 12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19 e 7%NiO/BaAl12O19 apresentaram
elevada estabilidade na reação de reforma a vapor de tolueno. O catalisador
5%NiO/LaAl11O18 desativou rapidamente, a despeito do baixo teor de carbono
depositado, provavelmente devido ao fenômeno de sinterização. Os resultados são
condizentes com o coque formado, do tipo filamentoso, evidenciado por microscopia
de varredura eletrônica, MEV. O ensaio de oxidação a temperatura programada,
TPO, evidenciou picos de temperatura bem definidos, próximos a 600°C. Testes de
reforma a vapor do benzeno e de naftaleno/tolueno foram conduzidos com os
catalisadores com maior potencial para desativação, 12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19 e
7%NiO/BaAl12O19, e com o 7%NiO/CaAl12O19 , que apresentou o pior resultado nos
testes anteriores.

Notou-se a elevada formação de coque quando se empregou benzeno como
composto modelo, porém a conversão permaneceu estável ao longo do tempo. O
coque formado foi predominantemente filamentoso, com temperaturas máximas de
oxidação:

12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19

(637°C),

7%NiO/BaAl 12O19

(631°C)

e

7%NiO/CaAl12O19 (598°C). O estudo feito com naftaleno mostrou que e ste composto
levou a formação de coque com estrutura mais complexa, devido à reação de
craqueamento dos hidrocarbonetos, o que explica o elevado conteúdo de metano
formado.

IX.2. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

O estudo desenvolvido na tese foi feito em condições extremas de
desativação, pelos seguintes motivos: 1- os hidrocarbonetos aromáticos estão
presentes em baixa concentração (mg/Nm3) e a corrente contém elevado percentual
de vapor d’água e dióxido de carbono; 2- o gás a ser tratado está em uma
temperatura elevada, superior a 700°C. Por isso, re comenda-se o teste dos
catalisadores

indicados

como

promissores

(12%NiO/La0,8Ce0,2Al11O19

e
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7%NiO/BaAl12O19 ) em outras condições de desativação, como:

•

Em

testes

de

bancada

empregando

compostos

modelo,

e

composição sintética de gaseificação, com a presença de H2S e NH3;

•

Em testes em planta piloto, empregando uma corrente real produzida
na gaseificação de biomassa em leito fluidizado circulante.

Em relação ao preparo dos catalisadores, os suportes CaAl12O19

e o

LaAl11O18 poderiam ser preparados através das rotas sol-gel, hidrólise de alcóxidos
metálicos e reação em estado sólido, visando a obtenção de fases cristalinas melhor
definidas, com composição próxima a teórica. Os suportes possuem potencial para
serem usados na obtenção de sistemas catalíticos com maior resistência a
desativação por H2S.
Também se sugere a avaliação da interação das espécies NiOX com os
suportes preparados através de XPS e EXAFS, além da investigação da basicidade
das amostras através de TPD de CO2.
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ANEXO I – Isotermas de quimissorção de H2
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Figura 1. 1- Isoterma de quimissorção de H2 para o 5%NiO/hexa-aluminato de La.
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Figura 1. 2 - Isoterma de quimissorção de H2 para o 9%NiO/hexa-aluminato de La.
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Figura 1. 3 - Isoterma de quimissorção de H2 para o 14%NiO/hexa-aluminato de La.
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Figura 1. 4- Isoterma de quimissorção de H2 para o 9%NiO/hexa-aluminato de La-Ce.
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Figura 1. 5 - Isoterma de quimissorção de H2 para o 12%NiO/hexa-aluminato de La-Ce.
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Figura 1. 6 - Isoterma de quimissorção de H2 para o 7%NiO/hexa-aluminato de Ba.
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Figura 1. 7 -Isoterma de quimissorção de H2 para o 14%NiO/hexa-aluminato de Ba.
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Figura 1. 8 - Isoterma de quimissorção de H2 para o 14%NiO/hexa-aluminato de Ca.
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Figura 1. 9 - Isoterma de quimissorção de H2 para o hexa-aluminato de Ca.
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ANEXO II – RESULTADOS PRELIMINARES
Foram conduzidos ensaios em unidade de microatividade com a finalidade
de se definir a metodologia experimental que seria empregada com os catalisadores
formulados para este estudo. Alguns catalisadores comerciais de reforma a vapor de
gás natural (Catalisador A) e de nafta (B e C) foram usados para os testes iniciais,
tendo sido selecionados para efeito de comparação.

A Figura 2.1 apresenta o teste em branco do reator de quartzo, e evidencia
que nas condições testadas (600°C, V/C=1,9, razão e ntre a vazão de água e
tolueno (ml/min) nos controladores igual a 50/8, hidrogênio como gás de arraste) não
houve craqueamento da carga, já que a área do tolueno é próxima da área
cromatográfica total durante o tempo de reação testado.

á re a c ro m a to g rá fic a

230000,00
220000,00
210000,00
200000,00

área cromatográfica total
área cromatográfica do tolueno
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0,00

10,00
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Figura 2. 1- Acompanhamento das áreas cromatográficas total e do tolueno para o
teste em branco realizado no reator de quartzo.
O nitrogênio foi selecionado como gás de arraste da reação, devido aos
resultados obtidos nos estudos preliminares de reforma a vapor de tolueno a 600°C,
que foram (QUITETE, BITTENCOURT, SOUZA, 2010):
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•

O uso de hidrogênio como gás de arraste favorece a ocorrência da

reação de hidrogenólise de tolueno para metano (equação 2. 1). O elevado
conteúdo de hidrogênio também favoreceria a ocorrência da reação de
metanação (equação 2.2 e 2.3). Os resultados foram comprovados através
do acompanhamento da distribuição de produtos, conforme pode ser visto
nas Figuras 2.2 e 2.3. Um efeito observado do uso de H2, ao invés de N2, foi
a redução dos problemas associados ao aumento da perda de carga no leito
durante os experimentos, este aumento de perda de carga pode estar
associado à formação de coque. O mesmo efeito foi observado por
ROSTRUP-NIELSEN (1974) quando trocou o gás de diluição de N2 para H2,
observando menor taxa de coqueamento nos experimentos com H2.

C 7 H 8 + 10 H 2 → 7CH 4

(eq. 2.1)

CO + 3H 2 ↔ CH 4 + H 2 O

(eq. 2.2)

CO2 + 4 H 2 ↔ CH 4 + 2 H 2 O

(eq. 2.3)

•

Para avaliar se do ponto de vista termodinâmico a reação de

hidrogenólise e/ou a reação de metanação seriam favorecidas pelo aumento
do teor de H2, foram realizadas simulações nas condições de reação
utilizando o programa comercial PRO-II (reator de Gibbs, e modelo
termodinâmico SRK - Soave-Redlich-Kwong). A Tabela 2.1 apresenta os
dados da simulação da reação nas condições testadas: V/C=1,9,
temperatura de 600°C e presença de gás de arraste: N2 ou H2. Quando o
hidrogênio está em excesso na carga, a formação de metano é
preponderante, já com excesso de nitrogênio, a simulação exibe produtos
da reforma a vapor, como CO, CO2 e H2.

Distibuição de produtos (%)
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Figura 2. 2 -Distribuição de produtos observada para o catalisador A e H2 como gás
de arraste, com razão Vapor/Carbono = 1,9 mol/mol e T=600oC. Redução com 10%
de H2 em argônio a 650oC (QUITETE, BITTENCOURT, SOUZA, 2010).

Distribuiçãodeprodutos(%
)

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
hidrogênio

metano

água

dióxido de
carbono

tolueno

Figura 2. 3 -Distribuição de produtos observada com Vapor/Carbono = 1,9 mol/mol,
T=600oC, catalisador A e N2 como gás de arraste, com acompanhamento feito por
espectrômetro de massas. Redução com 10% de H2 em argônio a 650oC. (Nota: CO
não pode ser determinado devido ao fato da razão m/e- do N2 ser igual a do CO).
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Tabela 2. 1 - Dados obtidos no simulador de processos PRO-II para o equilíbrio
termodinâmico da reação com V/C=1,9, 600 oC e na presença de grande excesso de
N2 ou de H2 (QUITETE, BITTENCOURT, SOUZA, 2010)
Com N2
Componentes
Com H2
Composição (%molar)
C6H6
0.0
0.0
CO
18
0.0
CO2
11
0.0
H2
57
-**
C7H8
0,0
0.0
H2O
13
65
CH4
0.0
35
** sem hidrogênio

Nos testes iniciais realizados com o catalisador A constatou-se que a
conversão de tolueno aumenta com o acréscimo da temperatura, já que as reações
de reforma a vapor e reforma com CO2 são endotérmicas. Em menores
temperaturas há o favorecimento da reação de hidrodesalquilação do tolueno,
favorecido na faixa de 400-500°C (BION, EPRON e DUP REZ, 2010). Observa-se
que a reação de reforma a vapor do tolueno é uma reação irreversível, formando
como produtos H2 e CO, enquanto o metano é produzido através da reação de
metanação (COLL et al., 2001).

LI et al. (2009) propuseram uma série de reações para a reforma do tolueno,
que são:

C 7 H 8 + 7 H 2 O → 7CO + 11H 2

(eq. 2.4)

C 7 H 8 + 14 H 2 O → 7CO2 + 18 H 2

(eq. 2.5)

CO + H 2O ↔ CO2 + H 2

(eq. 2.6)

2CO ↔ CO2 + C

(eq. 2.7)

C + 2 H 2 ↔ CH 4

(eq. 2.8)

C 7 H 8 + 7CO2 → 14CO + 4 H 2

(eq. 2.9)

C 7 H 8 + H 2 → C 6 H 6 + CH 4

(eq. 2.10)

CH 4 + H 2O ↔ CO + 3H 2

(eq. 2.11)

Destas reações, as reações de reforma a vapor (2.4, 2.5 e 2.11) e a de
reforma com CO2 (2.9) são endotérmicas, portanto favorecidas por altas
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temperaturas. Já a reação de hidrodesalquilação (2.10) e shift (2.6) são exotérmicas,
favorecidas em baixas temperaturas. Logo, quando se testaram menores
temperaturas, 400 e 450°C, para o catalisador de re ferência (catalisador comercial
de reforma a vapor- Catalisador A), o benzeno poderia ser formado através da
reação de desalquilação do tolueno com vapor (eq. 2.12). Na faixa de 400-500ºC as
reações representadas pelas equações 2.10 e 2.13 são cineticamente desfavoráveis
(BION, EPRON E DUPREZ, 2010).

C 7 H 8 + H 2 O → C 6 H 6 + CO + 2 H 2

(eq. 2.12)

C 7 H 8 + 10 H 2 → 7CH 4

(eq. 2.13)

A possibilidade de ocorrência da reação de desalquilação do tolueno com
vapor (2.12) foi levantada, já que esta é favorecida em baixas temperaturas, sendo
acompanhada pelas reações de reforma a vapor do tolueno, pelas reações de shift e
de metanação. Entretanto, de acordo com os estudos de DUPREZ et al. (1982) o
catalisador de Ni suportado em alumina é um dos menos ativos na reação de
desalquilação do tolueno com vapor, cuja ordem observada em seus estudos para
catalisadores suportados em alumina foi a seguinte: Rh>Ir>Pt>Pd>Ru>Ni>Co.

A revisão elaborada por BION, EPRON E DUPREZ (2010) mostra que a
reação de desalquilação do tolueno com vapor é fortemente influenciada pela
natureza do suporte. A explicação desse fato é a seguinte: as moléculas de
hidrocarboneto se adsorvem, e se ativam fortemente nos sítios metálicos, enquanto
o vapor vai ser ativado nos sítios do suporte (Figura 2.4). O tolueno sofre
quimissorção dissociativa no sítio metálico M gerando uma molécula de benzeno e
um fragmento de alquila. Esta reação requer dois sítios metálicos. Entretanto, o
tolueno é fortemente adsorvido, enquanto o benzeno é rapidamente dessorvido uma
vez formado. A etapa final ocorre com a transferência dos grupos hidroxila para as
partículas de metal, formando-se monóxido de carbono e hidrogênio. A formação de
CO2 deve-se principalmente a reação de shift.
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Figura 2. 4 -Mecanismo bifuncional de desalquilação do tolueno com vapor (BION,
EPRON E DUPREZ, 2010).
Segundo os autores, alguns metais como Ni, Co e Ru não são muito afetados
pelo suporte, já que são capazes de dissociar a molécula de vapor d’água nas
condições de reforma a vapor.

Para esses metais, o mecanismo reacional é

monofuncional, sendo representado pelas equações abaixo (BION, EPRON E
DUPREZ, 2010):

H 2 O + M ⇔ HO − M +

1
H2
2

CH x − M + HO − M → CO + x / 2 H 2 + 2 M

(eq. 2.14)
(eq. 2.15)

Diante dos fatos expostos, esperava-se encontrar como produtos principais
da reação, os compostos H2, CO e CO2, formados na reação de reforma a vapor,a
despeito da baixa temperatura usada. A hipótese formulada foi comprovada através
dos experimentos, já que o rendimento encontrado para benzeno e para metano foi
relativamente baixo.

A Figura 2.5 mostra a distribuição de produtos e reagentes não convertidos
com as temperaturas. A conversão de tolueno encontrada nas condições de reação
foram as seguintes: 54 (400°C), 79 (450°C) e 99% (5 00°C). Li et al. (2009)
encontraram benzeno na temperatura de 500°C, mas, c om o aumento da
temperatura, ocorria o favorecimento da reforma a vapor do tolueno.

Distribuição de produtos (%)
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Figura 2. 5 -Teor relativo dos vários componentes obtido por espectrometria de
massas na reação de reforma a vapor do tolueno utilizando N2 como gás reacional.
Relação Vapor/Carbono=1,9 mol/mol, P = 1 atm e temperaturas de 400, 450 e
500oC, Catalisador A (QUITETE, BITTENCOURT, SOUZA, 2010).
Como a conversão de tolueno a 500°C era próxima a 1 00%, algumas
tentativas para diminuir a conversão foram feitas, de modo a facilitar a comparação
entre diversos catalisadores. Antes, porém, foram feitos ensaios para verificação da
reprodutibilidade do método, tendo os resultados mostraram boa concordância,
conforme Tabela 2.2. No período da realização dos ensaios o espectrômetro de
massas apresentou defeito, por isso o acompanhamento das reações foi efetuado
apenas através de cromatografia gasosa, com detector do tipo FID.

Visando a diminuição da conversão de tolueno a velocidade espacial foi
duplicada através da redução pela metade da massa de catalisador A, que passou
de 50 para 25 mg (resultados reportados na Tabela 2.2). No entanto, a conversão de
tolueno permaneceu alta a 500°C. O teor de coque de positado no catalisador A ao
final das três horas de reação foi semelhante nas duas corridas, aproximadamente
igual a 40%m/m de carbono. Nas condições investigadas, além do metano
observou-se benzeno como produto da reação.
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Tabela 2. 2 - Resultados das corridas NTC1-214 e NTC1-215 com 25 mg de
catalisador A, velocidade espacial ≅ 220000 h-1e temperatura =500°C .
Corridas
Tempo (min)
15
36
58
79
100
143
156
168
Percentual de carbono
(%m/m) por análise
CHN

NTC1-215
Conversão do tolueno
99
98
98
96
94
90
86
84
42,8

NTC1-214
Conversão do tolueno
99
99
99
99
96
94
90
85
40,4

Experimentos adicionais foram conduzidos (corridas NTC1-221 a NTC1223), e observou-se que a desativação dos catalisadores é mais acentuada em
velocidades espaciais altas, como mostra a Figura 2.6 para os três catalisadores
comerciais testados: A (para gás natural), B (para nafta) e C (para nafta) diluídos
50% com inerte (α-alumina). As corridas NTC1-221, NTC1-222 e NTC1-223 foram
feitas a 500°C, razão V/C=1,9 e velocidade espacial de 1224000 ml/gcat*h. O teor de
coque das corridas NTC1-221, NTC1-222 e NTC1-223 foi de 15, 27,6 e 2,4%m/m, e
as conversões finais foram iguais a 41, 36 e 25%, respectivamente. Ressalta-se que
a corrida NTC1-222 foi interrompida com 2 horas de reação, e as outras
permaneceram até completar 3 horas de experimento. Os resultados indicam que o
catalisador C, para reforma a vapor de nafta, coqueia bem menos nas condições de
teste.

Observou-se o desaparecimento do metano e do benzeno antes do término
dos experimentos. Como não havia como identificar H2, CO e CO2, não se sabe se
estava havendo formação destes gases, mas provavelmente o catalisador estava
perdendo sua atividade ao longo do tempo.
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Figura 2. 6 -Conversão de tolueno ao longo do tempo para os três catalisadores
comerciais: M1 (NTC1-221), M3 (NTC1-222) e M2 (NTC2-223) Condições: N2 como
gás reacional, velocidade espacial = 1224000 ml/gcat*h.Relação Vapor/Carbono=1,9
mol/mol, P = 1 atm e temperatura de 500oC.
Ao final dessas corridas, estipulou-se que os catalisadores seriam testados
com massa igual a 25 mg, sem diluição, e com vazão

ajustada de N2 nos

controladores (ml/min) igual a 150/24 (tolueno/água) (equivalente a V/C=1,9), no
tempo total de 3 horas de reação, de modo a avaliar a desativação em curto período
de tempo. Decidiu-se por não diluir a massa de catalisador para ter maior
quantidade de catalisador para análises de verificação de teor e tipo de coque.

