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PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO POR REFORMA DO GLICEROL UTILIZANDO CATALISADORES DE 

NI-CU OBTIDOS A PARTIR DE PRECURSORES DO TIPO-HIDROTALCITA 

 

Robinson Luciano Manfro 

 

Fevereiro/2013 

 

Orientador (a): Mariana de Mattos Vieira Mello Souza 

 

Programa: Tecnologia de Processos Químicos e Bioquímicos 

 
 

Catalisadores de Ni-Cu foram preparados a partir de precursores tipo-

hidrotalcita e testados na reforma a vapor e na reforma em fase líquida do glicerol (APR 

- Aqueous-Phase Reforming). Os catalisadores obtidos foram analisados por 

fluorescência de raios X (FRX), difração de raios X (DRX), análise textural (BET), redução 

a temperatura programada (TPR), dessorção de NH3 a temperatura programada (TPD-

NH3) e análise termogravimétrica (ATG). Os testes catalíticos foram realizados em reator 

de leito fixo em fluxo contínuo, sendo as reações de reforma a vapor realizadas a 500 °C 

a pressão atmosférica, utilizando soluções de glicerol a 10 e 20 vol.% e as reações de 

APR foram realizadas empregando-se soluções a 10 vol.% com temperaturas de 250 e 

270 °C e pressões de 35 e 50 atm, respectivamente. Foram obtidas elevadas conversões 

a produtos gasosos nas reações de reforma a vapor, próximas a 100 %, e a máxima 

conversão a produtos gasosos obtida na APR foi de 80 %. Na fase gasosa, a seletividade 

em H2 apresentada pela reforma a vapor e pela APR do glicerol compreendeu valores 

aproximadamente na faixa dos 60 a 70 % e 30 a 45 %, respectivamente. Nas reações de 

APR, o aumento da temperatura aumentou a seletividade em CO, no entanto, a presença 

Cu nos catalisadores reduziu a seletividade em CO e em CH4.  Na reforma a vapor foram 

obtidos rendimentos em H2 superiores a 75 % e na APR o máximo rendimento em H2 foi 

de 57,5 %. Na reforma do glicerol observou-se a formação de subprodutos líquidos 

como: acetol, ácido láctico, ácido acético, ácido propanóico, acroleína e acetaldeído. O 

catalisador composto apenas por Ni apresentou o melhor desempenho catalítico nas 

reações de reforma a vapor, com estabilidade em até 25 horas de reação, no entanto, o 

catalisador de Ni e Cu foi o que apresentou os melhores resultados nas reações de APR, 

apresentando estabilidade durante as 6 horas analisadas. 
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 Abstract of thesis presented to EQ/UFRJ as a partial fulfillment of requirements for the 
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HYDROGEN PRODUCTION BY GLYCEROL REFORMING USING NI-CU CATALYSTS OBTAINED 

FROM HYDROTALCITE-LIKE PRECURSORS 

 

Robinson Luciano Manfro 

 

February/2013 

 

Advisor: Mariana de Mattos Vieira Mello Souza 

 

Program: Technology of Chemical and Biochemical Processes 

 

Ni-Cu catalysts derived from hydrotalcite-like compounds were prepared and 

evaluated in steam reforming and aqueous-phase reforming (APR) of glycerol. The 

catalysts were analyzed by X-ray fluorescence (XRF), X-ray diffraction (XRD), textural 

analysis (BET), temperature-programmed reduction (TPR), temperature-programmed 

desorption of NH3 (NH3-TPD) and thermogravimetric analysis (TGA). The catalytic tests 

were carried out in a continuous-flow fixed-bed reactor. The steam reforming reaction 

were conducted at 500 ° C, at atmospheric pressure using solutions of 10 and 20 vol.% 

glycerol and the APR reactions were carried out using solutions of 10 vol.% glycerol, at 

250 and 270 °C with pressures of 35 and 50 atm, respectively. High conversions to 

gaseous products were obtained in the reactions of steam reforming, near to 100 %, and 

the maximum conversion to gaseous products obtained in the APR was 80%. In the gas 

phase, the selectivity in H2 presented by steam reforming and by APR of glycerol showed 

values in the range of approximately 60-70% and 30-45%, respectively. In the APR 

reactions, the increase of temperature was accompanied by increase in the CO 

selectivity; however, the presence of Cu in the catalysts decreased the CO and CH4 

selectivity. In steam reforming H2 yields above of 75 % were obtained and APR reaction 

the maximum H2 yield was 57.5%. The reforming reactions of glycerol showed the 

formation of liquid byproducts such as acetol, lactic acid, acetic acid, propionic acid, 

acrolein and acetaldehyde. The catalyst composed only by Ni showed the best catalytic 

performance in the reactions of steam reforming, with stability up to 25 hours of 

reaction, however, the catalyst of Ni and Cu presented the best APR results, with 

stability during 6 hours analyzed. 
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CAPÍTULO 1  

 INTRODUÇÃO 

 

 

 Os combustíveis fósseis são os principais recursos utilizados para atender às 

nossas atuais necessidades energéticas e devido à utilização deste recurso natural não 

renovável foi possível o desenvolvimento dos setores industriais, transportes, 

agricultura, entre muitas outras necessidades humanas básicas.  

A procura por fontes alternativas de energia encontra-se em crescente aumento 

no mundo motivado pelas previsões que apontam para uma diminuição progressiva da 

produção dos combustíveis fósseis. Além da escassez, outro problema associado ao uso 

de combustíveis fósseis é o aumento contínuo das emissões de poluentes, 

principalmente os relacionados com o aquecimento global. Estes gases poluentes afetam 

a saúde humana e também causam desequilíbrios na fauna e na flora, como a chuva 

ácida. Portanto, há uma grande necessidade de combustíveis alternativos que não 

afetem o meio ambiente (SHAHID e JAMAL, 2008). 

Motivado pelas preocupações sobre a poluição atmosférica, produção de energia 

segura e alterações climáticas, a noção de “economia de hidrogênio” é movida para além 

da área dos cientistas e engenheiros, ela é tema de questões políticas e tratada por 

líderes empresariais. O interesse no hidrogênio, a molécula mais simples e mais 

abundante no universo, está aumentando devido aos avanços tecnológicos em células a 

combustível, potencial sucessor das baterias portáteis em eletrônicos, centrais de 

energia e dos motores de combustão interna (DUNN, 2002).  

Para que o hidrogênio se torne uma fonte de energia realmente sustentável, deve-

se promover a sua produção a partir de recursos renováveis, no entanto, mais de 95% 

do hidrogênio produzido atualmente provem de fontes não-renováveis, baseadas em 

combustíveis fósseis (ADHIKARI et al.,  2008).  

Com a finalidade de obter o hidrogênio de forma sustentável, procura-se 

desenvolver tecnologias que utilizam matérias-primas renováveis. Neste contexto, 

destacamos o uso do glicerol (1,2,3-propanotriol). 

O glicerol é um produto químico utilizado há mais de dois séculos em várias 

aplicações, tais como na produção de nitroglicerina e ésteres. O glicerol é muito usado na 
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indústria alimentícia, farmacêutica, de cosméticos, perfumaria e limpeza.  Em geral, o 

termo glicerol se refere ao produto químico puro, enquanto o termo glicerina considera 

o produto comercial. 

A oferta e a demanda da glicerina no mercado mundial apresentavam-se em 

equilíbrio desde os anos 90, considerando-se os níveis de produção e consumo e os 

indicadores econômicos dos setores produtivos. Recentemente, a produção de 

biocombustíveis, em especial o biodiesel, alterou completamente o mercado do glicerol. 

O biodiesel é normalmente produzido através do processo de transesterificação 

de óleos vegetais ou gorduras animais, tendo o glicerol como subproduto. A produção de 

uma tonelada de biodiesel resulta em cerca de 110 kg de glicerol bruto ou 100 kg de 

glicerol puro (ADHIKARI et al.,  2008). Segundo dados da ANP (Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) em 2006 a produção brasileira de biodiesel 

(B100) foi de 69.000 m3 e em 2011 chegou a 2.600.000 m3 gerando aproximadamente 

260.000 m3 de glicerina (ANP, 2013), provocando um excedente de glicerina no mercado 

brasileiro. É esperada que a produção brasileira de biodiesel (B100) cresça ainda mais 

devido principalmente as obrigatoriedades do uso de biodiesel no óleo diesel, pois a 

partir de 01/01/2010, o biodiesel passou a ser adicionado ao óleo diesel na proporção 

de 5% em volume, conforme Resolução CNPE nº 6 de 16/09/2009. 

Além disso, a glicerina resultante da produção de biodiesel tem características 

diferentes da que é utilizada na indústria farmacêutica e de higiene, com impurezas e 

colorações que dificultam o seu aproveitamento nas aplicações tradicionais. No Brasil 

existe legislação para descarte de efluentes industriais em geral, porém não há legislação 

específica sobre a forma de descarte dessa glicerina. As usinas de biodiesel em operação 

estão, de uma forma geral, armazenando a glicerina até encontrarem uma possível 

destinação. 

Desta forma, a glicerina é um produto que possui um grande potencial de 

mercado, entretanto, com o aumento da produção de biodiesel, a sua oferta se elevou 

substancialmente e o preço do produto sofreu uma enorme queda. O excedente de 

glicerina no mercado pode torná-la um efluente e não um produto com valor econômico. 

Há, portanto uma necessidade urgente de pesquisas de novas utilizações para a 

glicerina, desde as rotas químicas mais conhecidas, tais como para formação de ésteres e 

acetais, até novas rotas, como para a produção de hidrogênio. 
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CORTRIGHT et al. (2002) e DAVDA et al. (2005) relataram pela primeira vez a 

produção de hidrogênio a partir de compostos oxigenados derivados de biomassa, 

incluindo o glicerol, através do processo de reforma em fase líquida (APR – Aqueous 

phase reforming). Embora o catalisador tenha apresentado estabilidade por um longo 

período, a alta pressão e baixas taxas de reação tem limitado seu uso como um processo 

comercialmente viável. Por outro lado, o processo de reforma a vapor pode ser realizado 

a pressão atmosférica. É altamente endotérmica e, idealmente, deve ser realizada a altas 

temperaturas, baixas pressões, e alta razão vapor/glicerina para obter altas conversões 

(SEHESTED, 2006). 

A reforma a vapor e em fase líquida do glicerol gera H2 e CO2 como os principais 

gases formados enquanto CH4 e CO são obtidos em baixas concentrações; porém 

derivados oxigenados (ácidos, aldeídos, álcoois) e outros alcanos também podem ser 

formados (CORTRIGHT et al.,  2002). 

Catalisadores suportados de Pt, Ru, Pd e Ni são os mais utilizados na reforma de 

orgânicos oxigenados, tanto na reforma em fase líquida como na reforma a vapor, 

apresentando boa atividade catalítica e seletividade para produção de hidrogênio. 

Produtos indesejados podem ser formados devido à ocorrência de reações paralelas, 

através da quebra das ligações C-O, formando álcoois ou ácidos orgânicos. Assim, um 

bom catalisador para produzir hidrogênio através da reforma tem que ter maior 

atividade em quebrar as ligações C-C, O-H e C-H dos orgânicos oxigenados, ao invés das 

ligações C-O, e promover a retirada do monóxido de carbono adsorvido pela reação de 

deslocamento gás-água (reação de “shift”) (HUBER et al.,  2003). 

As hidrotalcitas são minerais da família das argilas aniônicas e conhecidas 

também como hidróxidos duplos lamelares (HDL). Há algum tempo vêm recebendo 

grande atenção por parte dos pesquisadores devido ao seu potencial de aplicação como 

trocadores iônicos, adsorventes, condutores iônicos, suporte catalíticos e como 

catalisadores (VELU et al.,  1999a). 

A mistura de óxidos obtida a partir da calcinação das hidrotalcitas tem mostrado 

um excelente desempenho em muitas reações de interesse industrial, como reforma de 

CH4 e metanol (DAZA et al., 2008; COSTANTINO et al.,  2005), hidrodessulfurização da 

gasolina (VELU et al.,  1999b), remoção de SO2 e NOx (PALOMARES et al.,  1999) e 

também para combustão catalítica de compostos orgânicos voláteis (KOVANDA et al.,  

2001). 
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O interesse na síntese destes materiais decorre do fato de que a decomposição 

térmica dos compostos tipo-hidrotalcitas leva a formação de óxidos mistos com 

excelentes dispersões metálicas, alta área específica, estabilidade térmica e boa 

homogeneidade dos óxidos mistos formados (PALACIO et al.,  2010). 

Catalisadores baseados em metais nobres possuem uma menor sensibilidade a 

deposição de carbono e maior atividade nas reações de reforma. No entanto, 

considerando o alto custo e a limitada disponibilidade de metais nobres, é mais 

econômico do ponto de vista comercial desenvolver catalisadores baseados em metais 

não nobres, como o níquel, com bom desempenho e alta resistência a deposição de 

carbono (JUN et al.,  2007). O cobre, por sua vez, não apresenta atividade catalítica para 

a reação de reforma, no entanto possui alta atividade na reação de shift, levando a 

maiores seletividades a hidrogênio (DAVDA et al., 2003). 

O objetivo deste trabalho é desenvolver, caracterizar e avaliar catalisadores 

contendo níquel e cobre derivados de compostos tipo-hidrotalcita para a produção de 

hidrogênio a partir do glicerol. Com isso pretende-se desenvolver um catalisador com 

alta atividade, estabilidade e seletividade na reação de reforma em fase líquida e na 

reforma a vapor do glicerol, que produza uma fase gasosa com alta concentração de 

hidrogênio e com baixa concentração de monóxido de carbono e que tenha pequena 

formação de subprodutos líquidos e gasosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 5 

CAPÍTULO 2  

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 HIDROTALCITA 

 

 Os primeiros relatos da existência das hidrotalcitas ocorreram em 1842, com a 

descoberta na Suécia de um mineral branco que podia ser facilmente macerado 

resultando em um pó semelhante a um talco. Tratava-se de um hidroxicarbonato de 

magnésio e alumínio, o qual foi denominado hidrotalcita (CAVANI et al.,  1991). 

 A hidrotalcita é um tipo de argila aniônica, rara na natureza, mas relativamente 

simples e de baixo custo de síntese (VACCARI, 1998). 

 Pesquisas em catálise e argilas aniônicas seguiram separadas até 1971, quando 

uma patente (BRÖCKER, 1970), referindo-se especificamente a uma estrutura tipo 

hidrotalcita como percursor de catalisador de hidrogenação, foi publicada. 

 A decomposição térmica de materiais do tipo-hidrotalcita leva a formação de 

óxidos mistos de interesse industrial para catálise e outras aplicações práticas, conforme 

mostrado na Figura 2.1. 

 

 

Catalisadores Suportes catalíticos
- Hidrogenação
- Polimerização
- Reforma de CH4 ou 

oxidação parcial
- DeNOx, Decom. de N2O

- Ziegler-Natta
- DeSOx
- DeNOx

Argilas aniônicas tipo-hidrotalcitas

Indústria Medicina Adsorventes

- Retardante de chama
- Peneira molecular
- Trocador iônico

- Antiácido
- antipeptídeo
- estabilizador

- Estabilizador de PVC
- Tratamento de efluentes

estabilizador

 
Figura 2.1: Principais aplicações de argilas aniônicas (como tal ou após a decomposição 
térmica) (VACCANI, 1998). 
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Compostos tipo-hidrotalcitas Ni-Mg-Al foram empregados como catalisador para 

oxidação parcial de parafinas leves (BASILE et al.,  1998; SCHULZE et al.,  2001) e na 

formação de etilamina através da hidrogenação de acetonitrila (COQ et al.,  2000). Bons 

resultados na isomerização de eugenol foram obtidos utilizando compostos tipo-

hidrotalcita de Ni-Cu-Al (JINESH et al.,  2010). 

Produção de hidrogênio utilizando catalisadores derivados de compostos tipo-

hidrotalcita contendo Ni-Cu-Al foi estudado por ASHOK et al.  (2008) na decomposição 

de metano e Cu-Zn-Al por  COSTANTINO et al.  (2005) na reforma a vapor de metanol. 

CRUZ et al. (2006) utilizaram compostos do tipo-hidrotalcita contendo Ni-Mg-Al na 

reforma em fase líquida do etanol para obtenção de hidrogênio.  

 

 

2.1.1  ESTRUTURA DAS HIDROTALCITAS 

 

 As hidrotalcitas, também conhecidas por hidróxidos duplos lamelares (HDL), 

possuem camadas com estrutura do tipo da brucita (Mg(OH)2). As lamelas da brucita são 

neutras, com os cátions magnésio localizadas no centro de octaedros que possuem em 

seus vértices ânions hidroxila. Com a substituição do Mg por Al nestas camadas, obtêm-

se uma lamela positivamente carregada, mas com estrutura idêntica a da lamela da 

brucita. Esta substituição gera um excesso de cargas positivas nas lamelas e para 

compensar esta carga positiva necessita-se de ânions de compensação que residem na 

zona interlamelar junto com moléculas de água de cristalização (LABAJOS e RIVES, 

1996; CREPALDI e VALIM, 1998).  

 Existe uma grande variedade de ânions que podem ser empregados para 

compensar as cargas positivas geradas pela substituição dos cátions da camada do tipo 

brucita, no entanto, o ânion carbonato (CO32-) é usualmente o mais utilizado 

(CHMIELARZ et al.,  2003). Quando se preparam hidrotalcitas com ânions diferentes de 

CO32-, torna-se difícil evitar a contaminação da solução com CO2. 

A fórmula química da hidrotalcita pode então ser dada por 

Mg6Al2(OH)16(CO3).4H2O, onde a fração atômica dos cátions trivalentes M3+ corresponde 

a 0,25 e dos cátions divalentes M2+ a 0,75 (BERGAYA et al.,  2006;  CAVANI et al.,  1991). 

Os compostos do tipo-hidrotalcita (HTLCs - Hydrotalcite-Like Compounds), 

possuem a estrutura cristalina idêntica à hidrotalcita, no entanto, os HTLCs são 

formados quando temos uma substituição parcial ou total dos cátions de Mg2+ por 



Capítulo 2  Revisão Bibliográfica 
 

 7 

outros cátions divalentes, como por exemplo, Cu2+, Ni2+, Co2+, Zn2+, e, além disso, pode 

existir uma substituição parcial ou total dos cátions de Al3+ por outros cátions 

trivalentes, como por exemplo,V3+, Mo3+, Fe3+, Cr3+ (CAVANI et al., 1991). 

A fórmula geral baseada na combinação de cátions de metais di e trivalentes pode 

ser escrita como: 

M2+1-x Mx3+ (OH)2 (An-)x/n · yH2O 

Onde:  

M2+ = Cátions metálicos divalentes; 

M3+ = Cátions metálicos trivalentes; 

An– = Ânion de compensação; 

y = Moléculas de água; 

x = Fração de cátions trivalentes M3+/[ M3+ + M2+]. 

Segundo a literatura, compostos puros do tipo-hidrotalcita são obtidos quando o 

valor de x está entre 0,20 e 0,33;  para valores de x fora desta faixa formam-se também 

os hidróxidos monometálicos dos cátions em excesso, misturados com a hidrotalcita 

(BRINDLEY e KIKKAWA, 1978; CREPALDI e VALIM, 1998). 

Uma representação esquemática da estrutura lamelar da hidrotalcita é 

apresentada na Figura 2.2. 

 

 
Figura 2.2: Estrutura da hidrotalcita (TSUNASHIMA e HIBINO, 2002). 
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Encontram-se na literatura HDLs classificados em dois tipos de sistemas 

cristalinos, que diferem na sequência de empilhamento das lamelas: um sistema 

romboédrico, com o parâmetro “c” da célula hexagonal sendo igual a três vezes o 

espaçamento basal, pertencendo ao grupo espacial R3m (politipo 3R), e um sistema 

hexagonal, com “c” igual a duas vezes o espaçamento basal, pertencendo ao grupo 

espacial P63mmc (politipo 2H), como mostra a Figura 2.3 (CREPALDI e VALIM, 1998; 

VACCARI, 1998). A forma normalmente obtida pela síntese é o politipo 3R, enquanto que 

o politipo 2H é a forma que pode ser obtida em altas temperaturas (VACCARI, 1998).  

 

 

 
Figura 2.3: Esquema representando os politipos 3R e 2H dos hidróxidos duplos 
lamelares (CREPALDI e VALIM, 1998). 

 
 

2.1.1.1. CÁTIONS METÁLICOS 

 

Um grande número de HDLs, contendo uma ampla variedade de cátions 

metálicos, têm sido sintetizados e estudados. Os cátions divalentes mais comuns são Mg, 

Cu, Ni, Co e Zn, e os cátions trivalentes são Al, Fe, Cr, Ga, Ru e Rh (VELU et al.,  1999c). 

Conforme a combinação desses cátions di e trivalentes na síntese de HDLs, 

obtêm-se resultados variados, dependendo da composição e do método de síntese 

utilizados. Para formar o HDL, os cátions metálicos que fazem parte da composição desta 

estrutura devem apresentar coordenação octaédrica e raio iônico na faixa de 0,50 a 0,74 
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Å, ou seja, valores próximos ao do cátion Mg+2 (0,65 Å), para serem acomodados nas 

camadas do tipo brucita (CREPALDI E VALIM, 1998). 

Outros cátions, além dos citados, podem fazer parte da combinação de um HDL. 

Encontram-se na literatura estudos envolvendo a síntese de HDLs contendo lítio(I) 

combinado com alumínio(III) e sínteses de HDLs contendo silício(IV) e titânio(IV) 

combinados com cobalto(II) (TWU E DUTTA, 1989). 

Para um composto ser um HDL não é condição necessária que este seja 

constituído de apenas dois cátions metálicos. Muitas argilas aniônicas naturais contêm 

misturas de cátions tanto di como trivalentes em suas estruturas, como por exemplo, 

HDLs contendo uma mistura de magnésio e zinco como cátions divalentes e alumínio 

como cátion trivalente, geralmente com um deles em quantidade predominante e os 

outros em pequena proporção ou como traços (REICHLE, 1986). 

 

2.1.1.2 ÂNIONS  

 

 Na literatura encontra-se a intercalação de inúmeras espécies aniônicas nos 

compostos tipo-hidrotalcita, dentre as quais podem ser mencionadas (CREPALDI E 

VALIM, 1998): 

• haletos (F-, Cl-, Br-, I-); 

• oxo-ânions (CO32-, NO3-, SO42-, CrO42-,...) 

• ânions complexos ([Fe(CN)6]4-, [NiCl4]2-,...) 

• polioxo-metalatos (V10O286-, Mo7O246-,...) 

• ânions orgânicos (alquil-sulfatos, carboxilatos, porfirinas,...) 

Não foram relatados exemplos de HDLs contendo mais de um ânion em seu 

domínio interlamelar. 

Na preparação de HDLs um fator de grande importância é a capacidade de 

estabilização da estrutura lamelar pelo ânion intersticial. Quanto maior a capacidade de 

estabilização, mais facilmente o HDL se formará. Isto depende, principalmente, das 

interações eletrostáticas entre as camadas do tipo brucita e o ânion interlamelar. Uma 

observação importante é que a constante de equilíbrio aumenta com a diminuição do 

raio iônico da espécie intercalada. MIYATA (1983), através de cálculos de constante de 

equilíbrio, forneceu uma ordem comparativa da seletividade para ânions monovalentes: 

OH- > F- > Cl- > Br- > NO3- > I- e ânions divalentes CO32- > SO42-, onde foi constatado 
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também que ânions divalentes, estabilizam muito mais que ânions monovalentes, sendo 

o carbonato o mais estável dos ânions divalentes. 

 

2.1.2 MÉTODOS DE PREPARAÇÃO 

 

Há diferentes meios de se preparar os HDLs, sendo que cada método apresenta 

vantagens e desvantagens. Os métodos de síntese conhecidos são: coprecipitação ou 

método sal-base (podendo ser realizado a pH variável ou constante), método sal-óxido, 

síntese hidrotérmica e substituição do ânion interlamelar (a partir de um precursor 

previamente preparado) (CREPALDI e VALIM, 1998). 

O método mais utilizado é o de coprecipitação, por ser uma técnica reprodutível 

(REICHLE et al.,  1986). A velocidade de agitação e o tempo de adição de sais ou nitratos 

metálicos a uma solução básica são parâmetros muito importantes para a formação de 

poros e distribuição de tamanho de poros, para os fins de aplicação em catálise. 

  

2.1.2.1 MÉTODO DE COPRECIPITAÇÃO  

  

A coprecipitação é o método mais utilizado para preparação de compostos tipo-

hidrotalcita. Encontram-se na literatura (BÉRES et al.,  1999; OBALOVÁ et al.,  2006) 

inúmeros trabalhos empregando este método de duas formas diferentes: coprecipitação 

em pH constante e em pH variável. 

O método de coprecipitação a pH variável consiste na adição de uma solução 

contendo os nitratos dos cátions divalentes e trivalentes a uma solução contendo 

hidróxido e o ânion a ser intercalado. Condições como concentração das soluções, 

velocidade de adição de uma solução sobre outra, pH final da suspensão formada, grau 

de agitação (normalmente vigorosa) e a temperatura da mistura devem ser controladas. 

O controle da temperatura e pH faz-se necessário para prevenir a formação de outras 

fases como, por exemplo, a precipitação dos hidróxidos simples. A precipitação é seguida 

de um tratamento hidrotérmico para cristalização do material. 

No método de coprecipitação a pH constante adiciona-se a solução dos sais dos 

cátions e a solução alcalina simultaneamente. Este método necessita de um 

potenciômetro para controle do pH e de dois tituladores automáticos para que as 

soluções sejam adicionadas ao mesmo tempo. 
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Destacam-se como vantagens a maior homogeneidade dos materiais obtidos e a 

maior versatilidade quanto ao controle de condições, embora possua um custo mais 

elevado em relação aos outros métodos devido a aparelhagem utilizada (REICHLE, 

1986). 

 

2.1.2.2 MÉTODO SAL-ÓXIDO 

 

Este método de síntese consiste da reação entre uma suspensão do óxido do 

metal divalente com uma solução do sal formado pelo cátion trivalente e o ânion a ser 

intercalado. O procedimento consiste em adicionar quantidades constantes da solução 

do metal trivalente sobre a suspensão do óxido do metal divalente, aguardando-se um 

determinado tempo entre a adição de uma alíquota e outra, até que o pH fique constante. 

As limitações deste método se devem a dois fatos principais: 

1. Primeiramente deve ser possível obter o óxido do metal divalente, e este reagir 

com a solução do metal trivalente, mas não reagir rapidamente com a água. 

2. O metal trivalente deve formar um sal solúvel com o ânion a ser intercalado. 

 

2.1.2.3 SÍNTESE HIDROTÉRMICA 

 

 Neste método se utilizam os dois cátions na forma de óxido. Os óxidos são 

suspensos em água e sobre esta suspensão é adicionada uma solução do ácido, cuja base 

conjugada se pretende intercalar (REICHLE, 1986). Em alguns casos, no lugar da solução 

do ácido se utiliza o anidrido do mesmo (CO2, NO2). Esta reação é realizada sempre a 

altas pressões e temperaturas (CREPALDI e VALIM, 1998). 

 Apesar de ser eficiente em certos casos, este procedimento é pouco utilizado, pois 

existem métodos mais simples que produzem resultados semelhantes (REICHLE, 1986). 

 ROY et al.  (1953) foram os primeiros autores a utilizar este método de 

preparação. MgAlCO3-hidrotalcita foi preparada a partir de uma mistura mecânica de 

MgO e Al2O3. Os autores obtiveram uma hidrotalcita acompanhada de magnesita e 

hidromagnesita. 
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2.1.2.4 SUBSTITUIÇÃO DO ÂNION INTERLAMELAR 

 

 A estrutura lamelar dos HDLs, baseada no empilhamento de camadas positivas 

aprisionando espécies aniônicas no domínio interlamelar por atração eletrostática, 

torna altamente favorável a difusão destes ânions. Esta propriedade é amplamente 

utilizada na preparação de novos HDLs, por troca aniônica do ânion interlamelar, a 

partir de um precursor previamente preparado. 

Para qualquer método de substituição lamelar é de extrema importância 

conhecer a capacidade do ânion para estabilizar a estrutura lamelar, devendo-se 

considerar a ordem de classificação de ânions quanto a capacidade de estabilização 

determinada por MIYATA, (1983): ânions monovalentes na ordem OH- > F- > Cl- >Br- > 

NO3- > I- e ânions bivalentes na ordem CO32- > NYS2-(Naphthol Yellow S) > SO42-. 

 

2.1.3 DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA 

 

A calcinação de hidrotalcitas ocasiona mudanças em suas propriedades físico-

químicas, com a formação de óxidos simples ou óxidos mistos, além de fases espinélicas. 

 A decomposição térmica das hidrotalcitas Mg-Al-CO3 é uma sequência de 

processos de desidratação, desidroxilação e decarbonatação resultando na formação de 

uma mistura de óxidos (CHMIELARZ et al.,  2003). Neste processo, a liberação de água 

interlamelar ocorre entre 180 e 210°C e a seguir começa o processo de desidroxilação. A 

destruição dos primeiros grupos OH (210-250°C) causa uma ruptura de ânions 

carbonato e leva a formação de outros produtos com distância interlamelar menor.  

 Estas transições dependem quantitativamente e qualitativamente de muitos 

fatores tais como natureza e quantidade de cátions, tipo de ânions, cristalinidade e da 

atmosfera na qual é realizado o aquecimento (VACCARI, 1998). 

 A contínua desidroxilação e decomposição do carbonato com liberação de CO2 (na 

faixa entre 350 e 800°C) resulta na destruição da estrutura lamelar e na formação de 

uma solução sólida de (MgAl)O (STANIMIROVA et al.,  2006). Em geral, a estrutura da 

hidrotalcita colapsa a 350°C e fases de MgO começam a se formar acima de 400°C. 

Segundo HOLGADO et al. (1998), precursores tipo hidrotalcita MgAl calcinados a 600°C 

e identificados pelo difratograma de raios X, levaram à formação de fases com estrutura 

de MgO. As reflexões de MgO são largas e os espaçamentos foram levemente menores do 
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que aqueles tabelados para MgO. Isto sugere que os íons alumínio estão formando uma 

solução sólida dentro do cristalito de MgO.  

Segundo KANEZAKI (1998) e BELLOTO et al. (1996), no sistema MgAl a reação de 

decomposição ocorre em duas etapas. Na primeira etapa as hidrotalcitas são 

desidratadas até temperaturas entre 150 e 200°C, retendo ainda a estrutura lamelar, 

mas com a redução do espaçamento basal. Na faixa entre 300 e 400°C, a estrutura 

lamelar colapsa junto com a decomposição de ânions carbonato e da desidroxilação 

produzindo CO2 e H2O. 

 

2.1.4 CARACTERIZAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS 

 

 Esta etapa é de grande importância porque permite avaliar e conhecer os 

compostos tipo-hidrotalcita, para isso são empregadas técnicas tais como: Difração de 

Raios X (DRX), Análise termogravimétrica (ATG) e termodiferencial (ATD), Análise 

textural, Espectroscopia de Absorção na região do Infravermelho (FTIR) e Redução à 

Temperatura Programada (TPR).  

 

2.1.4.1 DIFRAÇÃO DE RAIOS X 

 

 KUŚTROWSKI et al. (2005) prepararam hidrotalcitas pelo método de 

coprecipitação e apresentaram os difratogramas das hidrotalcitas Mg-Al com variação 

da razão molar Al/ (Al+Mg) de 0,33, 0,25, 0,22 e 0,20, como mostrado na Figura 2.4. Os 

difratogramas de todas as amostras foram semelhantes e típicos de hidrotalcitas, sendo 

que as reflexões dos planos basais (110) e (113) em altos valores de 2θ são típicas da 

cristalinidade de hidrotalcitas. 
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Figura 2.4: Difratogramas de raios X de hidrotalcitas Mg-Al com diferentes razões 
molares  x= Al/(Al+Mg). A reflexão indicada por (*) corresponde a artefato do aparelho 
(KUŚTROWSKI et al.,  2005). 
 

TICHIT et al.  (1997) estudaram hidróxidos duplos lamelares com diferentes 

combinações M2+/M3+, entre eles uma hidrotalcita com Mg e Al. O parâmetro 

cristalográfico de célula unitária a diminui para amostras com baixa quantidade de 

magnésio, e um leve aumento é observado à medida que se aumenta o teor de Mg na 

amostra. Notou-se também em amostras calcinadas acima de 300˚C, a presença de uma 

reflexão com d=0,243 nm que não pertence à estrutura do óxido misto e foi atribuída a 

uma fase não estequiométrica de aluminato de magnésio tipo espinélio.  

CHEN et al.  (1999) prepararam hidrotalcitas Mg-Al com razões Mg/Al de 2, 3, 4, 

6, 8, 10 a baixa supersaturação, cujos difratogramas são mostrados na Figura 2.5. O 

material sintetizado apresentou características de difração típicas de hidrotalcitas Mg-

Al, e as intensidades das reflexões diminuem com o aumento da razão Mg/Al. As 

amostras com menor relação Mg/Al exibiram maior área específica após a calcinação.  
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Figura 2.5: Difratogramas de hidrotalcitas com diferentes razões de Mg/Al (2, 3, 4, 6, 8, 
10) (CHEN et al.,  1999). 
 

 BASILE et al.  (1998), estudando compostos tipo-hidrotalcitas formados por Ni-

Mg-Al, observaram que nas amostras calcinadas a 900˚C e com razões atômicas de 

Ni/Mg/Al de 61/10/29 e 71/0/29 ocorria a formação de fases segregadas de NiO e uma 

fase de espinélio (Ni,Mg)Al2O4 ou NiAl2O4, enquanto que  para amostras com razões 

atômicas de Ni/Mg/Al de 10/61/29 e 34/37/29 ocorria a formação de uma solução 

sólida de NiO-MgO e uma fase de espinélio MgAl2O4. 

 Muitos exemplos são reportados na literatura sobre o tratamento hidrotérmico 

das hidrotalcitas após a etapa de precipitação, com a finalidade de obter uma melhor 

cristalinidade dos materiais. 

OOKUBO et al.  (1993) apresentaram um esquema representativo dos parâmetros 

de rede a, b e c dos compostos tipo-hidrotalcita, como mostrado na Figura 2.6. O 

tamanho do cristalito ao longo do eixo c aumenta linearmente com o incremento do 

tempo de envelhecimento durante a síntese do material, enquanto o tamanho ao longo 

dos eixos a e b aumenta durante as primeiras 5 horas de envelhecimento e depois 

permanece constante. 

O tamanho médio do cristalito de hidrotalcitas preparadas por KUŚTROWSKI et 

al.  (2005) com razões molares x = Al/(Al+Mg) entre 0,20 e 0,33 e calculado a partir da 

reflexão (110) dos difratogramas de raios X, tem relação direta com o aumento da razão 

molar, ou seja, a cristalinidade das hidrotalcitas diminui com a diminuição do valor de x. 
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Os valores dos parâmetros da célula unitária a e c aumentam com o incremento do 

conteúdo do magnésio, o que pode ser explicado pelo fato de o Mg2+ ter raio iônico 

maior do que o alumínio. Além disso, o aumento do valor do parâmetro c com o teor de 

magnésio pode ser atribuído à diminuição da carga positiva nas lamelas e a decorrente 

interação mais fraca dos ânions interlamelares com as camadas da brucita. Para 

hidrotalcitas Mg/M3+ com diferentes cátions trivalentes Al, Ga e In (ARAMENDÍA et al.,  

2002), o incremento do raio iônico do cátion trivalente diminui o tamanho do cristalito 

do composto sintetizado. 

  

 
Figura 2.6: Esquema representativo de uma célula unitária da hidrotalcita mostrando os 
parâmetros a, b e c (OOKUBO et al.,  1993). 
 

2.1.4.2 ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA 

 DUMITRIU et al.  (1999), ao realizarem análise termogravimétrica em materiais 

tipo-hidrotalcita, observaram dois estágios de perda de massa, conforme apresentado na 

Tabela 2.1. O primeiro estágio (Δm1) foi atribuído à água intersticial  e o segundo (Δm2) 

a desidroxilação da estrutura e a decomposição dos ânions. Notou-se que entre as 

amostras Mg/Al, a maior perda de massa, em torno de 37%, encontra-se para aquela 

com razão Al/(Al+Mg) igual a 0,26 e quando os ânions de compensação são Cl- e/ou 

CO32-. A perda de massa total diminui para aproximadamente 32% quando aumenta-se a 
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carga na camada, ou seja, quando se aumenta a quantidade de Al na estrutura, ou 

quando SO42- e CO32- são os ânions de compensação. Os comportamentos destas 

amostras refletem um processo diferente de decomposição dos ânions de compensação 

com a natureza e quantidade dos cátions nas camadas tipo brucita. 

 

     Tabela 2.1: Dados da análise termogravimétrica de diferentes compostos tipo-

hidrotalcita (DUMITRIU et al. , 1999). 

Amostra                     Análise TG (%m) 

 Δm1 Δm2 Δm Total 

Mg0,74Al0,26(OH)2(CO32-)0,17 . 0,62H2O 14 23,2 37,2 

Mg0,74Al0,26(OH)2(CO32-)0,046(Cl-)0,186 . 0,5H2O 11,7 25 36,7 

Mg0,74Al0,26(OH)2(CO32-)0,08(SO42-)0,04 . 0,65H2O 14,9 17,3 32,2 

Mg0,66Al0,34(OH)2(CO32-)0,168 . 0,55H2O 12,5 20 32,5 

Ni0,75Al0,25(OH)2(CO32-)0,172 . 0,88H2O 14,2 18,2 32,4 

Co0,76Al0,24(OH)2(CO32-)0,14 . mH2O 13,9 14,6 28,5 

 

 CHMIELARZ et al. (2003) estudaram a decomposição térmica de compostos tipo-

hidrotalcita por análise termogravimétrica (ATG), análise termogravimétrica diferencial 

(DTG) e por análise térmica diferencial (ATD) e analisaram os gases resultantes da 

decomposição. As hidrotalcitas compostas por Mg-Al decompõem-se em dois estágios 

com uma perda total de massa de 45%, Figura 2.7A. O processo endotérmico de remoção 

de água interlamelar e de água fracamente absorvida ocorre até 250°C. O segundo 

estágio de decomposição da hidrotalcita Mg-Al também é endotérmico e consiste em 

dois picos em 344 e 400°C. Vapor d’água, formado a partir da desidroxilação dos ânions 

OH¯ intralamelares, é o principal produto da decomposição térmica da hidrotalcita nesta 

faixa de temperatura, Figura 2.8A. Pequenas quantidades de CO2 e NO, os quais foram 

formados pela decomposição térmica dos ânions interlamelares (CO32- e NO3¯ ) são 

observados nas Figuras 2.8B e C. Deve ser ressaltado que a carga positiva nas camadas 

dos hidróxidos duplos lamelares constituídos por Mg-Al é compensada principalmente 

por carbonatos, que se decompõem em temperaturas nitidamente inferiores às dos 

nitratos, valores máximos a 430 e 540°C, respectivamente. 

 A substituição parcial dos cátions Mg por Cu, Co e Ni resultou em diferentes 

padrões de decomposição térmica. A perda total de massa dos compostos tipo-
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hidrotalcita preparados com metais de transição é ao redor de 2-3% menor que a obtida 

apenas com Mg-Al.  

A remoção de água interlamelar e fisissorvida dos compostos tipo-hidrotalcitas 

formados por Cu-Mg-Al é manifestada por um acentuado pico endotérmico centrado em 

197°C, Figura 2.7B. A decomposição térmica das hidroxilas intralamelares, bem como 

ânions interlamelares de carbonato e nitrato, o qual ocorre em temperaturas na faixa de 

250 - 500°C, é caracterizada por dois picos DTG centrados em 330 e 383°C, 

respectivamente. A carga positiva na camada tipo-brucita contendo Cu é compensada 

principalmente por carbonatos, o qual é decomposto em dois estágios com máxima 

liberação de CO2 em 430 e 636°C, Figura 2.7B e 2.8B. O pico de formação de CO2 em altas 

temperaturas é característico apenas para o HDL composto por Cu-Mg-Al, sugerindo que 

o cobre seja o responsável pela estabilização dos ânions carbonato. A amostra contendo 

Cu apresenta uma pequena quantidade de ânions interlamelares de nitrato, os quais 

foram significativamente menos estáveis que os presentes na hidrotalcita Mg-Al, Figura 

2.8C. O pico na DTG ao redor de 860°C, Figura 2.7B, bem como a produção máxima de 

oxigênio, Figura 2.8D, observada na mesma faixa de temperatura, podem ser atribuídos 

a redução térmica dos cátions Cu(II) a Cu(I). 

O padrão DTG do composto tipo-hidrotalcita Ni-Mg-Al é caracterizado por um 

pico negativo em 198°C atribuído à remoção de água interlamelar e fisissorvida e por 

um pico assimétrico em 376°C com um pequeno ombro, em torno dos 500°C, 

relacionado a decomposição térmica de ânions de hidroxila, carbonato e nitrato, Figura 

2.7D. A liberação de CO2 ocorre em menores temperaturas que NO, na faixa 170-500°C, 

Figura 2.8B, enquanto NO é produzido em dois picos distintos com máximo em 280 e 

490°C, Figura 2.8C.  
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Figura 2.7: Resultado da análise TG-DTG–DTA dos compostos tipo-hidrotalcita (A) Mg–
Al, (B) Cu–Mg–Al, (C) Co–Mg–Al, e (D) Ni–Mg–Al (CHMIELARZ et al., 2003). 
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Figura 2.8: Produtos gasosos resultantes da decomposição térmica dos compostos tipo-
hidrotalcita: (A) H2O, (B) CO2, (C) NO e (D) O2 (CHMIELARZ et al., 2003). 
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2.1.4.3 POROSIDADE E ÁREA ESPECÍFICA 

 

A porosidade e a área específica estão intimamente ligadas e são de grande 

importância para a aplicabilidade dos compostos tipo-hidrotalcita como adsorventes e 

catalisadores. 

Os valores de área específica para os compostos tipo-hidrotalcita normalmente 

estão em uma faixa de 50 a 80 m2g-1. Entretanto, já foi registrada uma área específica de 

200 m2g-1 para uma amostra tratada hidrotermicamente a 65°C (REICHLE, 1986).O 

tratamento hidrotérmico afeta a área específica dos compostos tipo-hidrotalcita, assim 

como o tempo utilizado para este tratamento, a velocidade de adição (na coprecipitação 

e no método sal-óxido) e a concentração das soluções utilizadas. Estes fatores afetam a 

coagulação, a forma e porosidade das partículas formadas, e assim têm influência sobre 

a área do produto (CREPALDI e VALIM, 1998). 

Os compostos tipo-hidrotalcita apresentam diâmetro de poros entre 7,5 e 30,0 

nm. Quando calcinados a 450°C apresentam um aumento na sua área específica. Com o 

aquecimento, forma-se um grande número de poros pequenos de raio entre 2,0 a 4,0 

nm, correspondendo a cerca de 60% da área específica do material (REICHLE et al.,  

1986). 

Medidas da área específica de materiais porosos podem ser obtidas através de 

isotermas de adsorção de nitrogênio. As isotermas de adsorção permitem determinar a 

área específica pelo método BET e a distribuição de tamanho de poros pelo método BJH 

(FIGUEIREDO e RIBEIRO, 1987). 

A IUPAC recomenda uma classificação de poros por faixas de tamanho, 

considerando o diâmetro. Assim, têm-se: microporos (<2 nm); mesoporos (2-50 nm) e 

macroporos (>50 nm) (ROUQUEROL et al.,  1994).  

A Tabela 2.2 mostra resultados de uma série de hidrotalcitas sintetizadas por 

KAGUNYA e JONES (1995) pelo método de coprecipitação com fração de cátions 

trivalentes x=0,33 e calcinadas a 450°C por 6 horas em ar. A hidrotalcita MgAl-CO3 

apresenta a maior área específica, HDLs calcinados contendo outros cátions e ânions 

apresentam áreas menores. 
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Tabela 2.2: Propriedades de amostras de hidrotalcitas calcinadas a 450°C 
(KAGUNYA e JONES, 1995). 

Amostra 

Área 

específica 

Diâmetro de 

poro 
Porosidade (%) 

(m2/g) (Å) micro meso macro 

NiAl-NO3 145 134 0 96 4 

MgAl-CO3 232 124 4 94 2 

MgCr-NO3 139 101 1 73 26 

MgFe-CO3 127 212 9 91 0 

MgAl-(VO4)n 134 86 3 ≈52 ≈45 

MgAl-SiW12O40 37 154 1 ≈58 ≈ 41 

 

ARAMENDÍA et al. (2002) sintetizaram compostos tipo-hidrotalcita Mg/Al, 

Mg/Ga e Mg/In por dois métodos. Os sólidos resultantes nomeados HT-A1, HT-G1 e HT-

I1 foram preparados pelo método de coprecipitação e aqueles nomeados como HT-A2, 

HT-G2 e HT-I2 pelo método sol-gel. As propriedades texturais destes materiais foram 

determinadas por medidas de adsorção de nitrogênio. A Figura 2.9 mostra as isotermas 

de adsorção e dessorção de nitrogênio e observa-se que todos os sólidos apresentam 

isotermas do tipo IV, típico de materiais mesoporosos. A histerese está associada com a 

condensação capilar nos mesoporos. A forma da histerese frequentemente tem sido 

interpretada em termos de estrutura específica do poro, embora possa ser afetada por 

outros fatores incluindo a forma de poros e a não uniformidade de tamanho de poros. A 

histerese tipo H3 (agregados de partículas tipo placa e poros tipo fenda) observada em 

todos os sólidos mostra adsorção não limitada a altas pressões de P/Po. Foram 

observados agregados de partículas lamelares que formam grandes poros tipo fenda. 

Isto é particularmente verdadeiro para hidróxidos duplos lamelares que possuem este 

tipo de microestrutura. A Figura 2.10 mostra as proporções dos diferentes tipos de 

poros presentes nos sólidos. A maior proporção de poros se encontra na forma de 

mesoporos, particularmente nos sólidos obtidos pelo método sol-gel, e isto é consistente 

com o incremento da área específica, como observado na Tabela 2.3. 
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Figura 2.9: Isotermas de adsorção e 
dessorção de N2 para compostos tipo-
hidrotalcita não calcinados (ARAMENDÍA 
et al., 2002). 

Figura 2.10: Distribuição do tamanho 
de poros para compostos tipo-
hidrotalcita não calcinados 
(ARAMENDÍA et al., 2002). 
 

 

Pode-se dizer que nenhum dos métodos de síntese utilizado por ARAMENDÍA et 

al. (2002) produz microporos. Sólidos calcinados a 500°C tem isotermas de adsorção e 

dessorção de N2 similares aos compostos tipo-hidrotalcita não calcinados (Tipo IV) com 

ciclo de histerese tipo H3.  

As propriedades texturais destes materiais, não calcinados e calcinados, são 

apresentadas na Tabela 2.3. O método de síntese usado tem influência decisiva sobre a 

textura dos compostos tipo-hidrotalcita. Os sólidos obtidos com o método sol-gel 

mostram um aumento significativo de área específica se comparados àqueles 

preparados por coprecipitação. 

A diferença fundamental está na área específica, a qual é muito maior nos sólidos 

não calcinados obtidos pelo método sol-gel do que aqueles preparados por 

coprecipitação, no entanto, as áreas específicas são quase similares entre os dois tipos 

de sólidos calcinados. Isto sugere que o método de síntese não tem influência sobre as 

propriedades texturais dos produtos calcinados. A área específica é máxima para os 

sólidos Mg/Al seguidos por Mg/Ga e Mg/In. Na distribuição de poros dos sólidos 

predominam os mesoporos. 
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Tabela 2.3: Propriedades texturais dos compostos tipo-hidrotalcita não calcinados e 
calcinados a 500°C (ARAMENDÍA et al.,  2002). 

Amostra 

Não Calcinada Calcinada 

Área específica 

(m2/g) 

Volume de 

Poros (cm3/g) 

Área específica 

(m2/g) 

Volume de 

Poros (cm3/g) 

HT-A1 50,0 0,23 235,2 0,61 

HT-G1 68,6 0,43 138,4 0,69 

HT-I1 85,4 0,26 80,9 0,55 

HT-A2 151,0 0,57 224,6 0,72 

HT-G2 173,9 0,83 141,9 0,61 

HT-I2 97,4 0,86 65,4 0,42 

 

 

2.1.4.4 REDUÇÃO A TEMPERATURA PROGRAMADA (TPR) 

 

 CHMIELARZ et al. (2003) estudaram a redutibilidade de óxidos mistos formados 

pela decomposição térmica de compostos tipo-hidrotalcita Cu-Mg-Al em diferentes 

temperaturas, Figura 2.11.  Os padrões de TPR das amostras calcinadas apresentam um 

pico de máxima redução em baixas temperaturas, na faixa dos 200-330°C, e outro pico 

largo de redução acima dos 450°C. O pico observado em baixa temperatura para as 

amostras calcinadas até 600°C pode ser atribuído a redução dos cátions Cu2+ do óxido de 

cobre (CuO). O aumento da temperatura de calcinação resulta na formação de dois picos 

de redução, provavelmente devido a redução superficial do CuAl2O4 a CuAlO2. A redução 

da fase espinélio de cobre ocorre em altas temperaturas. É observado também um 

deslocamento para maiores temperaturas do pico de redução que ocorre em 

temperatura mais elevada nas amostras calcinadas a 800 e 900°C, provavelmente 

devido à lenta difusão de hidrogênio em um material fortemente sinterizado. Além disso, 

a intensidade do pico de redução em alta temperatura aumenta devido as maiores 

quantidades da fase espinélio formada.  
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Figura 2.11: Resultado do TPR das amostras Cu-Mg-Al calcinadas em diferentes 
temperaturas (CHMIELARZ et al., 2003). 

 

VALENTE et al. (2010) estudaram os hidróxidos duplo lamelares (HDL) formados 

por Mg-Me-Al (Me: Cu, Fe, Ni, Zn) e observaram que os perfis de TPR apresentam 

comportamentos distintos dependendo da composição química. O TPR da amostra 

composta por Mg-Ni-Al revelou que a presença de Mg eleva a temperatura de redução da 

espécie Ni2+, quando comparado a NiO (330°C) ou a HDL de NiAl (780°C).  Esta mudança 

está associada a formação de uma solução sólida de NiO-MgO onde os íons de Ni2+ estão 

estabilizados em uma matriz do tipo MgO contra a redução e sinterização. 

Catalisadores com a estrutura tipo-hidrotalcita derivada de Ni-Cu-Al foram 

utilizados na produção de hidrogênio através da decomposição de metano por ASHOK et 

al.  (2008). A análise de TPR indicou o estado da fase metálica presente após ativação e 

tratamento térmico dos catalisadores. A Figura 2.12 apresenta os perfis de TPR das 

amostras Ni-Cu-Al, calcinadas a 450°C. O perfil de TPR da amostra Ni-Al apresentou dois 

estágios de redução, um de baixa intensidade a baixa temperatura, ao redor dos 310°C, o 

qual é devido à redução do Ni2+ disperso, e o outro pico de redução mais intenso ao 

redor dos 600-620°C que corresponde à redução do Ni2+ com interação com a alumina. 

Os perfis de (b) a (g) da Figura 2.12 apresentam três picos de redução, um a baixa 

temperatura, na faixa 240-260°C, outro pico em temperaturas moderadas, entre 425-

520°C, e um a alta temperatura, entre 600-620°C. É nitidamente perceptível o aumento 
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na intensidade do pico de baixa temperatura a partir dos perfis (b) a (g), que 

corresponde à redução do Cu2+ a Cu. O deslocamento do pico  de redução de baixa 

temperatura para maiores temperaturas com aumento do teor de cobre é observado, o 

qual pode ser devido a aglomeração das espécies Cu2+ formando cristalitos maiores. O 

perfil (h) da amostra Cu-Al apresentou dois picos de redução, um a baixa temperatura, 

ao redor dos 150°C, podendo ser atribuído a redução do Cu2+ da superfície e outro pico 

em maior temperatura, em torno dos 335°C, o qual corresponde à redução do Cu2+ 

mássico. O pico de redução de maior temperatura, o qual é atribuído a redução do NiO 

mássico (Ni2+ a Ni), apresenta um deslocamento para menores temperaturas ficando na 

faixa dos 420-525°C à medida que aumenta o teor de Cu. Este deslocamento do pico de 

redução para menores temperaturas é resultado do spillover do hidrogênio, o qual 

acelera consideravelmente a nucleação do Ni metálico nas condições de redução e 

aumenta a redutibilidade do Ni. 

 

 
Figura 2.12: Perfis de TPR dos catalisadores (a) Ni-Al (65:35), (b) Ni-Cu-Al (60:05:35), 
(c) Ni-Cu-Al (60:10:30), (d) Ni-Cu-Al (60:15:25), (e) Ni-Cu-Al (60:20:20), (f) Ni-Cu-Al 
(60:25:15), (g) Ni-Cu-Al (60:30:10) e (h) Cu-Al (65:35) (ASHOK et al., 2008). 

 

2.2  GLICEROL E HIDROGÊNIO 

 

O glicerol, também conhecido como 1,2,3 propanotriol, foi descoberto por Scheele 

em 1779, durante o processo de saponificação de azeite de oliva. O glicerol é muito 

usado na indústria alimentícia, farmacêutica, de cosméticos, perfumaria e limpeza. Em 
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geral, o termo glicerol se refere ao produto químico puro, enquanto o termo glicerina 

considera o produto comercial.  

O glicerol é encontrado naturalmente na forma combinada como glicerídeos em 

todos os animais e nos óleos e gorduras vegetais, e é recuperado como subproduto nos 

processos de saponificação, processo de fabricação de ácidos graxos ou quando os óleos 

ou gorduras são esterificados com álcool na produção de ésteres. A Tabela 2.4 apresenta 

algumas características físico-químicas do glicerol (KNOTHE et al.,  2005).  

 

Tabela 2.4: Propriedades físico-químicas do glicerol (KNOTHE et al.,  2005). 

Propriedade Valor 

Massa Molecular 92,09 g 

Densidade 25°C 1.262 kg/m3 

Viscosidade 20°C 939 cps 

Ponto de Ebulição (101,3 KPa) 290 °C 

Ponto de Fusão 18 °C 

Ponto de Fulgor (Cleveland open cup) 177 °C 

Tensão Superficial 20ºC 63,4 mN/m 

Pressão de Vapor 100 °C 526 Pa 

Calor de Evaporação 55°C 88,12 J/mol 

Calor de Dissolução 5,8 KJ/mol 

Calor de Formação 667,8 KJ/mol 

Condutividade Térmica 0,28 W/(m.K) 

 

O biodiesel é um combustível alternativo utilizado por motores a diesel. O 

biodiesel vem conquistando uma maior importância como combustível devido à redução 

das reservas dos combustíveis fósseis, devido aos aspectos ecológicos, pois se trata de 

um combustível renovável produzido a partir de óleos vegetais e/ou gordura animal, 

biodegradável, atóxico e a poluição gerada devido ao seu uso é muito menor comparada 

ao óleo diesel produzido a partir do petróleo (MEHER et al.,  2006).  

 O processo mais utilizado para produzir biodiesel a partir de óleos vegetais ou 

gordura animal é chamado de transesterificação. A reação de transesterificação consiste 

na reação de um óleo ou gordura com um álcool, geralmente metanol ou etanol, na 

presença de um catalisador, produzindo ésteres (biodiesel) e glicerol.  Os catalisadores 

comumente empregados são bases fortes como hidróxido de sódio ou hidróxido de 

potássio (GERPEN, 2005), e também tem-se utilizado metilato de sódio (CHEN et al., 



Capítulo 2  Revisão Bibliográfica 
 

 28 

2012). Na Figura 2.13 encontra-se a reação de transesterificação com metanol para a 

obtenção do éster metílico (biodiesel) e geração do glicerol como subproduto.  

 

 
Figura 2. 13: Equação geral de transesterificação de triglicerídeo com metanol. 

 

A partir de 2008, a mistura de biodiesel puro (B100) ao óleo diesel passou a ser 

obrigatória. Entre janeiro e junho de 2008, a mistura de biodiesel puro ao óleo diesel foi 

de 2%, entre julho de 2008 e junho de 2009 foi de 3% e entre julho e dezembro de 2009 

foi de 4%, exceto o óleo diesel para uso aquaviário. A partir de 01/01/2010, o biodiesel 

passou a ser adicionado ao óleo diesel na proporção de 5 % em volume, conforme 

Resolução CNPE nº 6 de 16/09/2009 (ANP, 2011). 

 Na Figura 2.14 temos a produção de biodiesel (B100) em todo o Brasil de 2006 a 

2012, onde podemos observar uma tendência crescente da produção brasileira de 

biodiesel, grande parte decorrente das novas leis estabelecidas pelo Conselho Nacional 

de Política Energética (CNPE). A produção brasileira de biodiesel apresentou aumentos 

significativos até 2010. No ano de 2011 a produção brasileira de biodiesel apresentou 

um aumento de pouco mais de 11 %, em relação ao ano anterior, e espera-se uma 

produção equivalente a 2011 em 2012, isto é, em torno de 2.600.000 metros cúbicos. 

(ANP, 2013).  
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Figura 2.14: Produção brasileira de biodiesel puro em metros cúbicos (B100) (ANP, 

01/2013). 

 

A conversão do triglicerídeo em biodiesel produz aproximadamente 10% do 

volume do biodiesel em glicerol como subproduto (ADHIKARI et al.,  2007a; SÁNCHEZ et 

al., 2010).  A tendência é que ocorra um grande excedente de glicerol no mercado, tanto 

nacional quanto mundial. Portanto, é importante encontrar aplicações alternativas para 

o excedente de glicerol. Atualmente, a glicerina (glicerol com pureza > 95%) é utilizada 

para produzir uma variedade de produtos químicos, como detergentes, tintas, papéis, 

aditivos, etc. Além disso, o glicerol é utilizado nas indústrias alimentícias, farmacêuticas 

e têxtil (KNOTHE et al.,  2005). 

O glicerol pode ser utilizado como matéria-prima para produção de hidrogênio a 

partir da reação de reforma tanto em fase líquida como em fase vapor. O glicerol 

subproduto do biodiesel contém grande quantidade de água, o que diminui o valor 

comercial do produto, mas por outro lado torna sua utilização na reação de reforma para 

geração de hidrogênio uma atraente alternativa. A utilização do glicerol para geração de 

hidrogênio ajudaria a minimizar os problemas relacionados com o excedente de glicerol 

no mercado, além disso, estaria produzindo hidrogênio de forma sustentável sem 

aumentar os níveis dos gases causadores de efeito estufa e de outros poluentes.  
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O hidrogênio pode ajudar a reduzir as emissões de carbono, se produzido a partir 

de fontes de energia renováveis. Se o hidrogênio for produzido a partir de combustíveis 

fósseis, o CO2 gerado deve ser capturado e sequestrado para que haja reduções 

significativas da emissão deste gás causador de efeito estufa. 

 Atualmente, 48% do H2 é produzido a partir do gás natural, 30% a partir de óleos 

pesados e nafta, 18% de carvão e 4% a partir da eletrólise da água, Figura 2.15 (A) 

(KIRTAY, 2011). O H2 pode ser usado tanto como combustível, para combustão direta 

em motor de combustão interna ou em células a combustível, como matéria-prima em 

indústrias químicas (KOTAY e DAS, 2008). Os maiores usuários de H2 são as indústrias 

de fertilizantes (para a síntese de amônia) e petróleo, que consomem 49% e 37% do H2 

produzido, respectivamente (Figura 2.15 B) (KONIECZNY et al., 2008). A atual utilização 

de H2 é equivalente a 3% da energia total consumida e apresenta uma taxa crescente 

estimada em 5-10% por ano (MOHAN et al., 2007). 
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Figura 2.15: (A) Produção mundial de hidrogênio por fonte, (B) Uso mundial de 

hidrogênio por setor. Adaptado de KIRTAY, 2011. 

 

2.3 REFORMA EM FASE LÍQUIDA E FASE VAPOR DE GLICEROL 

 

O processo de reforma em fase líquida é realizado normalmente sob altas 

pressões em baixas temperaturas, assim, os reagentes líquidos permanecem na fase 

líquida. Já o processo de reforma a vapor, comumente é realizado a altas temperaturas 

com baixas pressões, desta forma, as reações se dão em fase gasosa. 

A reação de reforma em fase líquida (APR- Aqueous Phase Reforming) de 

orgânicos oxigenados se tornou uma alternativa atraente para a produção de hidrogênio 

devido às várias vantagens em relação aos métodos tradicionais. As principais vantagens 
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estão relacionadas à economia de energia, pois não há necessidade de vaporização dos 

reagentes e pelo fato da reação ser conduzida em temperaturas baixas, em torno de 

250°C. A operação a baixas temperaturas evita reações paralelas de decomposição dos 

compostos oxigenados e ainda favorece a reação de shift, tornando possível a geração de 

hidrogênio com baixa concentração de monóxido de carbono, em apenas um único 

estágio. Além disso, os compostos oxigenados utilizados na reação não são inflamáveis 

nem mesmo tóxicos, permitindo que os mesmos sejam estocados e manipulados sem 

perigo. No caso de haver necessidade de purificação do hidrogênio produzido, este 

processo também é favorecido, pois a reação é conduzida sob pressão, tipicamente entre 

15 e 50 atm, e nestas pressões o hidrogênio pode ser purificado por processos de 

adsorção ou por tecnologias que utilizam membranas e o dióxido de carbono pode ser 

facilmente separado por sequestro de CO2 (DAVDA et al.,  2005). 

Um esquema reacional do processo de APR de compostos orgânicos oxigenados 

foi proposto por SOARES et al. (2007). O esquema é composto por duas etapas 

reacionais, na primeira etapa o componente orgânico oxigenado gera uma mistura de CO 

e H2, de acordo com a equação 2.1: 

 

CnHmOk + (n-k) H2O   n CO + (n + m/2 – k) H2             (Eq. 2.1) 

 

Na etapa seguinte ocorre a reação de shift, onde CO formado na etapa anterior reage 

com H2O formando CO2 e H2, equação 2.2: 

 

nCO + nH2O   nCO2 + nH2            (Eq. 2.2) 

 

O trabalho pioneiro que demonstrou ser possível a produção de hidrogênio a 

partir de orgânicos oxigenados através da reação de reforma em fase líquida, em baixas 

temperaturas e num único reator, foi apresentado por CORTRIGHT et al. (2002). Os 

autores avaliaram a reforma em fase líquida do metanol, etilenoglicol, glicerol, sorbitol e 

glicose. O catalisador de platina suportado em alumina apresentou alta atividade e boa 

seletividade para produção de hidrogênio a partir destes compostos, porém melhorias 

são necessárias para tornar o processo mais rentável. Uma das áreas que necessita de 

mais pesquisas relaciona-se com o desenvolvimento de novos catalisadores, que sejam 
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mais econômicos e que exibam alta atividade em baixas temperaturas para minimizar os 

efeitos indesejados das reações de decomposição homogênea.  

A reforma a vapor é um dos processos mais econômicos e eficazes para produzir 

grandes quantidades de hidrogênio a partir de hidrocarbonetos (IRIONDO et al.,  2010). 

Esta tecnologia é bastante conhecida e madura. Além disso, é possível a utilização de 

produtos derivados da biomassa, tal como o glicerol, como matéria-prima. Um dos 

maiores benefícios em utilizar o glicerol na geração de hidrogênio é redução do fluxo 

líquido de CO2 para a atmosfera, pois a reforma é uma reação neutra de carbono devido 

à origem renovável do glicerol.  

O processo de reforma a vapor de hidrocarbonetos é uma reação fortemente 

endotérmica usualmente realizada com catalisadores a base de Ni, que permite obter 

uma mistura gasosa rica em H2, juntamente com CO2, CH4, CO e H2O. No entanto, a 

composição do reformado muda em função das condições de operação (temperatura, 

pressão e razão vapor/carbono), enquanto a durabilidade do catalisador é dependente 

de vários fenômenos de desativação que afetam a reação (BUFFONI et al.,  2009; 

CHIODO et al.,  2010). 

  

 

2.3.1 TERMODINÂMICA DO PROCESSO DE REFORMA DO GLICEROL  

 

A reação de reforma em fase vapor de alcanos, tais como CH4, C2H6, C3H8, C6H14, 

com objetivo de produzir CO e H2 é termodinamicamente favorecida, isto é, apresenta 

valores negativos da energia livre de Gibbs (ΔG°/RT), em temperaturas superiores a 

400°C, e no caso do metano as temperaturas devem ser superiores a 630°C. A reforma a 

vapor de orgânicos oxigenados, tais como metanol (CH3OH), etilenoglicol (C2H4(OH)2), 

glicerol (C3H5(OH)3) e sorbitol (C6H8(OH)6), que possuem uma razão de C:O de 1:1, para 

formar CO e H2, são termodinamicamente favorecidas a temperaturas significativamente 

menores comparada aos alcanos, ficando na ordem de 80°C para o glicerol, como mostra 

a Figura 2.16 (DAVDA et al.,  2005). A Figura 2.16 mostra também a variação da energia 

livre de Gibbs para a reação de shift, a qual é favorecida em baixas temperaturas, 

transformando o CO, produzido pela reação de reforma a vapor, em CO2 e H2. Por este 

motivo, é possível realizar a reação de reforma a vapor dos compostos oxigenados em 

uma única etapa, enquanto que a reforma a vapor dos alcanos é realizada em múltiplos 
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estágios, sendo que a reforma ocorre em alta temperatura e a reação de shift ocorre em 

baixa temperatura. 

A reforma dos hidrocarbonetos tipicamente ocorre na fase vapor. No entanto, a 

reação de reforma dos orgânicos oxigenados em baixas temperaturas pode ser limitada 

pela pressão de vapor dos reagentes. A Figura 2.16 mostra, nas linhas tracejadas, o perfil 

da pressão de vapor versus temperatura para o metanol, etilenoglicol, glicerol e sorbitol. 

É observado que a reforma do metanol, etilenoglicol ou glicerol pode ser realizada em 

temperaturas próximas a 280°C, desde que os valores de ΔG°/RT sejam favoráveis e a 

pressão de vapor destes reagentes seja maior que 1 atm nestas temperaturas. No caso 

do sorbitol a reação de reforma a vapor é possível a temperaturas superiores a 480°C. A 

reforma dos orgânicos oxigenados em baixas temperaturas, se realizada em fase líquida, 

torna possível a produção de hidrogênio numa única etapa com um único reator.  

 

 
Figura 2. 16:  ΔG°/RT vs Temperatura na reação de reforma a vapor de alcanos e de 
compostos oxigenados para formação de CO e H2 e para a reação de shift (WGS). Linhas 
tracejadas, pressão de vapor em ln(P) (atm) (DAVDA et al.,  2005). 
 

 

CHEN et al. (2011) fizeram uma comparação de resultados termodinâmicos com 

dados experimentais da reforma em fase vapor do glicerol. Neste trabalho foi avaliado o 
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efeito da temperatura, pressão, razão água/glicerol na alimentação, razão de 

reagente/gás inerte e fluxo de alimentação (tempo de residência). Todos os testes 

termodinâmicos e experimentais ficaram bastante similares, mantendo sempre a mesma 

tendência em todos os cinco parâmetros. Mas a produção de hidrogênio experimental é 

ligeiramente menor do que a prevista pela análise termodinâmica e a principal razão 

consiste na conversão incompleta. Observou-se que alta temperatura, baixa pressão, 

baixa razão reagente/gás inerte e maior tempo de residência são favoráveis à reforma a 

vapor do glicerol para produção de hidrogênio. No entanto, existe um valor ótimo da 

razão água/glicerol na alimentação, que é cerca de 9,0, que maximiza a reação de 

reforma a vapor do glicerol em hidrogênio. A conversão do glicerol sofre grande 

influência da razão água/glicerol, no entanto os outros parâmetros não apresentam 

grande influência. 

Resultados semelhantes foram obtidos por ADHIKARI et al.  (2007b). Segundo os 

autores, a melhor temperatura para realizar a reforma a vapor do glicerol, maximizando 

o rendimento em hidrogênio, seria acima de 627°C, com razão molar de água/glicerol de 

9:1. Com estas condições a produção de metano seria minimizada e a formação de 

carbono seria termodinamicamente inibida. 

 

 

2.3.2 CATALISADORES PARA REFORMA  

 

Catalisadores baseados em metais nobres possuem uma menor sensibilidade à 

deposição de carbono e maior atividade nas reações de reforma. No entanto, 

considerando o alto custo e a limitada disponibilidade de metais nobres, é mais 

econômico do ponto de vista comercial desenvolver catalisadores baseados em metais 

não nobres como o níquel, com alto desempenho e alta resistência a deposição de 

carbono (JUN et al.,  2007).  

Catalisadores de níquel possuem alta atividade e seletividade na produção de gás 

de síntese (CO e H2) a partir da reforma de hidrocarbonetos e o maior problema 

relacionado é a deposição de carbono sobre o catalisador, no entanto, isso pode ser 

minimizado utilizando excesso de água e temperaturas ao redor dos 800°C, pois nestas 

condições a formação de carbono é termodinamicamente desfavorável (TSANG et al.,  

1995). 
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Os catalisadores de cobre e níquel suportados em alumina têm mostrado 

atividade e seletividade apropriadas para a produção de hidrogênio através da reforma 

a vapor do etanol (MARINO et al.,  1998; COMAS et al., 2004). Muitos pesquisadores têm 

sugerido que catalisadores contendo cobre favorecem a desidrogenação de etanol a 

acetaldeído (GALVITA et al., 2001), enquanto que os que contêm níquel favorecem a 

quebra da ligação carbono-carbono para formação de metano, monóxido de carbono e 

hidrogênio (MARIÑO et al., 2003). 

Catalisadores derivados de compostos tipo-hidrotalcita são amplamente 

estudados na literatura e possuem uma vasta aplicação. Sistema formado por Ni-Cu-Al 

foi empregado na produção de hidrogênio através da decomposição do metano por 

ASHOK et al. (2008). Neste trabalho foi utilizada uma razão molar constante de Ni, 

variando a razão molar de Cu/Al, obtendo os seguintes catalisadores Ni-Cu-Al (60-05-

35), Ni-Cu-Al (60-10-30), Ni-Cu-Al (60-15-30),  Ni-Cu-Al (60-20-20), Ni-Cu-Al (60-25-

15) e Ni-Cu-Al (60-30-10). Um dos parâmetros estudados foi a resistência a deposição 

de carbono e os catalisadores apresentaram a seguinte ordem crescente de acúmulo de 

carbono:  Ni-Cu-Al (60-05-35) < Ni-Cu-Al (60-10-30) < Ni-Cu-Al (60-30-10) < Ni-Cu-Al 

(60-15-30) < Ni-Cu-Al (60-20-20) < Ni-Cu-Al (60-25-15). Outro parâmetro estudado foi 

o rendimento em hidrogênio e observou-se que o rendimento crescia com o aumento do 

teor de Cu até a composição molar de Ni-Cu-Al (60-25-15) e acima deste valor verificou-

se uma rápida queda no rendimento, com isso foi sugerido que determinada quantidade 

de Cu aumenta a atividade do Ni na reação de decomposição do metano. Foi proposto 

que o cobre tem alta afinidade com a estrutura da grafite, com isso inibe a formação de 

uma camada de grafite sobre a superfície do níquel. 

Características estruturais e catalíticas de catalisadores de níquel suportado são 

fortemente influenciadas pela natureza do suporte onde os cristalitos metálicos estão 

depositados. Suportes com alta estabilidade térmica, que evitam que partículas de níquel 

sinterizem e ainda, que promovam a gaseificação do carbono, são desejáveis no 

desenvolvimento de catalisadores com alta atividade e estabilidade para a reforma de 

orgânicos oxigenados. Para oferecer estas vantagens operacionais, diferentes 

promotores são normalmente incluídos na formulação dos catalisadores de reforma. O 

magnésio é amplamente utilizado como promotor em catalisadores de Ni/Al2O3 

utilizados em reações de reforma a vapor de hidrocarbonetos, uma vez que aumenta a 

capacidade de adsorção de vapor e a estabilidade do Ni impedindo a sinterização. É 
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mencionado na literatura que a adição de ZrO2 é capaz de melhorar a estabilidade do Ni 

em catalisadores utilizados na reforma a vapor de hidrocarbonetos.  Cério e lantânio são 

também utilizados em várias formulações de catalisadores de Ni empregados em 

reações de reforma, uma vez que são conhecidos como promotores de remoção de 

carbono da superfície metálica (IRIONDO et al.,  2008). 

Um estudo realizado para compreender o efeito do suporte em catalisadores que 

possuem o níquel como a fase ativa mostrou que quanto mais ácido for o suporte, menor 

é a atividade catalítica. Para explicar este comportamento, foi proposto que a redução do 

NiO é bastante dificultada devido à presença dos sítios ácidos nos suportes, resultando 

em pouca formação de níquel metálico (FRENI et al.,  2000). ADHIKARI et al. (2008b), 

estudando a reforma a vapor do glicerol com catalisadores de níquel suportados em 

CeO2, MgO e TiO2,  observaram que a acidez do suporte favorece a formação de coque.  

A geração de H2 e CO2 por reforma em fase líquida em baixa temperatura é 

acompanhada por desafios em termos de seletividade, pois a reação de H2 com CO ou 

CO2 para formação de alcanos é altamente favorecida a baixas temperaturas. Assim, um 

catalisador efetivo para produção de H2 por APR a partir de orgânicos oxigenados deve 

quebrar preferencialmente as ligações C-C, O-H e C-H dos reagentes, e favorecer a reação 

de shift para remover o CO adsorvido na sua superfície formando CO2 e H2. Porém, o 

catalisador não deve ser ativo para romper as ligações C-O do CO nem do CO2, pois 

estaria favorecendo a formação de alcanos (SHABAKER et al.,  2004). 

Estudo realizado por DAVDA et al. (2003) com diferentes metais do grupo VIII 

suportados em sílica, para APR do etilenoglicol a 210°C, mostrou que os catalisadores 

baseados em Pt e Pd são, principalmente no caso do Pt, os mais ativos e seletivos para 

produção de H2. A seletividade em H2 diminui na seguinte ordem Pd > Pt > Ni > Ru > Rh. 

Uma tendência oposta é encontrada para a seletividade em alcanos, a qual aumenta na 

seguinte ordem Pd < Pt < Ni < Ru ≈ Rh. A Figura 2.17 mostra o desempenho catalítico 

destes metais e ainda a taxa de reforma do etilenoglicol medida em relação à taxa de 

produção de CO2. As taxas de produção são relativamente altas para o Ni, Pt e Ru. Metais 

como Rh e Ru apresentaram baixa seletividade em H2 e alta seletividade em alcanos. 

Embora os catalisadores de Pt, Ni e Ru apresentassem alta atividade na reforma do 

etilenoglicol, apenas os catalisadores de Pt, Pd e Ni foram mais seletivos em H2. 

O catalisador para ser ativo na APR deve possuir alta atividade catalítica para a 

reação de shift e alta atividade catalítica para romper as ligações C-C. Com isso pode-se 



Capítulo 2  Revisão Bibliográfica 
 

 37 

obter uma atividade catalítica global para estes metais suportados em sílica e o 

resultado obtido aponta para uma classificação na seguinte ordem: Pt ~ Ni > Ru > Rh ~ 

Pd > Ir (DAVDA et al.,  2003).  

 

 
Figura 2.17: Comparação do desempenho catalítico dos metais do Grupo VIII suportados 
em sílica na reforma do etilenoglicol a 210°C (DAVDA et al.,  2003). 
 

SHABAKER et al. (2003a) analisaram a influência do suporte para catalisadores 

de Pt na reforma em fase líquida do etilenoglicol. Os suportes utilizados foram SiO2, 

ZrO2, carbono, TiO2, SiO2-Al2O3, CeO2, Al2O3 sinterizada, Al2O3 e ZnO. Dentre os 

catalisadores avaliados, Pt suportada em TiO2 foi o que apresentou maior atividade para 

produção de H2 e alta atividade também foi encontrada para Pt suportada em carbono e 

Al2O3 e platina não suportada. Uma atividade catalítica moderada foi obtida para os 

catalisadores Pt/SiO2-Al2O3 e Pt/ZrO2 e os catalisadores Pt/CeO2, Pt/ZnO e Pt/SiO2 

apresentaram baixa atividade, que está relacionada à desativação hidrotérmica causada 

pela dissolução ou degradação dos suportes.  

 HUBER et al. (2003) e SHABAKER et al. (2004) estudaram o efeito da adição de 

promotores em catalisadores de níquel para APR de sorbitol, glicerol e etilenoglicol. Foi 

analisado o efeito da adição de Sn no catalisador de Ni-Raney e os resultados obtidos na 

reação são apresentados na Figura 2.18. Verificou-se que o catalisador Ni-Sn-Raney 

% Seletividade H2 

% Seletividade alcanos 

CO2 TOF x 103, min-1 
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apresentou boa atividade e seletividade para produção de hidrogênio na APR dos 

orgânicos oxigenados. Utilizando uma razão atômica de Ni:Sn de 14:1 o catalisador Ni-

Sn-Raney apresentou propriedades catalíticas semelhantes ao catalisador 3% Pt/Al2O3. 

A adição de Sn reduz significativamente a taxa de metanação favorecendo assim o 

aumento da seletividade em hidrogênio. 

 

 
Figura 2.18: Comparação da seletividade em H2 e alcanos utilizando Ni-Sn/Raney 
(quadrados e círculos em 225 e 265°C, respectivamente) e 3% Pt/Al2O3 (linhas 
pontilhadas) para o processo APR dos orgânicos oxigenados (HUBER et al.,  2003). 

 

Com o intuito de produzir hidrogênio a partir da APR utilizando fontes 

renováveis como matéria-prima, a cinética da reação deve ser estudada e compreendida, 

otimizando a seletividade em hidrogênio. Os produtos principais da reação são o 

hidrogênio e o dióxido de carbono, e estes são termodinamicamente instáveis em baixas 

temperaturas (IGLESIA et al.,  1992; KELLNER e BELL, 1981). Alcanos, especialmente o 

metano, podem ser formados pela reação de metanação ou Fischer-Tropsch entre o H2 

com CO ou CO2. Por exemplo, a constante de equilíbrio em 227 °C para a conversão do 

CO2 e H2 a metano é da ordem de 1010 / mol de CO2.  

A atividade catalítica de diferentes metais para a quebra das ligações C-C durante 

a reação de hidrogenólise do etano foi estudada por SINFLET e YATES (1967). A 

atividade catalítica para a reação de shift de diferentes metais suportados em alumina 

foi estudada por GRENOLBE et al. (1981). VANNICE (1977) estudou a reação de 
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metanação catalisada por diferentes metais suportados em sílica. Os resultados obtidos 

nestes estudos estão mostrados na Figura 2.19. 

 

 
Figura 2.19: Atividade catalítica dos metais para a quebra da ligação C-C (cinza), reação 
de shift (branco) e reação de metanação (preto) (DAVDA et al.,  2003). 

 

 Como pode ser observado na Figura 2.19, os metais que apresentam maior 

atividade catalítica para romper as ligações C-C são Ru, Ir, Ni e Rh. No entanto, como 

citado anteriormente, um catalisador efetivo para reforma de orgânicos oxigenados não 

deve ser somente ativo para quebrar as ligações C-C, deve ser também ativo para a 

reação de shift para remover o CO adsorvido na superfície do metal (DAVDA et al.,  

2003). Levando em consideração a atividade dos metais para reação de shift, dentre 

todos os metais, o Cu exibe a maior atividade, porém este metal não é ativo para quebrar 

as ligações C-C. Os metais Pt, Ru e Ni mostram considerável atividade para a reação de 

shift. Finalmente, para obter alta seletividade para produção de hidrogênio, o catalisador 

deve minimizar as reações indesejadas, tais como metanação do CO e síntese de Fischer-

Tropsch. Como mostra a Figura 2.19 os metais Ru, Rh, Fe, Co e Ni exibem as maiores 

taxas de metanação, enquanto que Pt, Ir e Pd apresentam uma atividade catalítica mais 

baixa. Comparando a atividade catalítica dos vários metais apresentados na Figura 2.19, 

pode ser concluído que Pt e Pd seriam os metais mais apropriados, tendo boa atividade 

catalítica e seletividade para produção de hidrogênio a partir da reforma dos orgânicos 
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oxigenados. O Ni, apesar de ter alta taxa de metanação, como ilustra a Figura 2.19, 

possui, juntamente com o Ru, a maior atividade catalítica para quebrar as ligações C-C e 

boa atividade para reação de shift. Assim, catalisadores de Ni se tornam bastante 

atraentes para a reforma em fase líquida, com a vantagem ainda de maior 

economicidade em relação aos metais nobres (CORTRIGHT et al.,  2002). 

Vários orgânicos oxigenados vêm sendo testados como matéria-prima para o 

processo de reforma catalítica em fase líquida visando produção de hidrogênio. 

CORTRIGHT et al. (2002) utilizaram etilenoglicol, glicose, metanol, sorbitol e glicerol 

para a reação de reforma em fase líquida. A seletividade em hidrogênio e alcanos obtida 

para estes compostos está representada na Figura 2.20. Estas reações foram realizadas a 

225 e 265 °C com pressões de 29 e 56 atm, respectivamente, com soluções aquosas de 

1% p/p do oxigenado e com catalisador 3% Pt/Al2O3. A seletividade em hidrogênio 

obedece a seguinte ordem: glicose < sorbitol < glicerol < etilenoglicol < metanol. A 

Figura 2.20 também mostra que a operação em menor temperatura resulta em maior 

seletividade em hidrogênio, em parte isso ocorre devido a menor conversão obtida em 

baixa temperatura. A seletividade em alcanos, para os diferentes compostos, segue uma 

tendência oposta a seletividade em hidrogênio. 

 

 
Figura 2.20: Seletividade vs orgânicos oxigenado. Seletividade do H2 (círculos) e de 
alcanos (quadrados). Símbolos vazios a 225°C a 29 atm e símbolos sólidos a 265 °C a 56 
atm (CORTRIGHT et al.,  2002). 
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O maior rendimento em hidrogênio é obtido com metanol, etilenoglicol e glicerol. 

Apesar da glicose ser um composto amplamente disponível, possui a menor seletividade 

em hidrogênio, de acordo com a Figura 2.20. Outro fato observado com o uso da glicose 

na APR está relacionado com a influência da concentração no processo de reforma: um 

aumento na concentração na solução, por exemplo, de 1 para 10% p/p, causa uma 

redução na seletividade em H2 (DAVDA et al.,  2005). No entanto, com os outros 

compostos já mencionados, a seletividade em H2 não é influenciada pela concentração 

da solução. A baixa seletividade em H2 da glicose na APR está relacionada à ocorrência 

de reações homogêneas da glicose nas temperaturas típicas da reforma em fase líquida 

(KABYEMELA et al.,  1997). 

Reações de reforma são de ordem fracionária em relação à concentração da 

solução de alimentação (SHABAKER et al.,  2003a), no entanto, estudos de decomposição 

da glicose têm mostrado uma relação de primeira ordem (KABYEMELA et al.,  1999). 

Assim, a taxa de decomposição da glicose em relação à taxa de reforma aumenta com o 

aumento da concentração da glicose, resultando em uma redução da seletividade em 

hidrogênio. 

WEN et al. (2008) analisaram o desempenho dos catalisadores de Pt, Ni, Co e Cu 

na produção de hidrogênio através do processo APR do glicerol utilizando uma solução 

de glicerol a 10 %, temperatura de 230 °C, pressão de 32 atm e com velocidade espacial 

(LHSV) 8,4 h-1. Uma comparação realizada entre estes metais, utilizando suporte de 

alumina, mostrou que o rendimento global de produção de hidrogênio diminuiu na 

seguinte ordem Pt > Cu > Ni > Co. A maior concentração molar de hidrogênio entre todos 

os catalisadores foi apresentado pelo catalisador de Cu, porém foi o que apresentou a 

menor conversão do glicerol. Segundo o autor esta maior concentração molar de 

hidrogênio é resultado da reação dominante de desidrogenação sobre a reação de 

reforma. 

IRIONDO et al. (2008) estudaram o efeito de adição de promotores como Mg, Zr, 

Ce e La em catalisadores de Ni suportado em Al2O3 na reação de reforma a vapor e na 

APR de glicerol. Os testes catalíticos foram realizados utilizando solução de glicerol a 

1%. As reações de APR foram realizadas a uma pressão de 30 atm, temperatura de 

225°C e com velocidade espacial (WHSV) de 1,25 h-1 e os testes de reforma a vapor 

foram realizados a pressão atmosférica, temperatura de 600°C e com velocidade 
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espacial (WHSV) 2,5h-1. Os catalisadores de Ni/Al2O3 dopados com Mg, Zr, Ce e La, foram 

chamados de Ni/A-M, Ni/A-Z, Ni/A-C e Ni/A-L, respectivamente. 

Nos testes de APR do glicerol todos os catalisadores apresentaram uma 

acentuada desativação nas primeiras horas de reação, no entanto, apesar desta baixa 

estabilidade dos catalisadores, foi possível observar diferenças entre os catalisadores. 

Observou-se que a conversão do glicerol diminuía na seguinte ordem: Ni/A–L > Ni/A–C 

≈ Ni/A–Z > Ni/A ≈ Ni/A–M. No final de 30 horas de reação, todos os catalisadores 

apresentaram uma conversão inferior a 3%. Quando comparada a composição inicial 

dos produtos gasosos, os catalisadores promovidos com Ce e La exibiram relativamente 

maiores taxas de produção de H2. Os catalisadores promovidos com Mg apresentaram a 

maior composição molar de hidrogênio, embora com conversão do glicerol bastante 

baixa. Em todos os catalisadores os produtos gasosos estão saturados por vapor de água 

e não contém quantidades significativas de CO. Análises dos efluentes líquidos da APR 

do glicerol mostraram que, para todos os catalisadores testados, propilenoglicol e 

etilenoglicol são os principais produtos. 

Estes catalisadores também foram avaliados na reação de reforma a vapor do 

glicerol.  Todos os catalisadores apresentaram uma conversão de 100% e na fase gasosa 

o hidrogênio é o produto de maior concentração. Como pode ser visto na Figura 2.21, a 

reação realizada com o catalisador Ni/A–Z apresentou uma composição da fase gasosa 

bastante próxima aos valores previstos no equilíbrio e o catalisador Ni/Al2O3 

apresentou a menor seletividade em hidrogênio.  Comparado ao catalisador Ni/A-Z, 

menores seletividades em hidrogênio foram obtidas com os catalisadores modificados 

com Mg, Ce e La. Nestes últimos resultados, foram observadas pequenas diferenças de 

seletividade em hidrogênio, porém as amostras Ni/A-M e Ni/A-C apresentam a maior e a 

menor seletividade em hidrogênio, respectivamente. 

Um estudo de estabilidade catalítica foi realizado com o catalisador Ni/A-Z. 

Apesar da conversão do glicerol ser total durante todo o período reacional, a 

distribuição dos produtos gasosos muda com o tempo de reação. A reação inicia-se com 

alta seletividade em H2 e CO2, mas a distribuição dos produtos gasosos muda nas 

primeiras horas de reação, onde ocorre uma diminuição na formação de hidrogênio que 

é acompanhado por aumento na produção de CO. No entanto, após várias horas de 

reação, aproximadamente 30 horas, ocorre uma inversão com aumento na formação de 

CO2 e uma diminuição dos níveis de CO. Após esta alteração, a composição gasosa 
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mantém-se estável até o final do teste, aproximadamente 25 horas, com elevada 

seletividade em H2 e com baixo teor de CO. 

 

 
Figura 2. 21: Distribuição dos produtos gasosos obtidos a partir da reforma a vapor do 

glicerol sobre catalisadores de Ni (T = 600 °C, P = 1 atm, WHSV = 2,5h-1) (IRIONDO et al.,  

2008). 

 

De uma maneira geral catalisadores suportados em metais de transição do Grupo 

VIII da tabela periódica, tais como Pt, Pd, Ru, Rh, Co e Ni, tem mostrado boa atividade 

catalítica na reforma a vapor do glicerol (CHENG et al.,  2010).  

HIRAI et al.  (2005) avaliaram o desempenho de catalisadores de Ru suportado 

em Y2O3, ZrO2, MgO e Al2O3 na produção de H2 através da reação de reforma a vapor do 

glicerol. O desempenho do catalisador de Ru mostrou-se dependente do suporte 

empregado. Os testes realizados com os suportes Y2O3 e ZrO2 apresentaram alta 

conversão e alto rendimento em H2, no entanto, Ru suportado em MgO mostrou 

baixíssima conversão. Embora a Al2O3 seja um bom suporte para reforma a vapor de 

hidrocarbonetos, Ru suportado em Al2O3 mostrou baixa conversão na reforma a vapor 

do glicerol. 

A conversão do glicerol a hidrogênio através da reação de reforma a vapor 

empregando catalisadores de níquel foi estudada por ADHIKARI et al. (2008). Os 

catalisadores de níquel foram preparados com três diferentes suportes, CeO2, MgO e 

TiO2, através da metodologia de impregnação úmida. A conversão total do glicerol foi 

alcançada com Ni/CeO2 e Ni/MgO em todas as temperaturas estudadas, 550°C, 600°C e 

650°C, e a seletividade máxima em hidrogênio foi obtida com uso do catalisador 

Ni/CeO2. Aumentos na seletividade foram verificados com o aumento da temperatura de 
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reação nos três catalisadores. Este fato ocorre principalmente devido ao processo de 

reforma do metano, que é formado por reações paralelas durante a reforma do glicerol. 

No entanto, foi verificado que a seletividade em metano aumenta nos catalisadores 

Ni/TiO2 e Ni/MgO, e diminui para Ni/CeO2, isto ocorre provavelmente devido ao fato do 

Ni/CeO2 ser mais ativo na reforma do metano comparado aos demais. A formação de 

coque nos catalisadores foi analisada e os resultados mostraram que o catalisador 

Ni/CeO2 apresenta a menor formação de coque e o catalisador Ni/TiO2 foi o que 

apresentou a maior formação de coque devido à acidez do suporte. 

SÁNCHEZ et al. (2010) utilizaram catalisador de níquel suportado em alumina, 

preparado por impregnação úmida, para realizar estudos sobre a reforma a vapor de 

glicerol. Os testes foram realizados com solução de glicerol a 20%, temperatura na faixa 

de 600 a 700°C, pressão atmosférica, velocidade espacial (WHSV) 3,4 – 5,0 – 10,0 h-1, o 

gás carreador utilizado foi o nitrogênio e a razão molar de água:glicerol:nitrogênio foi de 

16:1:9. A maior seletividade em hidrogênio nas primeiras 4 horas de reação foi obtida a 

650°C, com velocidade espacial de 5,0 h-1. Os autores verificaram que após 8 horas de 

reação, a conversão diminuía, sendo mais significativo na reação realizada a 600°C. A 

estabilidade catalítica é levemente melhorada pela redução da velocidade espacial a 

700°C e a seletividade em hidrogênio não se altera significativamente com a 

temperatura, no entanto aumenta com a redução da velocidade espacial, chegando a 

100% a 700°C e com velocidade espacial de 3,4 h-1.  

O principal subproduto gasoso, analisado pelo detector ionizador de chama (FID) 

foi o metano, o qual aumenta com o aumento da temperatura de reação. A 700°C e com 

velocidade espacial de 3,4 h-1 representa 96% dos subprodutos analisados no FID e 

nesta condição foram observados pequenos teores de gases como eteno, etano, propeno 

e propano.  No teste realizado a 700°C e com velocidade espacial de 10,0 h-1 ocorre uma 

mudança na distribuição dos subprodutos gasosos, onde o eteno torna-se o principal 

subproduto gasoso, possuindo fração molar de 47%, seguido pelo metano com 37%.  

Este comportamento, segundo o autor, pode estar associado à desativação do 

catalisador. 

Reforma a vapor de glicerol utilizando catalisadores de Ni suportado em céria e 

alumina promovida com céria, preparados através da metodologia de impregnação 

úmida, foi estudado por IRIONDO et al. (2010). O teor de Ni utilizado nos catalisadores 

ficou em torno dos 13%. Neste trabalho foi preparado um catalisador composto por Ni e 
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céria chamado de NiCe, Ni e alumina chamado de NiAl e três catalisadores de alumina 

promovidos com 5, 10 e 20% de céria, chamados de NiAl5Ce, NiAl10Ce e NiAl20Ce, 

respectivamente. Os testes catalíticos foram realizados durante 8 horas utilizando uma 

solução de glicerol a 10%, velocidade espacial WHSV de 7,7 h-1, pressão de 4 atm e 

temperaturas de 500 e 600°C.  

O teste catalítico a 500°C realizado com NiCe apresentou quase 100% de 

conversão do glicerol nas primeiras horas de reação, no entanto a conversão do glicerol 

decai rapidamente a partir da segunda hora de reação chegando a 25,5% no final da 

reação, sugerindo que o catalisador NiCe  sofre uma desativação durante a reação. O 

aumento da temperatura de reação para 600°C não aumentou a conversão do glicerol, 

tendo no final de 8 horas de reação valores aproximadamente iguais aos obtidos 

anteriormente a 500°C. Os principais subprodutos líquidos obtidos com alta conversão 

do glicerol, nas primeiras horas do teste a 500°C, foram o acetaldeído, acroleína, 

propanal, acetona, ácido acético, metanol e etanol, mas com baixa conversão do glicerol, 

acroleína e acetaldeído são os principais subprodutos líquidos formados, com destaque 

para a acroleína. Segundo o autor, este fato pode indicar que a desativação do 

catalisador NiCe afeta a sua capacidade de promover a quebra das ligações C-C. 

O catalisador NiAl apresentou maior atividade que o catalisador NiCe e promoveu 

a conversão total do glicerol a 500 e 600°C.  A 500°C o catalisador NiAl  tem grande 

capacidade de converter os compostos oxigenados formados durante a reação de 

reforma do glicerol, com isso, apenas pequenas concentrações de acetaldeído foram 

verificados na fase líquida, resultando em maiores teores de H2 na fase gasosa. A 600°C 

nenhum composto oxigenado foi observado na fase líquida, indicando que altas 

temperaturas favorecem a conversão total dos subprodutos líquidos em produtos 

gasosos, principalmente em H2 e CO2. A 500°C observou-se a formação de traços de 

parafinas, como etano e propano, e olefinas, como etileno e propileno, na fase gasosa. De 

acordo com a literatura estes produtos são provavelmente produzidos através da 

hidrogenação de produtos intermediários na superfície do metal. Produtos 

intermediários como álcoois e ácidos podem ser formados pela desidratação do glicerol 

no sítio ácido do suporte e pelo reagrupamento de espécies dessorvidas do suporte, 

respectivamente. 

Os catalisadores de Ni suportados em alumina promovida com céria 

apresentaram conversão total do glicerol a 500°C e a 600°C, assim como ocorreu com o 
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catalisador NiAl, no entanto a produção de H2 mostrou-se dependente da quantidade de 

céria adicionada. A atividade catalítica a 500°C mostra que a adição de baixas 

quantidades de céria aumenta a capacidade do catalisador de produzir maiores 

quantidades de produtos gasosos. Assim, o catalisador NiAl5Ce reduz os valores de 

porcentagem em peso de carbono da fase líquida de 0,55, valor obtido no teste com o 

catalisador NiAl, para 0,04.  

O aumento do teor de cério (NiAl10Ce e NiAl20Ce) promove uma redução 

drástica dos produtos gasosos e um aumento de compostos oxigenados na fase líquida. 

Este fato indica que grandes teores de cério não são eficientes para promover a reforma 

a vapor dos componentes intermediários da reação. Para os catalisadores NiAl5Ce, 

NiAl10Ce e NiAl20Ce, traços de parafinas e olefinas foram também observados na fase 

gasosa e suas quantidades reduziram com a diminuição do teor de cério nos 

catalisadores. Nos catalisadores dopados com cério, o aumento de temperatura de 500 a 

600°C proporcionou um aumento na formação de produtos gasosos, por favorecer a 

reforma dos subprodutos líquidos.  

As reações realizadas a 600°C apresentaram uma razão molar H2/CO2 bastante 

próxima dos valores previstos pelo equilíbrio termodinâmico. Para os diferentes 

catalisadores testados, a maior razão molar de H2 foi obtida com o catalisador NiAl10Ce, 

assim este catalisador mostrou a melhor capacidade de promover a reação de reforma 

de metano. O catalisador NiAl20Ce mostrou-se bastante eficiente na reação de shift 

devido ao baixo teor de CO na fase gasosa, comparado aos catalisadores NiAl5Ce, 

NiAl10Ce e NiAl. 

 

 

2.3.3 MECANISMO REACIONAL 

 

SHABAKER et al. (2003a) estudaram a reação de reforma em fase líquida de 

orgânicos oxigenados tais como etilenoglicol e metanol, utilizando catalisadores de 

platina suportada em alumina (Pt/Al2O3), em temperaturas de 210 e 225 °C. Neste 

trabalho os autores utilizaram diferentes concentrações de platina para analisar a 

cinética da reação. Os resultados mostraram que a taxa de formação de H2 a partir de 

soluções aquosas de metanol é similar à taxa de conversão do etilenoglicol, sugerindo 

que a quebra das ligações C-C não é a etapa limitante para a reforma do etilenoglicol. Foi 
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observada também uma inibição da taxa de reforma pelo hidrogênio formado, que pode 

ser devido ao bloqueio dos sítios catalíticos por átomos de hidrogênio adsorvidos. Um 

esquema de reação foi proposto para obter a expressão da taxa de reação da reforma em 

fase líquida para o etilenoglicol (SHABAKER et al.,  2003a). 

 

C2O2H6 + *             C2O2H6* 

H2O + 2*             OH* + H* 

H2 + 2*           2H* 

CO2 + *          CO2* 

C2O2H6* + *            C2O2H5* + H*; 

Etapa irreversível formando C2O2Hx*, 

C2O2Hx* + *           2COHy*; 

Etapa irreversível formando CO*, 

CO* + OH*           CO2* + H*; 

 

Onde o símbolo * representa um sítio na superfície da Pt. Neste esquema, foi assumido 

que os passos de adsorção envolvendo etilenoglicol, água, H2 e CO2 estão em equilíbrio e 

que as reações de reforma são irreversíveis. Estas reações de reforma envolvem a 

desidrogenação do etilenoglicol adsorvido para formar espécie de C2O2Hx*, quebra das 

ligações C-C para formar espécies adsorvidas de COHy*, seguido por uma 

desidrogenação formando CO* adsorvido, e remoção da espécie CO* adsorvido pela 

reação de shift. O esquema da reação de reforma para o metanol é similar ao obtido para 

o etilenoglicol, porém, sem o passo envolvendo a quebra das ligações C-C (SHABAKER et 

al.,  2003a).  

 DAVDA e DUMESIC (2004) descreveram vários caminhos reacionais que podem 

ocorrer durante a APR da glicose e do sorbitol, de acordo com a Figura 2.22. A produção 

de H2 e CO2 a partir da glicose (G) e do sorbitol (S) ocorre com uso de catalisadores 

metálicos, como a Pt e ligas de NiSn, através da quebra das ligações C-C seguida pela 

reação de shift (caminho G1, S1). A formação indesejada de alcanos inicia-se pela quebra 

das ligações C-O na superfície metálica e pelo processo de desidratação que ocorre no 

sitio ácido do suporte catalítico (caminho G2, S2). No caso da glicose reações indesejadas 

também podem ocorrer na fase líquida, formando ácidos orgânicos, aldeídos e resíduos 

carbônicos (caminho G3). 
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Figura 2.22: Caminhos reacionais envolvidos na reforma da glicose e do sorbitol (DAVDA 
e DUMESIC, 2004). 
 

SHABAKER et al. (2004) propuseram um mecanismo de reação para a APR do 

etilenoglicol, o qual está representado pela Figura 2.23. Inicialmente, o etilenoglicol 

sofre uma desidrogenação formando espécies intermediárias, seguida por uma rápida 

quebra das ligações C-C formando CO adsorvido no sítio ativo (Etapa I). Com isso 

evitam-se as reações paralelas indesejadas que são conduzidas pela quebra das ligações 

C-O seguida por desidratação, levando a formação de etanol, que em seguida pode ser 

transformado em etano e metano (Etapa II). Na etapa III ocorre a reação de 

deslocamento gás-água (reação de shift), produzindo CO2 e H2 e na etapa IV ocorre a 

reação indesejada de metanação formando CH4. 

 

 
Figura 2.23: Mecanismo reacional da reforma em fase líquida do etilenoglicol com 
catalisadores metálicos (HUBER e DUMESIC, 2006). 
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 CORTRIGHT et al. (2002) propuseram uma sequência de reações químicas 

envolvidas na formação de H2, CO2 e alcanos, a partir da reação de reforma em fase 

líquida de orgânicos oxigenados sobre catalisadores a base de platina. A Figura 2.24 

mostra a representação esquemática destas reações. O reagente passa por etapas de 

desidrogenação sobre a superfície metálica produzindo intermediários adsorvidos, 

antes que ocorra a quebra das ligações C-C ou C-O. As energias de ativação necessárias 

para romper as ligações O-H e C-H são similares (GREELEY e MAVRIKAKIS, 2002), no 

entanto, a ligação Pt-C é mais estável que ligações  Pt-O, então as espécies adsorvidas se 

ligam ao metal preferencialmente por ligação Pt-C. Subsequente quebra da ligação C-C 

leva a formação de CO e H2, e o CO reage com a água para formar CO2 e H2 pela reação de 

shift. 

 A reação do CO e/ou CO2 com H2 leva a formação de alcanos e água pela reação de 

metanação e de Fischer-Tropsch. Alcanos também podem ser formados pela quebra das 

ligações C-O seguido por uma hidrogenação. Estas reações consumidoras de H2 

representam um desafio relacionado à seletividade em H2. Outro caminho reacional que 

desafia a seletividade é composto pela quebra das ligações C-O através da reação de 

desidratação catalisada pelos sítios ácidos do suporte catalítico ou catalisada por 

prótons da solução aquosa, seguido pela reação de hidrogenação. Ácidos orgânicos 

podem ser formados pela desidrogenação que é catalisada pelo metal, seguida por um 

reagrupamento dos compostos em solução ou no próprio catalisador, e estes ácidos 

orgânicos levam a formação de alcanos (CORTRIGHT et al.,  2002).  
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Figura 2.24: Reações envolvidas na APR de orgânicos oxigenados para produção de 
hidrogênio (asterisco representa o sítio na superfície do metal) (CORTRIGHT et al.,  
2002). 
 

POMPEO et al.  (2010) apresentaram um esquema de reações químicas 

envolvidas na produção de H2 a partir da reforma a vapor do glicerol, utilizando 

catalisadores suportados de Pt, Figura 2.25. Analisando a fase líquida resultante da 

reação de reforma foi possível elaborar o esquema das reações. O reagente 

intermediário mais abundante encontrado na fase líquida foi o 1,3 dihidroxi-2-

propanona e em menor proporção o 1-hidroxi-2-propanona (acetol), 2-oxopropanal, 

2,3-dihidroxi-propanal, 1,2 etanodiol e hidroxi-acetaldeíodo. Etanal (acetaldeído) e 

ácido acético foram também identificados, mas em concentrações muito baixas. A 

primeira etapa reacional poderia ser uma desidrogenação, o que levaria a formação do 

1,3 dihidroxi-2-propanona ou do 2,3-dihidroxi-propanal. A partir deste ponto, dois 

caminhos reacionais podem ocorrer indicados por [I] e [II] na Figura 2.25. O caminho [I] 

poderia indicar que, devido à etapa de desidratação do 1,3 dihidroxi-2-propanona 

juntamente com uma hidrogenação obtêm-se o 1-hidroxi-2-propanona, que por uma 

desidrogenação posterior leva a formação do 2-oxopropanal. Os passos seguintes 

envolvem quebra das ligações C-C. Reações de desidrogenação e hidratação do etanal 

podem levar a obtenção do ácido acético e finalmente obter o H2, CO, CO2 e CH4 pela 

quebra das ligações C-C. 
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O caminho [II] não envolve reações de desidratação, mas envolvem 

principalmente quebra das ligações C-C e desidrogenação, produzindo H2 e CO. De 

acordo com os resultados obtidos, o menor teor do intermediário 2,3-dihidroxi-propanal 

nos produtos da reação pode indicar a maior taxa relativa da reação pelo caminho [II]. 

Assim, a baixa produção de CO2 e CH4 poderia ser atribuída à menor contribuição do 

caminho [I]. 

 

 
Figura 2.25: Esquema de reações químicas para produção de H2 por reforma a vapor de 

glicerol (POMPEO et al.,  2010). 

 

Outros mecanismos têm sido apresentados na literatura relacionados a processos 

que envolvem reações com glicerol, como o caso da hidrogenólise. A hidrogenólise é um 

processo catalítico de quebra de ligações C-C e C-O de moléculas de polióis em presença 

de hidrogênio em temperaturas na faixa dos 130-230°C, usualmente em condições 

básicas e com catalisadores metálicos suportados tais como, Ru, Pt, Pd, Ni e Cu (CHHEDA 

et al.,  2007). Através da hidrogenólise do glicerol em presença de catalisadores 

metálicos e hidrogênio, podem ser obtidos polióis, tais como etilenoglicol, 1,2-

propanodiol (propilenoglicol) e 1,3-propanodiol, os quais possuem grande potencial na 

indústria de polímeros. 

Um mecanismo reacional de conversão de glicerol a propilenoglicol é 

apresentado na Figura 2.26. De acordo com este mecanismo, a desidrogenação do 
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glicerol sobre catalisador de Cu pode levar a formação de aldeído glicérico em equilíbrio 

com seu tautômero fenólico. A formação do propilenoglicol foi explicada por uma reação 

nucleofílica da água ou de espécies OH adsorvidas, uma reação de desidroxilação 

seguida por hidrogenação do aldeído intermediário insaturado (gliceraldeído) (DASARI 

et al.,  2005). 

 

 
Figura 2.26: Mecanismo reacional da conversão do glicerol em propilenoglicol (DASARI 

et al.,  2005). 

 

 Um esquema de reações químicas da hidrogenólise do glicerol sobre 

catalisadores bifuncionais de Ru/C + resina trocadora iônica de Amberlyst é mostrado na 

Figura 2.27. O glicerol pode sofrer reações de desidratação para formar acetol ou 3-

hidroxipropionaldeído, que são então hidrogenados sobre o metal a 1,2 e 1,3-

propanodiol, respectivamente. Foi proposto que as espécies OH sobre Ru catalisam a 

reação de desidratação para produzir 3-hidroxipropionaldeído, enquanto a produção de 

acetol ocorre nos sítios da resina trocadora iônica. O etanol e o metano podem ser 

formados a partir da reação de degradação do 1,2 e 1,3-propanodiol, além disso, o etanol 

também pode ser formado durante a hidrogenólise do etilenoglicol. Vale ressaltar que o 

metanol é formado apenas na reação de degradação do etilenoglicol (MIYAZAWA et al.,  

2006). 
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Figura 2.27: Mecanismo reacional da conversão do glicerol em polióis e álcoois através 

da hidrogenólise (CHHEDA et al.,  2007). 

 

 

 Na reforma a vapor do glicerol podem ocorrer sucessivas etapas de desidratação 

do glicerol podendo levar a formação de 2-propanal (acroleína). Após a primeira etapa 

de desidratação do glicerol, que resulta na formação de 3-hidroxipropionaldeído, uma 

nova desidratação deste composto resulta na formação da acroleína (CORMA et al., 

2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 54 

CAPÍTULO 3 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este capítulo tem como objetivo descrever os procedimentos experimentais 

utilizados no desenvolvimento deste trabalho. Serão detalhados os métodos de 

preparação dos catalisadores, as técnicas utilizadas para caracterização dos materiais e 

os testes catalíticos.  

 
 

3.1 PREPARAÇÃO DOS CATALISADORES 

 

 Foram preparados três catalisadores derivados de precursores tipo-hidrotalcita 

com 20% em peso de NiO e com diferentes teores de CuO. Os catalisadores foram 

chamados de NiHT, Ni5CuHT e Ni10CuHT, contendo 0, 5 e 10% de CuO, 

respectivamente, após a calcinação. O teor do níquel foi baseado no trabalho de CRUZ 

(2006), que estudou a atividade dos catalisadores a base de níquel na reforma do etanol 

em fase líquida, verificando que o melhor desempenho foi obtido para o teor de 20% de 

NiO. A composição química teórica das amostras sintetizadas é apresentada na Tabela 

3.1. 

 

Tabela 3.1: Composição química teórica dos compostos tipo-hidrotalcita sintetizados 
(razões molares). 

Amostra Ni/Mg Cu/Al Al/(Ni+Cu+Mg+Al) 

NiHT 0,203 - 0,25 

Ni5CuHT 0,224 0,137 0,25 

Ni10CuHT 0,248 0,287 0,25 

 

A metodologia utilizada foi baseada em CORMA et al. (1994). Foram preparados 

200 mL de uma solução A, que contém os nitratos metálicos necessários para a síntese 

dos compostos tipo-hidrotalcita, sendo a quantidade necessária de cada nitrato 

apresentada na Tabela 3.2.  Foi preparada também 200 mL de uma solução B, que 

contém 21,12 g de carbonato de sódio (Na2CO3) e 19,0 g de hidróxido de sódio (NaOH).  
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Tabela 3. 2: Quantidade dos nitratos metálicos utilizados na síntese dos compostos tipo 

hidrotalcita. 

Amostra 
Nitratos Metálicos (g) 

Ni(NO3)2 .6H2O Cu(NO3)2 .3H2O Mg(NO3)2 .6H2O Al(NO3)3 .9H2O 

NiHT 10,98 0 47,87 28,13 

Ni5CuHT 11,40 2,42 45,00 28,13 

Ni10CuHT 11,74 4,98 41,98 28,13 

 

A solução A foi adicionada por gotejamento através de uma bomba peristáltica à 

solução B, contida num reator de teflon, a uma taxa de 1 mL.min-1, sob agitação vigorosa 

a temperatura ambiente e sem controle de pH. Em seguida, o gel formado permaneceu 

em estufa por 18 horas a 60 °C em reator fechado. Terminado o tempo de 

envelhecimento, as amostras foram filtradas e lavadas a vácuo utilizando água destilada 

e deionizada na temperatura de 90 °C até atingir o pH 7. Os compostos tipo-hidrotalcita 

foram então secos a 110°C durante uma noite. Por fim, os catalisadores tipo-hidrotalcita 

foram calcinados a 500°C por 3 horas, empregando-se uma taxa de aquecimento de 10 

°C.min-1, sob fluxo de ar, numa vazão de 60 mL.min-1.  

Para as reações de APR foi necessário peletizar os catalisadores, pois os 

catalisadores na forma de pó resultavam em uma grande perda de carga. Os pellets 

produzidos tinham uma geometria circular com 1 mm de diâmetro e com 2 a 4 mm de 

espessura, aproximadamente. Durante a síntese, após a lavagem com água aquecida, os 

catalisadores que seriam utilizados para as reações de APR foram peletizados utilizando 

uma extrusora manual. Grafite em pó foi misturada aos catalisadores após a lavagem e 

antes da extrusão, com objetivo de facilitar a formação do pellet.  Em seguida os pellets 

foram deixados em estufa a 110°C durante uma noite, em seguida foram calcinados a 

800°C por 3 horas, empregando-se uma taxa de aquecimento de 10 °C.min-1, sob fluxo de 

ar, numa vazão de 60 mL.min-1.  

A temperatura de calcinação foi determinada com base nos resultados obtidos 

das análises termogravimétricas, as quais mostram que a decomposição dos nitratos 

ocorre em temperaturas em torno dos 500 °C e a eliminação da grafite por volta dos 

800 °C. Uma representação esquemática da síntese dos catalisadores é apresentado na 

Figura 3.1. 
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Figura 3.1: Representação esquemática da síntese dos catalisadores derivados de 

compostos tipo-hidrotalcita. 

 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS CATALISADORES 

 

As análises texturais dos catalisadores foram realizadas no Laboratório de 

Tecnologias Verdes – GreenTec/EQ/UFRJ. Análises de acidez dos catalisadores 

utilizando a técnica de dessorção de amônia a temperatura programada (TPD-NH3) 

foram realizadas no Núcleo de Catálise (NUCAT/PEQ/COPPE/UFRJ). As demais 

caracterizações e os testes catalíticos foram realizadas no Laboratório de Tecnologia do 

Hidrogênio – LabTecH/EQ/UFRJ. 
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3.2.1 COMPOSIÇÃO QUÍMICA 

 

 Para determinação da composição química dos catalisadores foi utilizada a 

técnica de fluorescência de raios X (FRX). Foi utilizado um espectrômetro da marca 

Rigaku modelo Primini, dotado de tubo gerador de raios X de paládio. Para realização das 

análises, as amostras calcinadas eram prensadas em forma de pastilha.  

 

3.2.2 ANÁLISE TEXTURAL  

 

 As propriedades texturais dos catalisadores foram determinadas por fisissorção 

de N2. As análises foram realizadas num equipamento TriStar 3000. A área específica foi 

obtida utilizando o método de BET (Brunauer, Emmet e Teller) e o volume específico de 

poros pelo método BJH a partir da isoterma de adsorção. 

 As amostras após a pesagem eram submetidas a um tratamento térmico de 

secagem a 250°C sob vácuo de 5x10-3 torr, por um período de 24 h. Em seguida, as 

amostras eram novamente pesadas e iniciava-se a análise numa temperatura de -196 °C, 

obtendo assim as isotermas de adsorção e dessorção de N2, em diferentes pressões 

parciais de N2. 

 

3.2.3 DIFRAÇÃO DE RAIOS X (DRX) 

 

A técnica de difração de raios X permite determinar as fases cristalinas dos 

compostos sintetizados. As medidas de difração de raios X foram realizadas em um 

difratômetro da marca Rigaku modelo Miniflex II com radiação de CuK (30 kV e 15 

mA). O intervalo analisado foi de 5 2θ ≤ 90o com passo de 0,05°, utilizando um tempo 

de contagem de 1 segundo por passo. A identificação das fases foi realizada com base 

nos dados JCPDS (Joint Committee on Powder Diffraction Standards, Swarthmore, USA). 

 A partir dos difratogramas de raios X dos catalisadores reduzidos foi possível 

determinar o diâmetro médio dos cristais de níquel utilizando a equação de Scherrer 

(Eq. 3.1), sendo a redução ex-situ e sem passivação (CHORKENDORFF e 

NIEMANTSVERDRIET, 2000).  
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k
Dhkl                                                               (Eq. 3.1) 

Onde:  

hklD  Diâmetro médio dos cristais; 

k  Constante que depende da forma das partículas (esfera = 0,94); 

 Comprimento de onda da fonte de raios X (para Cu Kα, λ=1,5488 Å) 

 Largura do pico a meia altura, em radianos. 

 Ângulo de difração. 

  

A dispersão da fase ativa dos catalisadores foi estimada de acordo com Anderson 

(1975), equação 3.2: 

mhkl

m

AD

V
D

.

6
                (Eq. 3.2) 

Onde: 

).nm (0,0649 Ni de átomo um de lsuperficia Área

(nm); cristais dos médio Diâmetro 

);nm (0,0109 Ni do atômico Volume

2

3







m

hkl

m

A

 D

V

 

 

3.2.4 REDUÇÃO À TEMPERATURA PROGRAMADA (TPR) 

 

 A técnica de redução a temperatura programada consiste num aumento 

programado de temperatura sobre uma amostra catalítica, enquanto uma mistura 

gasosa redutora flui através dela. Com isso é possível determinar o grau de oxidação e 

também da facilidade de redução dos elementos redutíveis presentes através da análise 

dos perfis de redução, e ainda fornece informações sobre os óxidos produzidos durante 

o processo de calcinação.  

Para realização do TPR, utilizou-se um reator de quartzo com bulbo e 10 mg da 

fase ativa (NiO e CuO), o que corresponde a utilização de aproximadamente 50 mg da 

amostra NiHT, 40 mg da amostra Ni5CuHT e 30 mg da amostra Ni10CuHT. O sistema era 

composto de forno com controle de temperatura, válvulas micrométricas para o controle 

de vazão dos gases e linhas de alimentação da mistura 1,80% H2/Ar e argônio puro 

como referência, e um detector de condutividade térmica (TCD). 
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Inicialmente, as amostras eram aquecidas até 150 °C permanecendo por 30 min, 

com taxa de aquecimento de 10 °C.min-1, sob fluxo de argônio na vazão de 30 mL.min-1, 

com a intenção de eliminar alguma umidade presente na amostra. As amostras eram 

então resfriadas até a temperatura ambiente. Após a estabilização do sinal do TCD 

iniciava-se o aquecimento até 1000°C, na taxa de 10 °C.min-1, sob fluxo da mistura 1,80 

% H2/Ar na vazão de 30 mL.min-1.  

 

 

3.2.5 DESSORÇÃO DE NH3 A TEMPERATURA PROGRAMADA (TPD-NH3) 

 

 Dessorção de NH3 a temperatura programada (TPD-NH3) foi utilizada para 

investigar a acidez dos catalisadores. As amostras foram primeiramente reduzidas in-

situ empregando-se uma mistura redutora de 10% H2/He com fluxo de 30 mL.min-1, 

aquecendo-se até 1000°C a uma taxa de 10°C.min-1 e permanecendo por 30 min. Em 

seguida, as amostras foram resfriadas até a temperatura ambiente usando He puro. 

Adsorção de amônia foi conduzida em temperatura ambiente utilizando uma mistura de 

4% NH3/He com uma vazão de 30 mL.min-1 por 30 minutos, após este período, realizou-

se uma purga com He puro durante 60 minutos. A dessorção da amônia quimissorvida 

foi realizada através do aquecimento das amostras até 800°C a uma taxa de 20°C.min-1. 

Foi utilizado um espectrômetro de massas QMS-200 (Balzers) para a análise dos gases 

efluentes do reator, sendo a razão m/z = 15 usada para quantificação da amônia. A 

quantificação da amônia dessorvida dos catalisadores foi realizada através da integração 

da área sob a curva intensidade versus tempo. Devido ao formato apresentado pelas 

curvas de dessorção de NH3 foi necessário decompor os picos aplicando a forma 

Gaussiana. 

 

3.2.6 ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA (TGA) 

 

Análises termogravimétricas foram realizadas em um equipamento da marca TA 

modelo SDT Q600. Este equipamento é capaz de medir a perda de massa da amostra e o 

fluxo de calor como uma função da temperatura. As amostras (~10 mg) foram aquecidas 

até 1000°C com taxa de 10 °C.min-1, em fluxo de ar sintético de 50 mL.min-1. 
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3.3 TESTES CATALÍTICOS 
 

3.3.1 REAÇÕES DE REFORMA A VAPOR 

 

 As reações de reforma a vapor do glicerol foram realizadas a pressão atmosférica 

em um reator de quartzo de leito fixo usando 250 mg de catalisador. Antes de cada teste, 

os catalisadores foram reduzidos in-situ, empregando-se uma mistura redutora de 30% 

H2/N2 com fluxo de 90 mLmin-1, aquecendo-se até 1000°C a uma taxa de 10°Cmin-1 e 

permanecendo por 30 min. A solução de glicerol (PA - Vetec) em água foi alimentada a 

unidade reacional através de uma bomba Eldex modelo 1SM e vaporizada em fluxo de 

He em um reator de aço aquecido a 225°C para solução de glicerol a 10 vol% ou 240°C 

para solução de glicerol a 20 vol%, e as tubulações por onde passavam os reagentes 

vaporizados também eram mantidas aquecidas nas respectivas temperaturas, para 

garantir que não ocorresse condensação. Um fluxograma esquemático da unidade 

reacional é apresentado na Figura 3.2. 

Os experimentos foram realizados a 500°C e com velocidade espacial GHSV (Gas 

Hourly Space Velocity) de 50.000 h-1, que representa a relação entre o fluxo de gás 

reagente alimentado por hora por volume de catalisador. Para determinar a velocidade 

espacial GHSV se faz necessário determinar a densidade do catalisador, e para isso foi 

utilizando uma proveta, desta forma obtém-se uma densidade aparente do catalisador. O 

valor da densidade aparente obtida foi igual a 0,96 g/cm3. A temperatura do vaporizador 

e o volume específico de cada solução foram determinados através do software Hysys 

3.2, utilizando um reator de Gibbs com pacote termodinâmico UNIQUAC.  

O fluxo correspondente para GHSV de 50.000 h-1 para uma massa de catalisador 

igual a 250 mg é de 0,097 mL.min-1 para solução 10 vol.% glicerol/água e de 

0,119 mL.min-1 para solução 20 vol.% glicerol/água. A composição da fase gasosa é 20 

vol.% de He, 72 vol.% de água e 8 vol.% de glicerol para as reações realizadas com 

solução de glicerol a 10 vol.% e de 20 vol.% de He, 64 vol.% de água e 16 vol.% de 

glicerol para as reações realizadas com solução a 20 vol.% de glicerol. 
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Figura 3.2: Representação esquemática da reação de reforma a vapor do glicerol. 

 

3.3.2 REAÇÕES DE REFORMA EM FASE LÍQUIDA - APR 

 

As reações de APR foram realizadas na mesma unidade reacional de reforma a 

vapor, porém utilizando um reator de leito fixo de Inconel 625. Os catalisadores foram 

utilizados na forma de pellet. Antes de cada teste, os catalisadores foram reduzidos in-

situ, empregando-se uma mistura redutora de 30 % H2/N2 com fluxo de 90 mL.min-1, 

aquecendo-se até 950°C a uma taxa de 10 °C.min-1 e permanecendo por 60 min.  

Testes catalíticos foram realizados a 250 e 270 °C, empregando-se 35 e 50 atm de 

pressão, respectivamente. Uma solução de glicerol a 10 vol.% alimentava a unidade 

reacional através do uso de uma bomba Eldex modelo 1SM a uma vazão de 0,102 

mL.min-1. A massa de catalisador utilizada nos testes catalíticos foi igual a 1,25 g. A 

velocidade espacial WHSV (Weight Hours Space Velocity), que representa a massa de 

reagente alimentado por hora por massa de catalisador, foi de 5 h-1. Uma representação 

esquemática da unidade reacional APR é apresentada na Figura 3.3. 
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Figura 3.3: Representação esquemática da reação de reforma em fase líquida do glicerol. 

 

3.3.3 ANÁLISE DOS PRODUTOS 

 

 A mistura reacional após passar pelo reator seguia para um condensador, por 

onde circulava água a 10 °C, desta forma ocorria a separação da fase gasosa da líquida. A 

fase gasosa era analisada on-line por um cromatógrafo a gás (CG) e a fase líquida era 

recolhida e analisada posteriormente por cromatografia líquida de alta performance 

(HPLC). 

3.3.3.1 CROMATOGRAFIA GASOSA 

 

A fase gasosa foi analisada on-line por cromatografia gasosa utilizando um 

cromatógrafo da Shimadzu, modelo GC - 2014, equipado com duas colunas (RtQ-PLOT e 

Carboxen 1010) e com detectores de condutividade térmica (TCD) e ionizador de chama 

(FID). A Tabela 3.3 apresenta as condições de trabalho usadas no cromatógrafo. A 

análise da fase gasosa ocorria com uma programação de temperatura na coluna. A 

coluna era mantida por 8 minutos na temperatura de 30°C, sendo então aquecida a 
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20 °C.min-1 até 100°C, nesta temperatura permanecia por 10 minutos, resultando no 

tempo total de análise de aproximadamente 21 minutos. 

 

Tabela 3. 3: Condições de operação usadas no cromatógrafo a gás. 

Variável Valor 

Temperatura das Colunas 30°C - 100°C 

Temperatura do TCD/FID 250 °C 

Temperatura do Injetor 100 °C 

Gás de Arraste He 

Fluxo na Coluna 3,2 mLmin-1 

 

 Com a coluna Carboxen 1010 analisavam-se os compostos H2, CO, CH4 e CO2 

através do TCD, exceto o CH4 que era analisado através da área obtida pelo FID, pois 

apresentava um pico bem mais definido. O tempo de retenção destes elementos é 

apresentado na Tabela 3.4. 

 

Tabela 3.4: Tempo de retenção dos compostos da fase gasosa.  

Composto Tempo de Retenção (min:s) 

H2 01:55 

CO 03:30 

CH4 7:10 

CO2 11:55 

 

 Para quantificação dos compostos na fase gasosa, foi necessário determinar o 

fator de resposta do TCD para o H2, sendo que para os outros gases estes valores já são 

conhecidos e tabelados, conforme a Tabela 3.5 (DIETZ, 1967).  O fator do H2 foi 

determinado a partir de injeções de misturas com concentração conhecidas de H2 e 

CH4/He. Com as áreas cromatográficas obtidas e conhecendo-se o fator do CH4 é possível 

determinar o fator do H2 utilizando a relação descrita pela equação 3.3. 

 CHFator 

CH Área

HFator 

H Área

 CHFator 

CH Área

y x 

y

4

4

2

2

4

4






               (Eq.3.3) 

 

Onde y e x representam a percentagem de CH4 e H2 na mistura, respectivamente. 
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Tabela 3.5: Fatores de resposta do TCD.   

Composto Fator 

H2 0,81* 

CO 42 

CH4 35,7 

CO2 48 

*Determinado pela equação 3.3. 

 

3.3.3.2 CROMATOGRAFIA LÍQUIDA 

 

A fase líquida foi analisada por cromatografia líquida de alta performance (HPLC 

– High-performance liquid chromatography) utilizando um equipamento da marca 

Shimadzu, modelo LC-20A Prominence. O sistema de cromatografia é composto por: 

desgaseificador DGU-20A, bomba de pistão duplo LC-20AT, controladora CBM-20A, 

forno CTO-20A, detector de índice de refração RID-10A e detector de ultravioleta e 

visível (UV/VIS) SPD-20AV. Foi utilizada uma coluna da Bio-Rad modelo Aminex HPX-

87H (300x7,8mm). Na Tabela 3.6 apresentam-se as condições de trabalho utilizadas. 

 

Tabela 3. 6: Condições de operação usadas no HPLC. 

Variável Valor 

Fase móvel  0,005M H2SO4 

Vazão 0,6 mLmin-1 

Temperatura da Coluna e Detectores 50°C 

Comprimento de Onda UV/VIS  210 nm 

Volume de Injeção 20 L 

 

A identificação dos compostos formados durante a reação de reforma do glicerol 

foi realizada através de injeções de padrões no HPLC. Com o tempo de retenção de cada 

composto foi possível identificar o ácido lático (ácido 2-hidróxi-propanóico), acetol (1-

hidroxi-2-propanona), acroleína, ácido acético, acetaldeído (etanal) e ácido propanóico 

como subprodutos da reação e o glicerol que não reagiu.  
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Para quantificação dos compostos químicos formados foi necessário construir 

uma curva padrão para cada elemento. A Figura 3.4 apresenta a curva padrão para o 

glicerol e cada ponto da curva representa a área média de duas injeções.  

 

 
Figura 3. 4: Curva padrão do glicerol com pontos realizados em duplicata. 

 

 

3.3.4 DESEMPENHO CATALÍTICO 

 

O desempenho dos catalisadores é apresentado de acordo com as seguintes 

equações:  

 Conversão global do glicerol (Eq.3.4): 

  100
)/(

)/()/(
% 




hmolN

hmolNhmolN
X

Entrada

Glicerol

Saída

Glicerol

Entrada

Glicerol                                         (Eq.3.4)  

 

 Conversão do glicerol a gás (Eq.3.5): 

100
 entradacarbono naÁtomos de 

 gasososs produtoscarbono noÁtomos de 
XG(%)                (Eq.3.5) 
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 Rendimento em compostos oxigenados líquidos (Eq.3.6): 

100
)/(

)/(
(%)

Pr


hmolN

hmolN
Y

Entrada

Glicerol

Saída

uidosodutos Líq

i
                            (Eq.3.6) 

 

Sendo “i” acetol, ácido láctico, ácido propanóico, acroleína, ácido acético ou acetaldeído. 

 Seletividade em H2 (Eq.3.7): 

100
1   

(%) 2

2


RRasososprodutos grbono nos Mols de ca

produzidoHdeMols
SH                     (Eq.3.7) 

 
Onde RR é a razão entre H2/CO2 da reforma do glicerol (7/3). 

 

 Seletividade de CO2, CO, e CH4 (Eq.3.8): 

100(%) 
 gasososs produtoscarbono noÁtomos de 

 espécie jcarbono daÁtomos de 
S j              (Eq.3.8) 

Sendo “j” CO, CO2 ou CH4. 

 

 Rendimento em H2 (Eq.3.9): 
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 A taxa de produção de hidrogênio em µmolH2.min-1gcat-1 (Eq.3.10) 
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Sendo XG, a fração da conversão do glicerol a gás. 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÕES DOS CATALISADORES 

 

4.1.1 COMPOSIÇÃO QUÍMICA (FRX) 

 

A composição química dos compostos tipo-hidrotalcita após calcinação a 800 °C é 

apresentada na Tabela 4.1. A composição das amostras sintetizadas é similar à do gel de 

síntese. As porcentagens do NiO e do CuO estão bastantes próximas aos valores teóricos. 

No entanto, o catalisador NiHT foi o que apresentou a maior diferença entre o valor 

nominal e real, esta diferença deve estar associada a erros ocorridos durante a 

preparação e/ou ao erro do equipamento.  

As razões molares entre o cátion trivalente pelos cátions di e trivalente, 

apresentados na Tabela 4.1, mostram que os valores estão bastante próximos ao valor 

teórico (0,25), indicando que a proporção química da mistura dos óxidos obtidos após a 

calcinação dos compostos tipo-hidrotalcita é bastante similar aos valores do gel de 

síntese. 

 

Tabela 4.1: Resultados obtidos pela análise de FRX para os catalisadores 

sintetizados e calcinados a 800 °C. 

Amostra 

Teores mássicos dos óxidos (%) Al/(Ni+Cu+Mg+Al) 

(molar) NiO CuO Al2O3 MgO 

NiHT 23,0 - 25,5 51,5 0,24 

Ni5CuHT 21,9 5,9 24,9 47,3 0,24 

Ni10CuHT 21,3 11,7 23,6 43,4 0,23 
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4.1.2 Difração de Raios X (DRX) 

 

Os difratogramas de raios X (DRX) dos compostos tipo-hidrotalcita sintetizados 

são apresentados na Figura 4.1. Os principais picos encontrados estão localizados nos 

ângulos 2θ de 11,5°, 22,9°, 34,6°, 60,5° e 61,9°, comprovando que os catalisadores NiHT, 

Ni5CuHT e Ni10CuHT possuem como fase precursora compostos tipo-hidrotalcita 

(JCPDS 41-1428). A ausência de outras fases nas amostras sugere que tanto o Ni2+ 

quanto o Cu2+ substituíram isomorficamente os cátions Mg2+ nas camadas tipo-brucita, o 

que está relacionado com a semelhança entre os raios iônicos do Ni2+ (0,72Å), Cu2+ 

(0,73Å) e Mg2+ (0,65Å). 
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Figura 4.1: Difratogramas das amostras sintetizadas. 

 

Pode ser observado a partir dos difratogramas das amostras calcinadas (Figura 

4.2) que a calcinação transforma a estrutura lamelar dos compostos tipo-hidrotalcita, 

em uma mistura de óxidos (RODRIGUES et al., 2003) e a eliminação dos íons carbonato 

das posições interlamelares ocorre principalmente pela formação de dióxido de carbono 

durante a calcinação (MEHER et al., 2009). A transformação da estrutura lamelar dos 
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compostos tipo-hidrotalcita resulta na formação da fase MgO-periclásio, com picos em 

36,3°; 43,1°; 62,8° e 78,9° (JCPDS – 45-0946). A presença de NiO (bunsenite) não foi 

observada por DRX, pois os picos desta fase estão localizados em 2θ = 37,2°; 43,2°; 62,9° 

e 79,4° (JCPDS 45-1049), ficando sobrepostos com a fase do MgO. Picos de difração 

relacionados à fase CuO, com principais picos localizados em 2θ = 35,2°; 38,4°; 61,3° e 

67,8° (JCPDS 44-0706), também não foram observados. Estes resultados indicam que 

óxidos de Ni, Cu e Al estão bem dispersos na matriz de MgO, formando uma solução 

sólida, o que está de acordo com a literatura (RODRIGUES et al., 2003; CASENAVE et al., 

2001). Os picos de difração observados para a solução sólida obtida apresentam um 

pequeno deslocamento para ângulos 2θ maiores em relação ao MgO puro, o que também 

indica a presença de diferentes íons na estrutura do óxido (FORNASARI, et al., 1995). 
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Figura 4.2: Difratogramas das amostras sintetizadas e calcinadas a 800°C. 

 
 

Com objetivo de caracterizar os catalisadores após a redução a 1000 °C, análises 

de DRX foram realizadas (Figura 4.3).  A redução resultou na formação de níquel 

metálico (Ni0) com reflexões em 2θ = 44,5°; 51,8° e 76,3° (JCPDS 04-0850), 

demonstrando que a ativação do catalisador foi eficiente. Além disso, picos de reflexão 

em 42,9°; 62,3° e 78,6° são característicos da fase MgO (periclásio) e picos  em 19°; 



Capítulo 4                                                                                              Resultados e Discussões  

 70 

31,2°; 36,8°; 44,8°; 59,3° e 65,2° são atribuídos a formação de fases espinélicas (MgAl2O4, 

CuAl2O4 e/ou NiAl2O4). 

É conhecido que o cobre e níquel formam um sistema isomorfo devido ao fato de 

serem mutuamente solúveis no estado sólido para quaisquer composições (CALLISTER, 

2007). Desta forma, é possível que o cobre esteja formando um liga com níquel e isto 

pode ser a explicação para a ausência de picos de difração relacionados ao cobre 

metálico após a redução, o qual possui picos de reflexões em 2θ = 43,2°; 50,4° e 74,1 

(JCPDS 04-0836). Níquel e cobre possuem uma estrutura cristalina cúbica de face 

centrada (CFC) com parâmetro de célula a = 3,524 Å (JCPDS 04-0850) e 3,615 Å (JCPDS 

04-0836), respectivamente.  
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Figura 4.3: Difratogramas dos catalisadores reduzidos a 1000°C. 

 

A Tabela 4.2 apresenta os parâmetros de célula para a fase de Ni (ou NiCu) dos 

catalisadores reduzidos, os quais foram obtidos a partir da análise de Rietveld. O 

catalisador NiHT apresenta um parâmetro de célula igual a 3,5266 Å, mas com a adição 

de cobre aos catalisadores o parâmetro de célula aumenta para  3,5527 e 3,5517 Å, 

respectivamente aos catalisadores Ni5CuHT e Ni10CuHT, revelando a formação de uma 

liga NiCu (DUSSAULT et al., 2007; LIN et al., 2010). Outro indicativo da formação da liga 

NiCu é o deslocamento dos picos de difração. Níquel metálico apresenta reflexões em 2θ 
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= 44,5°, 51,8° e 76,3° (JCPDS 04-0850), enquanto cobre metálico apresenta reflexões em 

2θ = 43,3°, 50,4° e 74,1° (JCPDS 04-0836). Os catalisadores contendo cobre apresentam 

um deslocamento dos picos de difração para posições intermediárias entre as fases 

puras de níquel e cobre metálico, como está indicado pelas linhas verticais tracejadas na 

Figura 4.3. 

O diâmetro médio dos cristalitos de Ni (ou NiCu) foi calculado a partir da equação 

de Scherrer, usando o segundo pico de maior intensidade (2θ=51,8°), o qual 

corresponde ao plano cristalino (200), por não apresentar interferências de outras fases 

cristalinas. Estes resultados estão apresentados na Tabela 4.2, juntamente com a 

correspondente dispersão do Ni (ou NiCu), estimada de acordo com ANDERSON (1975). 

A adição de cobre aos catalisadores resultou na redução do tamanho de cristalito de 12 

para 6,5 nm, respectivamente, para os catalisadores NiHT e Ni5CuHT. VIZCAÍNO et al. 

(2007),  estudando catalisadores de Ni e Cu suportados em SiO2, também observaram 

uma redução no tamanho dos cristalitos com a adição de cobre aos catalisadores de Ni, 

além disso, altas cargas de metal (NiCu) também aumentam o tamanho dos cristalitos, 

como observado nos resultados apresentados na Tabela 4.2. A adição de cobre melhora 

bastante a dispersão do níquel, o qual pode estar associado a maior redutibilidade do 

níquel em presença do cobre, como será apresentado pela análise de TPR. 

 

Tabela 4.2: Tamanho médio dos cristalitos de Ni ou da liga NiCu, dispersão e 

parâmetros da célula, para os catalisadores reduzidos. 

Amostra 
Tamanho do cristal de 

Ni ou Ni-Cu (nm)a 

D (%)b Parâmetros de rede 

do Ni ou NiCu (Å)c 

NiHT 12,0 ± 0,6  8,4 3,5266± 0,0013 

Ni5CuHT 6,5 ± 0,4  15,5 3,5527± 0,0023 

Ni10CuHT 7,7 ± 0,4  13,0 3,5517± 0,0019 

a Calculado pela equação de Scherrer usando o plano (200) do Ni. 
b Dispersão das partículas de Ni e da liga NiCu. 
c Obtido a partir da análise de refinamento pelo método de Rietveld. 
 

Além de identificar a formação da liga NiCu, a análise de Rietveld foi realizada 

com o objetivo de identificar e quantificar as fases presentes nos catalisadores 

reduzidos. As Figuras 4.4 a 4.6 apresentam os refinamentos obtidos com os 
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catalisadores NiHT, Ni5CuHT e Ni10CuHT, respectivamente. As Tabelas 4.3 a 4.5 

apresentam os resultados obtidos a partir dos refinamentos, juntamente com os 

indicadores estatísticos de qualidade do ajuste, tais como Rwp = Fator ponderado, Rexp = 

Fator esperado, RBragg = Fator de Bragg, χ2 = Chi-quadrado. 

 

20 30 40 50 60 70 80 90

 

 

In
te

n
si

d
ad

e 
(u

.a
.)

2(°)

 Y
Obs

 Y
Calc

 Y
Obs

-Y
Calc

 Posição de Bragg

1- MgAl
2
O

4
2- MgO
3- Ni
4- NiAl

2
O

4

1
2
3
4

 
Figura 4. 4: Padrões de DRX observado, calculado e diferença obtida pelo refinamento de 

Rietveld para o catalisador NiHT. 

 

Tabela 4.3: Fases encontradas a partir do refinamento do catalisador NiHT 

reduzido, fração mássica de cada fase e os indicadores estatísticos obtidos após 

refinamento dos dados de difração pelo método de Rietveld. 

Fase 

Fração 

mássica 

(%)  

Indicadores Estatísticos do Refinamento 

RBragg (%) Rp(%) Rwp(%) Rexp(%) χ 2 

MgAl2O4 17,53±0,44 8,48 

4,02 5,13 5,21 0,96 
MgO 67,58±0,71 2,08 

Ni 13,19±0,20 2,49 

NiAl2O4 1,70±0,18 14,9 
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Figura 4.5: Padrões de DRX observado, calculado e diferença obtida pelo refinamento de 

Rietveld para o catalisador Ni5CuHT. 
 

 

 

Tabela 4.4: Fases encontradas a partir do refinamento do catalisador Ni5CuHT 

reduzido, fração mássica de cada fase e os indicadores estatísticos obtidos após 

refinamento dos dados de difração pelo método de Rietveld. 

Fase 

Fração 

mássica 

(%) 

Indicadores Estatísticos do Refinamento 

RBragg (%) Rp(%) Rwp(%) Rexp(%) χ 2 

MgAl2O4 29,48±0,9 8,07 

2,97 3,76 4,31 0,76 
MgO 55,81±0,9 1,99 

Ni 14,40±0,3 3,35 

CuAl2O4 0,32±0,1 15,7 
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Figura 4. 6: Padrões de DRX observado, calculado e diferença obtida pelo refinamento de 

Rietveld para o catalisador Ni10CuHT. 

 

Tabela 4.5: Fases encontradas a partir do refinamento do catalisador Ni10CuHT 

reduzido, fração mássica de cada fase e os indicadores estatísticos obtidos após 

refinamento dos dados de difração pelo método de Rietveld. 

Fase 

Fração 

mássica 

(%) 

Indicadores Estatísticos do Refinamento 

RBragg (%) Rp(%) Rwp(%) Rexp(%) χ 2 

MgAl2O4 32,78±1,1 3,66 

0,43 0,62 1,54 0,16 
MgO 39,00±1,1 2,35 

Ni 26,88±0,6 2,09 

CuAl2O4 1,33±0,3 8,73 

 

 Os resultados obtidos a partir dos refinamentos mostram que a principal fase dos 

catalisadores reduzidos é o MgO, além disso, todo o alumínio encontra-se na forma de 

aluminato (MgAl2O4, CuAl2O4 e/ou NiAl2O4), sendo a fase  MgAl2O4 a principal fase para o 

alumínio. Os catalisadores Ni5CuHT e Ni10CuHT não apresentaram a formação de 

aluminato de níquel, sendo este encontrado apenas no catalisador NiHT e em pequena 
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quantidade (1,7%). A fração mássica do níquel metálico para o catalisador Ni10CuHT foi 

de aproximadamente 27%, valor superior ao esperado (16,7%), uma possível explicação 

para isso é que neste catalisador ocorre a formação da liga NiCu e o níquel metálico 

quantificado é na verdade a liga NiCu. Fato semelhante poderia ter ocorrido com o 

catalisador Ni5CuHT, no entanto a fração mássica do níquel metálico obtida pelo 

refinamento foi pouco menor que a esperada (17,2%). Essas diferenças podem estar 

relacionadas aos erros experimentais e aos erros associados as quantificações das fases 

dadas pelo refinamento pelo método de Rietveld. 

A análise de Rietveld também mostrou um aumento da fração mássica da fase 

CuAl2O4, de 0,33 para 1,33 % respectivamente aos catalisadores Ni5CuHT e Ni10CuHT, 

mostrando que a fração mássica da fase de espinélio de cobre aumenta com adição de 

cobre. Os coeficientes estatísticos de refino obtidos depois de concluído o refinamento 

podem ser considerados satisfatórios e com boa qualidade, indicando uma boa 

concordância entre os perfis observados e calculados. 

 

4.1.3 Análise Textural 

 

A Tabela 4.6 apresenta área específica BET e volume de poros obtido pelo método 

BJH para os percursores tipo-hidrotalcita e para os catalisadores calcinados a 800 °C. As 

isotermas de adsorção-dessorção de nitrogênio para todos os compostos tipo-

hidrotalcita (Figura 4.7) exibiram o padrão tipo IV com histerese do tipo H3, que é 

característico de materiais mesoporosos (SING et al., 1985). Tanto a área específica BET 

quanto a porosidade dos catalisadores aumenta após a calcinação devido a dois 

diferentes fatores. O primeiro fator é devido à presença de porosidade intrapartícula 

que ocorre após a calcinação, o qual está associado com a remoção de água e dos íons 

carbonatos, sob a forma de CO2, do espaço interlamelar provocando a destruição da 

estrutura lamelar, como pode ser observado nos difratogramas de raios X (LÓPEZ et al., 

1997; RODRIGUES et al., 2004). O segundo fator é devido a um empilhamento irregular 

das partículas criando porosidade interpartícula e o tamanho do poro interpartícula 

depende principalmente do tamanho do cristal (VALENTE et al., 2010). Analisando a 

Tabela 4.6, podemos observar que as propriedades texturais dos catalisadores 

calcinados não são significativamente influenciadas pela composição, como também já 
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observado por TANASOI et al. (2009) em catalisadores derivados de hidrotalcita com 

teores similares de Cu. No entanto, outros autores observaram uma redução da área 

específica com o aumento do teor de Cu (ZIANG et al., 2005).   

Tabela 4.6: Características texturais das amostras calcinadas e não calcinadas.   

Amostra SBET (m2/g) Vporo (cm3/g) 

NiHT* 172 0,43 

NiHT 42 0,40 

Ni5CuHT* 155 0,54 

Ni5CuHT 42 0,16 

Ni10CuHT* 168 0,53 

Ni10CuHT 60 0,15 

* Amostra Calcinada. 
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Figura 4.7: Isotermas de adsorção-dessorção de nitrogênio das amostras não calcinadas 

e calcinadas. 
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4.1.4 REDUÇÃO A TEMPERATURA PROGRAMADA (TPR) 

 

A Figura 4.8 apresenta os perfis da redução a temperatura programada (TPR) dos 

catalisadores calcinados a 800°C. A amostra NiHT apresenta um único pico de redução, 

com máximo de redução situado em 895°C, que corresponde a redução das espécies Ni2+ 

a níquel metálico. Esse pico pode ser associado à redução das espécies NiAl2O4 formadas 

em temperaturas superiores a 800°C durante a análise de TPR (RODRIGUES et al., 2003) 

ou dos átomos de níquel localizados na solução sólida composta por Mg-Ni-O. Este óxido 

misto (Mg-Ni-O) proporciona uma grande estabilidade aos íons de níquel resultando em 

altas temperaturas de redução (SCHULZE et al., 2001). Tal temperatura é muito maior 

que a exigida para a redução do NiO puro, o qual é reduzido entre 300-450 °C, 

demonstrando uma forte interação do níquel com seus átomos vizinhos (DUSSAULT et 

al., 2007). 

As amostras Ni5CuHT e Ni10CuHT apresentam dois picos de redução distintos, 

um a baixa temperatura (339-358 °C), associado com a redução do Cu2+ a Cu0, e outro a 

altas temperaturas (710-770 °C), relacionado a redução de espécies de Ni. O CuO puro 

possui uma temperatura de redução na faixa de 200-400 °C (DUSSAULT et al., 2005). Os 

picos de baixa temperatura deslocam-se para menores temperaturas com o aumento do 

teor de Cu, sugerindo que uma grande quantidade de Mg estabiliza uma grande 

quantidade de Cu em uma solução sólida, diminuindo a redutibilidade do Cu2+ 

(KOVANDA et. Al., 2001). Os perfis de TPR (Figura 4.8) indicam que o aumento do teor 

de cobre resulta em uma redução da temperatura de redução das espécies de Ni, o qual 

pode ser associado ao efeito de spillover do hidrogênio produzido pelo Cu, acelerando a 

nucleação do níquel metálico e aumentando a redutibilidade (ASHOK et al., 2008; ERTL 

et al., 1997). 
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Figura 4.8: Perfis de TPR das amostras calcinadas. 

 

 

A Tabela 4.7 apresenta o grau de redução do CuO e NiO, calculado pela integração 

do primeiro e segundo pico do TPR, respectivamente, considerando a redução do Cu2+ a 

Cu0 e Ni2+ a Ni0. A presença de cobre aumenta a redutibilidade do níquel, pois o 

catalisador NiHT apresenta um grau de redução de 72 % e os catalisadores com cobre 

apresentam redução total do níquel, o que está de acordo com ASHOK et al. (2008).  

 
 

Tabela 4.7: Grau de redução do NiO e CuO calculados a partir dos resultados de TPR. 

Amostra CuOa NiOb 

NiHT - 72,5 

Ni5CuHT 79,1 100 

Ni10CuHT 94,5 100 

a Calculado pela integração do primeiro pico de redução; 
b Calculado pela integração do segundo pico de redução; 
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4.1.5 DESSORÇÃO DE AMÔNIA A TEMPERATURA PROGRAMADA (TPD-NH3) 

 

A Figura 4.9 apresenta os perfis de dessorção de amônia a temperatura 

programada (TPD-NH3) dos catalisadores sintetizados. Todos os catalisadores 

apresentaram um pico de dessorção ao redor dos 180°C e um ombro em 400-450°C. 

Estes perfis são bastante semelhantes aos perfis obtidos por RIBEIRO et al. (2005) para 

catalisadores de Cu-Mg-Al derivados de hidrotalcita, os quais apresentaram um pico de 

dessorção em 204°C, que foi atribuído a sítios ácidos fracos e moderados (sítios de 

Lewis). A presença do ombro em temperaturas mais elevadas sugere que sítios ácidos 

fortes estão também presentes. Através da decomposição dos picos dos catalisadores, 

Figura 4.10, observa-se que o ombro na temperatura mais elevada é mais pronunciado 

para os catalisadores Ni5CuHT e Ni10CuHT, sugerindo que estes catalisadores 

apresentam uma maior proporção de sítios ácidos fortes que o catalisador NiHT.  

A Tabela 4.8 apresenta a quantidade de amônia dessorvida dos catalisadores. Os 

valores obtidos são semelhantes aos valores reportados por CASENAVE et al. (2001) 

para a mistura de óxidos Ni-Mg-Al. Os catalisadores compostos por cobre possuem um 

maior número de sítios ácidos que o catalisador NiHT, indicando que o cobre pode estar 

promovendo acidez ao catalisador. Embora o catalisador Ni5CuHT tenha um número 

similar de sítios ácidos que o catalisador Ni10CuHT, o Ni5CuHT apresenta uma menor 

proporção de sítios ácidos fortes. 
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Figura 4.9: Perfis de TPD-NH3 dos catalisadores reduzidos. 

 

 

Tabela 4. 8: Quantidade de NH3 dessorvida e proporção de sítios fracos e fortes 

calculados a partir dos resultados de TPD-NH3 . 

Amostra µmolNH3 gcat-1 
Razão de sítios ácidos 

fracos:fortesa 

NiHT 186 39:61 

Ni5CuHT 267 45:55 

Ni10CuHT 265 36:64 

a Calculado pela decomposição Gaussiana dos perfis de TPD em dois picos. 

 
 

 



Capítulo 4                                                                                              Resultados e Discussões  

 82 

500 1000 1500 2000 2500 3000

0,0

6,0x10
-14

 

 

In
te

n
si

d
ad

e 
(u

.a
.)

Tempo (s)

 NiHT

 Pico 1

 Pico 2

 Soma dos Picos

(a)

 

500 1000 1500 2000 2500 3000

0,0

6,0x10
-14

(b)

 

 

In
te

n
si

d
ad

e 
(u

.a
.)

Tempo (s)

 Ni5CuHT

 Pico 1

 Pico 2

 Soma dos Picos

 

500 1000 1500 2000 2500 3000

0,0

6,0x10
-14

(c)

In
te

n
si

d
ad

e 
(u

.a
.)

 

 

Tempo (s)

 Ni10CuHT

 Pico 1

 Pico 2

 Soma dos Picos

 
Figura 4.10: Deconvolução dos perfis de TPD-NH3 dos catalisadores NiHT (a), Ni5CuHT 

(b) e Ni10CuHT (c). 
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4.2 REFORMA A VAPOR DO GLICEROL 

 

4.2.1 TESTES PRELIMINARES 

 

Para verificar se as reações de reforma a vapor estavam em regime cinético ou 

em regime difusional, o qual não é desejado, foram realizados testes catalíticos 

utilizando 100, 150, 200, 250 e 300 mg de catalisador, diluídos com 1 g de material 

inerte (SiC) com tamanho de partícula semelhante. Para realizar este teste foi utilizado o 

catalisador NiHT, temperatura de reforma de 400°C, pressão atmosférica, velocidade 

espacial GHSV de 75.000 h-1, solução de glicerol a 10 vol.% e 20 vol.% de hélio como gás 

de arraste. A temperatura e a velocidade espacial adotadas nestes experimentos foram 

escolhidas por proporcionar baixas conversões do glicerol, pois desta forma garante-se 

que o reagente estará sempre disponível para reagir, isto é, em excesso.  

Nestas condições foram realizados cinco experimentos utilizando vazões de 

alimentação iguais a 0,058; 0,087; 0,116; 0,145; 0,174 mL.min-1, e massa de catalisador 

de 100, 150, 200, 250 e 300 mg, respectivamente. Ao final de 2 horas de reação coletava-

se uma alíquota da fase líquida para posterior análise em HPLC, para determinar a 

conversão global do glicerol de acordo com a equação 3.3. 

Como se pode observar na Figura 4.11, as reações realizadas com 100, 150 e 

200 mg de catalisador apresentam-se em regime difusional, pois a conversão aumenta 

com o aumento da massa de catalisador, na mesma velocidade espacial.  No entanto, os 

testes realizados com 250 e 300 mg de catalisador apresentam conversões iguais a 32,8 

e 33,7 %, respectivamente. Considerando os erros experimentais intrínsecos, pode-se 

considerar que as conversões são praticamente as mesmas, evidenciando que estamos 

operando em regime cinético. 

 A fim de otimizar a utilização de catalisadores, optou-se em realizar os testes 

catalíticos com a menor massa possível de catalisador, dentro do regime cinético, e 

assim foi selecionada a massa 250 mg. 
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Figura 4.11: Conversão do glicerol a 400°C com velocidade espacial GHSV de 75.000 h-1, 

utilizando  100, 150, 200, 250 e 300 mg de catalisador NiHT e solução de glicerol a 10 

vol.%. 

 

 

Após selecionar a massa de catalisador necessária para executar os testes 

catalíticos, foram realizados novos testes para selecionar a temperatura ótima de 

trabalho. Nestes novos experimentos a temperatura foi variada de 400 a 1000 °C em 

intervalos de 100 °C, utilizou-se 250 mg de catalisador (NiHT) diluídos em 1 g de SiC, 

velocidade espacial GHSV de 50.000h-1, vazão de alimentação igual 0,097 mL.min-1, 

pressão atmosférica, 20 vol.% de hélio como gás de arraste e solução de glicerol a 

10 vol.%. A duração de cada experimento foi de 2 horas, e ao final deste período 

coletava-se uma alíquota da fase líquida, para determinar a conversão global do glicerol 

e fazia-se uma injeção da fase gasosa em um cromatógrafo para analisar os produtos 

gasosos formados. 

Nesta nova condição adotada a conversão global do glicerol foi praticamente 

total, acima dos 98 % em todas as temperaturas, Figura 4.12. Os gases formados na 

reação foram o H2, CO2, CO e CH4, e o resultado está apresentado na Figura 4.12 em 

termos de fração molar. 
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Figura 4.12: Composição da fase gasosa da reação de reforma a vapor do glicerol em 

diferentes temperaturas, juntamente com a conversão do glicerol (⌧) utilizando 250 mg 

de catalisador NiHT, velocidade espacial GHSV de 50.000 h-1, solução de glicerol a 10 

vol.%.  

 

De acordo com estudos termodinâmicos (CHIODO et al., 2010; ADHIKARI et al., 

2007b) o rendimento máximo em H2 é obtido ao redor dos 650 °C. Analisando a Figura 

4.12, observamos pouca alteração da fração do H2 na composição da fase gasosa em 

temperaturas superiores a 500°C. Altas temperaturas desfavorecem a reação de shift, 

como consequência ocorre um aumento no teor de CO na fase gasosa, sendo possível 

observar um aumento contínuo de 400 a 1000°C. Em temperaturas menores que 500°C, 

observa-se um aumento no teor de CH4 e isso se dá possivelmente devido a um 

desfavorecimento da reação de reforma do metano (CHIODO et al., 2010).  Tendo em 

vista o consumo energético e o bom desempenho obtido a 500 °C, no qual a fração molar 

do H2 ficou ao redor de 65% e do CO2 em 33%, com frações molares de CH4 e CO ao 

redor de 1%, optou-se em trabalhar nesta temperatura. 

Um teste catalítico sem catalisador foi realizado utilizando todas as condições 

anteriormente mencionadas, e verificou-se que a 500 °C ocorre uma decomposição 

parcial do glicerol, chegando a uma conversão de 25 % e na fase líquida foi verificado a 

formação de 5,1 gL-1 de acetaldeído, 3,9 gL-1 de acetol, 3,5 gL-1 de acroleína, 3,9 gL-1 de 

ácido láctico e 0,3 gL-1 de ácido acético. Não foi observada a formação de produtos 
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gasosos. CHIODO et al. (2010) realizaram um teste em branco a 800 °C utilizando um 

fluxo gasoso composto por  7 % de glicerol, e observaram que o glicerol apresenta 65  % 

de conversão e produz uma fase gasosa contendo CO (50 mol%), CO2 (1 mol%), etileno e 

propileno (25 mol%), CH4 (~13 mol%) e H2 (~10mol%). O condensado da reação 

apresentou a formação de acetona, acetaldeído, etanol, ácido acético, propanol e 

gliceraldeído.  

 

4.2.2 TESTES DE ESTABILIDADE 

 

 Definida a massa de catalisador a ser utilizada nos testes catalíticos e a 

temperatura de reforma, realizaram-se experimentos a fim de avaliar os diferentes 

catalisadores nas seguintes condições: 250 mg de catalisador diluídos em 1 g de SiC, 

vazão de alimentação de 0,097 mL.min-1, velocidade espacial GHSV de 50.000 h-1, 

temperatura de 500 °C e pressão atmosférica. A primeira batelada de experimentos foi 

realizada utilizando uma solução de 10 vol.% glicerol/água durante um período de 

30 horas. Durante este período de 30 horas, foram analisadas as primeiras 8 horas de 

reação no primeiro dia, e no dia seguinte continuava-se a partir do ponto de 24 horas de 

reação até completar 30 horas. Como o período noturno não apresenta dados, o período 

entre 8 e 24 horas foi excluído dos gráficos. 

 A Figura 4.13 apresenta a conversão global do glicerol obtida de acordo com a 

equação 3.4, para os catalisadores NiHT, Ni5CuHT e Ni10CuHT, utilizando as condições 

anteriormente mencionadas. O catalisador NiHT apresenta uma conversão praticamente 

total até 25 horas de reação e em seguida apresenta uma pequena redução para 

aproximadamente 97 %, a qual permanece constante até o final do teste catalítico. O 

teste realizado com o catalisador Ni5CuHT apresenta conversão global acima dos 90 % 

até a quinta hora de reação, em seguida sofre uma desativação chegando a 70 % na 

oitava hora. Essa desativação continua até a vigésima quarta hora de reação, e em 

seguida apresenta conversões ao redor dos 43 % até o final das 30 horas de reação. O 

catalisador Ni10CuHT mostra uma desativação contínua desde a primeira hora, com 

87 % de conversão, até a oitava hora de reação, com 63 % de conversão.  A partir da 

vigésima quarta hora de reação, ocorre um leve aumento da conversão para valores em 

torno dos 70 %, permanecendo relativamente estável até 30 horas de reação. 
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Figura 4.13: Conversão global do glicerol na reforma a vapor a 500 °C, utilizando solução 

de glicerol a 10 vol.% e com velocidade espacial GHSV de 50.000h-1 durante período de 

30 horas.  

 

 Como o interesse principal da reforma do glicerol é a geração de produtos 

gasosos, especialmente o H2, uma melhor forma de avaliar o desempenho dos 

catalisadores quanto a conversão, é avaliar a conversão a gás do glicerol. Através de um 

balanço de carbono, de acordo com a equação 3.5, é possível determinar a conversão a 

gás do glicerol. 

 A conversão a gás do glicerol para os três catalisadores é apresentada na Figura 

4.14. O catalisador NiHT apresenta elevados valores para conversão a gás do glicerol até 

a vigésima quinta hora de reação, acima dos 95 %. Em seguida apresenta sucessivas 

reduções chegando a 83 % ao final das 30 horas. O catalisador Ni5CuHT apresenta uma 

conversão a gás relativamente estável nas primeiras 3 horas de reação em torno dos 80 

%. No período compreendido entre a terceira e quinta hora de reação sofre grande 

redução e estabiliza ao redor dos 47 %. Durante o período noturno de reação, 

compreendido entre a oitava e a vigésima quarta hora ocorre uma nova redução para 

30 % aproximadamente, parte dessa redução pode estar associada à redução da 

conversão global do glicerol sofrida durante o período noturno, Figura 4.13.  O 

catalisador Ni5CuHT apresenta aproximadamente 15 % de conversão a gás do glicerol 

ao final de 30 horas de reação. Assim como o catalisador Ni5CuHT, o catalisador 
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Ni10CuHT apresenta uma grande redução da conversão a gás do glicerol após um curto 

período inicial de estabilidade. A conversão a gás decai a partir da segunda hora de 70 % 

para 33 % na quarta hora, e segue em torno deste valor até a oitava hora de reação. Após 

24 horas a conversão a gás é de 20 %, e este valor apresenta pequenos aumentos e 

sucessivos chegando a 25 % ao final das 30 horas de reação. 
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Figura 4.14: Conversão a gás do glicerol na reforma a vapor a 500 °C, utilizando solução 

de glicerol a 10 vol.% e com velocidade espacial GHSV de 50.000h-1 durante período de 

30 horas. 

 

Avaliando-se apenas a conversão global do glicerol levaria a concluir que o 

catalisador Ni10CuHT apresenta um desempenho bastante superior ao catalisador 

Ni5CuHT ao final de 30 horas de reação, no entanto, avaliando-se a conversão a gás, 

observa-se que o catalisador Ni10CuHT apresenta um desempenho pouco superior ao 

catalisador Ni5CuHT, apenas a partir da vigésima sétima hora de reação. Em relação ao 

catalisador NiHT, apesar de apresentar uma conversão global do glicerol constante após 

a vigésima sexta hora em torno de 97 %, ele apresenta reduções sucessivas da 

conversão a gás do glicerol chegando a 83 % na trigésima hora de reação. 

A Figura 4.15 apresenta a seletividade em H2 obtida a partir dos testes catalíticos 

utilizando os catalisadores NiHT, Ni5CuHT e Ni10CuHT, sendo calculada de acordo com 

a equação 3.7. As seletividades em H2 apresentadas pelos catalisadores se mantiveram 
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relativamente constantes ao longo do tempo, mostrando ser independente das 

flutuações observadas na conversão global e a gás do glicerol. O catalisador Ni5CuHT 

apresentou a maior média da seletividade em H2, obtendo uma média igual a 71,1 % 

durante 30 horas de teste. Em segundo lugar, o catalisador NiHT apresentou uma média 

igual 68,8 % para a seletividade em H2. O catalisador Ni10CuHT teve a menor 

seletividade em H2 durante a maior parte do tempo, obtendo uma seletividade média em 

H2 de 63,5 %. 
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Figura 4.15: Seletividade em H2 na reforma a vapor do glicerol a 500 °C, utilizando 

solução de glicerol a 10 vol.% e com velocidade espacial GHSV de 50.000h-1 durante 

período de 30 horas. 

 

 A seletividade para CO2, CO e CH4 também foi avaliada, de acordo com a equação 

3.8. A Figura 4.16 (A) apresenta as seletividades obtidas no teste catalítico realizado com 

o catalisador NiHT. Nesta reação a seletividade das espécies CO2, CO e CH4 apresenta 

poucas oscilações durante todo o período avaliado. O CO2 apresenta uma seletividade 

superior a 93 %, tendo o CO e CH4 seletividades menores que 5 e 2 %, respectivamente. 

 A Figura 4.16 (B) apresenta a seletividade das espécies CO2, CO e CH4 obtida no 

teste catalítico realizado com o catalisador Ni5CuHT. Neste teste observa-se um 

aumento considerável da seletividade em CO, em relação ao teste com o catalisador 

NiHT, possuindo uma seletividade média durante as 30 horas de reação igual a 25,5 %. A 

seletividade média obtida para o CO2 e CH4 foi igual a 71,6 % e 2,9 %, respectivamente. 
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As seletividades das espécies não apresentam alterações significativas ao longo de todo 

o período analisado. Nota-se que a seletividade do CH4 praticamente não se alterou em 

relação ao teste realizado com o catalisador NiHT, portanto as alterações observadas na 

fase gasosa entre os testes realizados com os catalisadores NiHT e Ni5CuHT ficaram 

restritas ao CO2 e CO. 

 A Figura 4.16 (C) apresenta a seletividade das espécies CO2, CO e CH4 obtida no 

teste catalítico realizado com o catalisador Ni10CuHT. A seletividade em CO chega a um 

máximo de 57 % na quinta hora de reação, no entanto apresenta uma seletividade média 

de 43 % durante as 30 horas de reação. A seletividade média apresentada neste teste 

para o CO2 e CH4 foi de 52,7 % e 4,3 %, respectivamente. Exceto para o CO2 e CO no 

período entre a terceira e a oitava hora de reação, as seletividades não apresentaram 

grandes variações, sendo a seletividade em CH4 praticamente constante durante todo o 

teste catalítico. A seletividade em CH4 nos três testes catalíticos não apresentou 

alterações significativas, no entanto, observam-se aumentos sucessivos entre os testes 

realizados com os catalisadores NiHT, Ni5CuHT e Ni10CuHT. 

 ADHIKARI et al. (2007a) estudaram o desempenho de diferentes catalisadores 

suportados na reforma a vapor do glicerol. Utilizando uma solução de aproximadamente 

40 vol.% de glicerol, velocidade espacial GHSV de 51.000 h-1 e temperatura de 700°C, 

obtiveram as seletividades de aproximadamente 48, 85, 12 e 3 %, respectivamente, aos 

elementos H2, CO, CO2 e CH4. Estes resultados foram obtidos no teste catalítico realizado 

com o catalisador de níquel suportado em Al2O3, após 1 hora de reação. BUFFONI et al. 

(2009) obtiveram seletividades em H2, CO, CO2 e CH4 iguais a 61,7, 40,1, 52,3 e 7,6, 

respectivamente, as reações foram realizadas utilizando catalisador de níquel suportado 

em CeO2-Al2O3, solução 40 vol.% de glicerol, 200 mg de catalisador, vazão de 0,022 

cm3.min-1 e temperatura de 450 °C. DAVE e PANT (2011) obtiveram durante as 

primeiras três horas de reação, uma seletividade média em H2, CO, CO2 e CH4, 

respectivamente igual a 59,8, 36, 51,5 e 12,5 %, estes testes catalíticos foram realizados 

utilizando catalisador de níquel suportado em CeO2, solução de glicerol a 10 % em peso, 

velocidade espacial WHSV de 10,22 h-1 e temperatura de 700 °C. PROFETI et al. (2009) 

obtiveram seletividades em H2, CO, CO2 e CH4 de aproximadamente 52,3, 55,5, 40 e 

4,5 %, respectivamente. Estes resultados foram obtidos na sexta hora de reação, 

utilizando 150 mg  de catalisador (Ni/CeO2-Al2O3),  solução a 40 vol.% de glicerol, 

0,042 cm3min-1 e temperatura de 700 °C. As seletividades em CO, CO2 e CH4 
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apresentadas pelos catalisadores de Ni5CuHT e Ni10CuHT, Figura 4.16, possuem valores 

similares ao observado na literatura, no entanto com maiores seletividades em H2, já o 

catalisador NiHT apresenta maiores seletividades em H2 e CO2 com menores 

seletividades em CH4 e principalmente em CO.  
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Figura 4.16: Seletividades do CO2, CO e CH4 na reforma a vapor do glicerol a 500 °C, 

utilizando catalisador NiHT (A), Ni5CuHT (B), Ni10CuHT (C), solução de glicerol a 

10 vol.% e com velocidade espacial GHSV de 50.000h-1 durante período de 30 horas. 

 

A Figura 4.17 apresenta o rendimento em H2 obtido nas reações de reforma a 

vapor do glicerol utilizando os catalisadores NiHT, Ni5CuHT e Ni10CuHT, calculados de 

acordo com a equação 3.9. Altos valores de rendimento em H2 são obtidos na reação 

realizada com o catalisador NiHT. Até a vigésima quinta hora de reação o rendimento em 

H2 fica em torno dos 87 %, porém, em seguida sofre pequenas e contínuas reduções ao 

ponto de atingir ao final das 30 horas de reação 74,5 %. Os catalisadores Ni5CuHT e 
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Ni10CuHT apresentaram tendências bastante semelhantes quanto ao perfil do 

rendimento em H2 durante o decorrer da reação, no entanto, o rendimento em H2 

apresentado pelo catalisador Ni5CuHT foi sempre superior, em torno de 10%, até a 

vigésima sexta hora de reação, onde ocorre uma leve inversão, ficando o catalisador 

Ni10CuHT com rendimento em H2 superior em 6 %.  

O catalisador Ni5CuHT apresenta um rendimento em H2 relativamente estável 

nas primeiras 3 horas de reação, com rendimento em torno dos 72 %, no entanto, no 

período compreendido entre a terceira e quinta hora de reação sofre uma considerável 

queda e estabiliza ao redor dos 41 %. Durante o período noturno de reação, ocorre uma 

nova redução para 25 %, aproximadamente. O catalisador Ni5CuHT apresenta em torno 

de 13 % de rendimento em H2 ao final de 30 horas de reação. O rendimento em H2 

obtido com o catalisador Ni10CuHT decai a partir da segunda hora de 60 % para 28 % 

na quarta hora, e segue em torno deste valor até a oitava hora de reação. Após 24 horas 

o rendimento em H2 é de 17 %, e este valor aumenta sucessivamente chegando a 21 % 

ao final das 30 horas de reação. DAVE e PANT (2011) obtiveram um rendimento médio 

em H2 até a terceira hora de reação, de aproximadamente 53 %, utilizando catalisador 

de níquel suportado em CeO2, solução de glicerol a 10 % em peso, velocidade espacial 

WHSV de 10,22 h-1 e temperatura de 700 °C. IRIONDO et al. (2010) obtiveram 

rendimentos em H2 ao redor dos 50 %, durante as 8 horas de teste, utilizando 

catalisador de níquel suportado em Al2O3, solução de glicerol a 10 % em peso, 

velocidade espacial WHSV de 7,7 h-1, pressão de 4 atm e temperatura de 500 °C. O 

rendimento em H2 obtido com o catalisador NiHT, Figura 4.17, supera os valores 

observados na literatura, durante todo o período avaliado. Já os catalisadores Ni5CuHT e 

Ni10CuHT, apresentam um bom desempenho inicialmente, porém após 3 ou 4 horas de 

reação ocorrem reduções significantes, com rendimentos inferiores ao observado na 

literatura. 
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Figura 4.17: Rendimento em H2 na reforma a vapor do glicerol a 500 °C, utilizando 

solução de glicerol a 10 vol.% e com velocidade espacial GHSV de 50.000h-1 durante 

período de 30 horas. 

 

A Figura 4.18 mostra a taxa de produção de H2 obtida nas reações de reforma a 

vapor do glicerol durante 30 horas de reação. O teste catalítico realizado com o 

catalisador NiHT apresentou a maior taxa de produção de H2, o qual obteve valores em 

torno de  2.800 µmolH2.min-1gcat-1 até a vigésima quinta hora de reação. Em seguida 

apresenta sucessivas reduções chegando a 2.420 µmolH2.min-1gcat-1 ao final das 30 

horas. A taxa de produção de H2 obtida com o catalisador Ni5CuHT foi de 

aproximadamente 2.350 µmolH2.min-1gcat-1, nas primeiras 3 horas de reação e este valor 

cai para 1.330 µmolH2.min-1gcat-1, na oitava hora de reação. Após 24 horas de teste 

obtém-se 900 µmolH2.min-1gcat-1  e ao final de 30 horas a taxa de produção de H2 é de 

aproximadamente 470 µmolH2.min-1gcat-1. Comportamento semelhante é apresentado 

pelo catalisador Ni10CuHT, no entanto, as taxas de produção de H2 são menores, exceto 

a partir da vigésima oitava hora de reação. A taxa inicial obtida com este catalisador é de 

1.900 µmolH2.min-1gcat-1 e na oitava hora de reação atinge-se valores em torno de 

1.000 µmolH2.min-1gcat-1 e ao final das 30 horas de reação a taxa de produção de H2 é de 

650 µmolH2.min-1gcat-1. A taxa de produção de H2 máxima possível nas condições dos 

experimentos, é de 3.244 µmolH2.min-1gcat-1, desta forma o catalisador NiHT é o que mais 

se aproximou deste valor. Já os catalisadores Ni5CuHT e Ni10CuHT apresentaram 
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valores bem abaixo do máximo possível, principalmente a partir da quarta hora de 

reação. 
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Figura 4.18: Taxa de produção de H2 na reforma a vapor do glicerol a 500 °C, utilizando 

solução de glicerol a 10 vol.% e com velocidade espacial GHSV de 50.000h-1 durante 

período de 30 horas. 

  

Os subprodutos líquidos da reação de reforma a vapor do glicerol, como ácido 

láctico, acetol, acetaldeído, acroleína e ácido acético, foram identificados e são 

apresentados nas Figuras 4.19 a 4.21 em termos de rendimento, calculados conforme a 

equação 3.6. 

 A Figura 4.19 mostra o rendimento em compostos oxigenados líquidos obtido no 

teste catalítico realizado com o catalisador NiHT. Nas primeiras 8 horas de reação não se 

observa formação de subprodutos líquidos, apenas traços são encontrados. Após 24 

horas de teste, observa-se a formação de ácido láctico, acroleína e acetol, no entanto, em 

quantidades bastante reduzidas com um rendimento máximo de 0,3 %. Um resultado 

deste tipo já era esperado, pois o teste catalítico realizado com este catalisador 

apresentou elevados valores de conversão a gás do glicerol, Figura 4.14. 
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Figura 4.19: Rendimento a produtos líquidos obtidos na reforma a vapor do glicerol a 

500 °C, empregando-se o catalisador NiHT, solução de glicerol a 10 vol.% e com 

velocidade espacial GHSV de 50.000h-1 durante período de 30 horas. 

 

 As Figuras 4.20 e 4.21 apresentam os rendimentos obtidos nos testes catalíticos 

realizados com os catalisadores Ni5CuHT e Ni10CuHT, respectivamente. Os rendimentos 

em compostos oxigenados líquidos obtidos nestes experimentos mostram-se claramente 

superiores aos rendimentos obtidos com o catalisador NiHT. O teste catalítico realizado 

com o catalisador Ni5CuHT apresenta elevado rendimento a ácido láctico, possuindo 

valores superiores a 8 % desde a quinta hora de reação e chegando a aproximadamente 

13 % ao final de 30 horas de reação. Acetol e acetaldeído apresentam rendimentos 

menores que 6 % e com relativa estabilidade durante o decorrer da reação. Acroleína e 

ácido acético são formados em pequenas quantidades, possuindo rendimentos menores 

que 3 e 1 %, respectivamente, e com boa estabilidade durante toda a reação. Nas 2 horas 

iniciais do teste catalítico não se observa a formação de nenhum dos subprodutos 

líquidos, apenas traços são observados. 
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Figura 4.20: Rendimento a produtos líquidos obtidos na reforma a vapor do glicerol a 

500 °C, empregando-se o catalisador Ni5CuHT, solução de glicerol a 10 vol.% e com 

velocidade espacial GHSV de 50.000h-1 durante período de 30 horas. 

 

 A distribuição dos subprodutos líquidos obtida no teste catalítico realizado com o 

catalisador Ni10CuHT, Figura 4.21, segue uma tendência semelhante a apresentada pelo 

teste realizado com o catalisador Ni5CuHT, no entanto, alto rendimento a ácido láctico é 

obtido desde as primeiras horas de reação, o qual alcança na oitava hora de reação um 

rendimento de 13,5 %. Acetol, acetaldeído e acroleína possuem um rendimento 

relativamente estável e abaixo de 4, 5 e 2 %, respectivamente, até a oitava hora de 

reação. Após 24 horas de reação, o rendimento em acetol, acetaldeído e acroleína 

aumentam, enquanto o rendimento a ácido láctico reduz. Ao final do teste catalítico o 

rendimento a ácido láctico, acetol, acetaldeído e acroleína é de 9,5, 11,5, 7,7 e 5,5 %, 

respectivamente. Ácido acético foi formado em pequena quantidade durante todo o 

período reacional, possuindo rendimentos em torno de 1 %. 
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Figura 4.21: Rendimento a produtos líquidos obtidos na reforma a vapor do glicerol a 

500 °C, empregando-se o catalisador Ni10CuHT, solução de glicerol a 10 vol.% e com 

velocidade espacial GHSV de 50.000h-1 durante período de 30 horas. 

 

A formação de ácido láctico ocorre pela reação de isomerização do gliceraldeído 

(Eq. 4.2), sendo o gliceraldeído formado a partir da desidrogenação do glicerol (Eq. 4.1) 

(CHHEDA et al., 2007; RAMIREZ-LOPEZ et al., 2010; MARIS et al., 2007). 

 

OH

OH

OH O

OH

OH + H2

gliceraldeídoglicerol                         (Eq. 4.1) 
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OH

-OH
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OH

H O
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OH
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OH
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OH

gliceraldeído ácido láctico        (Eq. 4.2) 

 

A formação de 1-hidroxiacetona (acetol) e acroleína a partir do glicerol ocorre a 

partir de reações de desidratação.  Segundo CHAI et al. (2007) e CORMA et al. (2008) a 

reação de desidratação do glicerol pode ser iniciada pela –OH central (Eq. 4.3) ou –OH 

final (Eq. 4.4), o qual resulta na formação em paralelo de dois enóis intermediários. 

Estes enóis podem sofrer rápido reagrupamento a 3-hidroxipropionaldeído (3-HPA) e a 
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acetol, respectivamente. O 3-HPA é frequentemente adotado como um reativo 

intermediário na síntese de acroleína, que pode facilmente sofrer uma nova 

desidratação formando acroleína (Eq. 4.3) (NAKAGAWA e TOMISHIGE, 2010). Vários 

trabalhos sugerem que o acetol é formado a partir da desidratação do glicerol (DASARI 

et al., 2005; WAWRZETZ et al., 2010; KING et al., 2010) 

 

OH

OH

OH

- H2O

O OH

3-HPA

- H2O
O

acroleínaglicerol                  (Eq. 4.3) 

 

OH

OH

OH

- H2O

O

OH

acetolglicerol               (Eq. 4.4) 

 

 POMPEO et al. (2010) propuseram uma sequência de reações químicas 

envolvendo a reforma a vapor do glicerol. Neste trabalho o autor propôs que o etanal 

(acetaldeído) é formado a partir da desidrogenação do acetol formando piruvaldeído. A 

etapa seguinte envolveria a quebra de uma ligação C-C do piruvaldeído liberando CO, 

formando finalmente o acetaldeído (Eq. 4.5). Neste mesmo trabalho, propôs que o 

acetaldeído sofre reações de hidratação levando a formação de 1,1-etanodiol, o qual em 

seguida sofre uma desidrogenação resultando no ácido acético (Eq. 4.6). 

 

O

OH

-H2

O

O

piruvaldeído

-CO

acetol acetaldeído

O

            (Eq. 4.5) 

 

O
OH2

OH

OH

1,1-etanodiol

-H2

ácido acéticoacetaldeído

O

OH

              (Eq. 4.6) 

 

 Novos experimentos foram realizados nas seguintes condições: solução de 

glicerol 20 vol.%, vazão de alimentação de 0,119 mL.min-1, 250 mg de catalisador, 

velocidade espacial GHSV de 50.000 h-1, temperatura de 500 °C e a pressão atmosférica. 
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O principal objetivo deste experimento foi avaliar o desempenho dos catalisadores em 

soluções mais concentradas de glicerol. Observou-se nos testes realizados durante um 

período de 30 horas que com aproximadamente 6 horas de reação já se poderia ter uma 

ideia do desempenho dos catalisadores, assim estes novos testes foram realizados 

durante um período de 6 horas e dados foram coletados a cada 30 minutos. 

A conversão global do glicerol é apresentada na Figura 4.22. A conversão do 

glicerol foi praticamente total durante todas as 6 horas de reação no teste catalítico 

realizado com o catalisador NiHT. A conversão obtida com o catalisador Ni5CuHT nos 

primeiros 90 minutos de reação é acima dos 80 %, no entanto, em seguida apresenta 

sucessivas reduções atingindo 53 % de conversão ao final das 6 horas de reação e ainda 

com uma tendência decrescente. Já o teste realizado com o catalisador Ni10CuHT 

apresenta uma pequena redução inicial na conversão e certa estabilidade em torno de 

60 % a partir de 90 minutos de reação.  

Comparando os resultados de conversão global do glicerol obtidos com solução 

de glicerol a 10 vol.% (Figura 4.13) com os resultados obtidos na Figura 4.22, 

observamos que o catalisador NiHT mantém elevado nível de conversão do glicerol, no 

entanto, os catalisadores Ni5CuHT e Ni10CuHT não mantém as mesmas conversões 

obtidas com solução de glicerol a 10 vol.%. Considerando os resultados obtidos na sexta 

hora de reação, o catalisador Ni5CuHT apresenta a maior redução da conversão global 

do glicerol, em torno de 30 %, enquanto o catalisador Ni10CuHT apresenta apenas 9 % 

de redução. 
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Figura 4.22: Conversão global do glicerol na reforma a vapor a 500 °C, utilizando solução 

de glicerol a 20 vol.% e com velocidade espacial GHSV de 50.000h-1 durante período de 6 

horas. 

 

 A conversão a gás do glicerol obtida para os três catalisadores no teste realizado 

com solução 20 vol.% de glicerol é apresentado na Figura 4.23. O teste catalítico 

realizado com o catalisador NiHT apresenta um aumento inicial de 85 % para mais de 

95 % de conversão a gás a partir dos 90 minutos iniciais de reação e mantém estes 

elevados valores, com relativa estabilidade, até o final do teste catalítico. O catalisador 

Ni5CuHT apresenta também um aumento inicial da conversão a gás do glicerol de 33 % 

para 44 % nos primeiros 90 minutos de reação e em seguida apresenta sucessivas 

reduções estabilizando por volta de 3,5 horas de reação, em torno de 20 %. A conversão 

a gás, nos primeiros 90 minutos de reação, obtida com o catalisador Ni10CuHT 

apresenta um comportamento oposto ao apresentado pelos demais catalisadores. Neste 

teste catalítico observa-se uma redução da conversão a gás do glicerol de 

aproximadamente 34 % para 25 %, na primeira hora de reação. Após a redução inicial, 

obtém-se boa estabilidade em torno dos 25 % até o final das 6 horas de reação. 

Comparando-se aos testes realizados com solução de glicerol a 10 vol.%, observamos 

que o catalisador NiHT apresenta desempenho similar, em ambas as concentrações. No 

entanto, os demais catalisadores apresentam reduções significativas com o aumento da 

concentração de glicerol para 20 vol.%.  
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GALLO et al. (2012) observaram que o aumento da concentração de glicerol de 10 

para 20 % em peso não causava reduções na conversão a gás do glicerol, no entanto, 

concentrações superiores a 20 % em peso causavam significativas reduções na 

conversão. Neste trabalho observaram uma redução da conversão de 100 % para 70 e 

55 %, aproximadamente, com o aumento da concentração de glicerol de 10 para 30 e 40 

% em peso, respectivamente. Estas reações foram realizadas utilizando catalisador de 

0,6% Ru suportado em uma mistura de óxido de Al e Mg, temperatura de 550 °C com 

tempo de contato de 11 molRus/ molglicerol. 
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Figura 4.23: Conversão a gás do glicerol na reforma a vapor a 500 °C, utilizando solução 

de glicerol a 20 vol.% e com velocidade espacial GHSV de 50.000h-1 durante período de 6 

horas. 

 

A Figura 4.24 apresenta a seletividade em H2 obtida a partir dos testes catalíticos 

realizados com solução de glicerol 20 vol.% durante 6 horas. A seletividade em H2 

apresentada pelo catalisador NiHT apresentou pouca variação durante as 6 horas de 

reação, possuindo uma seletividade média em H2 de 65,4 %. Já o catalisador Ni5CuHT 

apresentou uma seletividade em H2 crescente durante o decorrer do teste catalítico, 

iniciando em torno de 57 % e atingindo ao final da reação 66 %. A seletividade média em 

H2 obtida com o catalisador Ni5CuHT foi igual a 61,8 %. Seletividade pouco superior foi 
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obtida com o catalisador Ni10CuHT, o qual teve uma seletividade média em H2 de 

67,7 %. 

Observa-se que o aumento da concentração de glicerol de 10 para 20 vol.% 

ocasiona uma redução na seletividade média em H2 para os catalisadores NiHT e 

Ni5CuHT. Para estes catalisadores ocorre uma redução de 68,8 % para 65,4 % e de 

71,1 % para 61,8 %, respectivamente. No entanto, o aumento da concentração de 

glicerol aumenta a seletividade em H2 para o teste realizado com o catalisador 

Ni10CuHT, o qual apresenta um aumento de 63,5 % para 67,7 %. Esse aumento pode 

estar atrelado a menor seletividade obtida em CO, pois é através da reação de shift que o 

CO produzido na reforma do glicerol é convertido em CO2 e H2, ver Tabela 4.8.  
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Figura 4.24: Seletividade em H2 na reforma a vapor do glicerol a 500 °C, utilizando 

solução de glicerol a 20 vol.% e com velocidade espacial GHSV de 50.000 h-1 durante 

período de 6 horas. 

 

 

A Figura 4.25 (A) apresenta as seletividades em CO2, CO e CH4 obtidas no teste 

catalítico realizado com o catalisador NiHT. Nesta reação a seletividade das espécies CO2, 

CO e CH4 apresentam poucas oscilações durante todo o período avaliado. O CO2 

apresenta uma seletividade média igual a 87,5 %, tendo o CO e CH4 seletividade média 

igual a 6 e 6,5 %, respectivamente. 
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A Figura 4.25 (B) apresenta a seletividade em CO2, CO e CH4 obtida no teste 

catalítico realizado com o catalisador Ni5CuHT. Neste teste observa-se um aumento 

considerável da seletividade em CO, em relação ao teste com o catalisador NiHT, 

possuindo uma seletividade média durante as 6 horas de reação igual a 53,4 %. A 

seletividade média obtida para o CO2 e CH4 foi igual a 42,2 % e 4,3 %, respectivamente. 

Após a primeira hora de reação, as seletividades das espécies não apresentam alterações 

significativas. Nota-se que a seletividade em CH4 apresenta pouca alteração em relação 

ao teste realizado com o catalisador NiHT, assim as alterações observadas na fase gasosa 

entre os testes realizados com os catalisadores NiHT e Ni5CuHT, ficaram restritas ao CO2 

e CO. Tal comportamento foi também observado nos testes realizados com solução de 

glicerol a 10 vol.%. 

A Figura 4.25 (C) apresenta a seletividade em CO2, CO e CH4 obtida no teste 

catalítico realizado com o catalisador Ni10CuHT. Nesta reação também são obtidas altas 

seletividades em CO, com um valor médio de 45,8 %. A seletividade média em CO2 e CH4 

foi de 48,9 % e 5,3 %, respectivamente. Observa-se um aumento na seletividade do CO, 

enquanto a seletividade do CO2 diminui durante o decorrer da reação. Já a seletividade 

observada para o CH4 é praticamente constante durante todo o tempo. 
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Figura 4.25: Seletividades do CO2, CO e CH4 na reforma a vapor do glicerol a 500 °C, 

utilizando catalisador NiHT (A), Ni5CuHT (B), Ni10CuHT (C), solução de glicerol a 

20 vol.% e com velocidade espacial GHSV de 50.000h-1 durante período de 6 horas. 

 

A Tabela 4.9 apresenta um quadro comparativo sobre o efeito da concentração do 

glicerol na distribuição dos produtos gasosos nas primeiras 6 horas de reação. O 

aumento da concentração de glicerol provocou um aumento na seletividade em CO e CH4 

para as reações com os catalisadores NiHT e Ni5CuHT, o que consequentemente 

provocou uma redução da seletividade em H2, pois a reação de metanação é uma reação 

consumidora de H2 e altas seletividades em CO podem indicar uma menor taxa da reação 

de shift.  O aumento da concentração do glicerol praticamente não afetou a seletividade 

dos produtos gasosos nas reações realizadas com o catalisador Ni10CuHT. Considerando 

a seletividade em CO, observamos que os catalisadores a base de cobre, em ambas as 

concentrações, apresentam valores bem maiores que o catalisador NiHT, chegando a 

atingir seletividade superior de 50 %, ao mesmo tempo em que a seletividade em CO2 é 
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reduzida. Analisando os resultados não podemos atribuir as variações obtidas para as 

seletividades de CO e CO2 apenas a reação de shift, pois os aumentos das seletividades 

em CO não são acompanhados por uma redução da seletividade em H2, além disso, 

observa-se que maiores taxas de metanação não interferem diretamente na seletividade 

em H2. Este aumento da seletividade em CO não acompanhada por uma redução na 

seletividade em H2 pode estar associada à reação de decomposição do glicerol (C3H8O3 

 3CO + 4H2) (CHIODO et al., 2010; GALLO et al., 2012). Além disso, reações envolvendo 

os subprodutos líquidos podem estar influenciando a composição da fase gasosa, pois 

segundo DE ROGATIS et al. (2008) o metano pode ser gerado não apenas pela 

hidrogenação do CO/CO2, mas a também partir da decomposição do acetaldeído.  Para as 

reações realizadas com os catalisadores a base de cobre, foram obtidas razões molares 

de H2/CO2 superiores ao valor teórico (7/3), indicando que há reações ocorrendo em 

paralelo à reação de reforma a vapor do glicerol, que estão gerando mais H2 e/ou 

consumindo CO2. 

 

Tabela 4.9: Seletividades e razão molar médias obtidas nas 6 primeiras horas de reação 

de reforma a vapor do glicerol a 500 °C com solução de glicerol a 10 e 20 vol.%. 

Solução de 

glicerol (vol.%) 
10 20 

Catalisador NiHT Ni5CuHT Ni10CuHT NiHT Ni5CuHT Ni10CuHT 

Seletividade (%)       

H2 69,3 72,1 64,1 65,4 61,8 67,7 

CO2 94,9 71,9 44,3 87,5 42,3 45,9 

CH4 1,9 3,0 4,9 6,5 4,3 5,3 

CO 3,2 25,1 50,8 6,0 53,4 45,8 

H2/CO2 (molar) 1,70 2,37 3,37 1,74 3,40 3,23 

 

A Figura 4.26 apresenta o rendimento em H2 obtido nas reações de reforma a 

vapor do glicerol utilizando solução de glicerol 20 vol.%. Rendimentos em H2 

relativamente estáveis e com altos valores foram obtidos no teste catalítico realizado 

com o catalisador NiHT. A reação realizada com este catalisador exibe um rendimento 

em H2 em torno de 85 %, após um aumento inicial. O catalisador Ni5CuHT também 

apresenta um aumento inicial de 26 % para 36 % de rendimento em H2, nos primeiros 
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90 minutos de reação, porém, após esse período apresenta sucessivas reduções 

estabilizando ao redor de 17 % a partir de 3,5 horas de reação. Já o catalisador 

Ni10CuHT apresenta uma pequena redução inicial, estabilizando ao redor dos 22 %. 

Considerando as 6 horas iniciais dos testes realizados com solução de glicerol a 

10 vol.%, obtém-se um rendimento em H2 médio igual a 87, 60,8 e 41,7 %, 

respectivamente aos catalisadores NiHT, Ni5CuHT e Ni10CuHT. Com o aumento da 

concentração do glicerol para 20 vol.%, esse rendimento em H2 médio reduz para 82,1, 

23,3 e 21,8 %, respectivamente aos catalisadores NiHT, Ni5CuHT e Ni10CuHT. Assim, 

observamos que o catalisador NiHT mantém seu elevado rendimento em H2 mesmo em 

reações com maiores concentrações de glicerol, fato que não é observado para os demais 

catalisadores, principalmente para o catalisador Ni5CuHT. DAVE e PANT (2011), 

estudando a reforma a vapor do glicerol em temperaturas de 600 °C, utilizando 

catalisadores de Ni suportado em ZrO2-CeO2, observaram que o aumento da 

concentração de glicerol de 10 para 20 % em peso reduziu a conversão global e a gás do 

glicerol de 82 a 56,4 % e de 68,5 a 37,2 %, respectivamente. O aumento da concentração 

de glicerol também resultou em uma redução na seletividade em H2 de 77,9 para 73,7 % 

e também uma redução no rendimento em H2, que reduziu de 52,8 para 21,5 %. 
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Figura 4.26: Rendimento em H2 na reforma a vapor do glicerol a 500 °C, utilizando 

solução de glicerol a 20 vol.% e com velocidade espacial GHSV de 50.000h-1 durante 

período de 6 horas. 
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A Figura 4.27 mostra a taxa de produção de H2 obtida nas reações de reforma a 

vapor do glicerol durante 6 horas de reação, utilizando solução de glicerol a 20 vol.%.  

 O teste catalítico realizado com o catalisador NiHT apresentou elevada taxa de 

produção de H2, o qual obteve valores em torno de  6.500 µmolH2.min-1gcat-1 a partir da 

primeira hora de reação. A taxa de produção de H2 obtida com o catalisador Ni5CuHT 

apresenta um aumento inicial de 2.000 para 3.000 µmolH2.min-1gcat-1, nos primeiros 90 

minutos de reação, em seguida apresenta sucessivas reduções estabilizando ao redor de 

1.350 µmolH2.min-1gcat-1, a partir de 3,5 horas de reação. O catalisador Ni10CuHT 

apresenta uma estabilização ao redor de 1.700 µmolH2.min-1gcat-1, após a primeira hora 

de reação. SUNDARI e VAIDYA (2012) obtiveram uma taxa de produção de H2 igual a 

3.700 µmolH2.min-1gcat-1 após duas horas de reação, utilizando 100 mg do catalisador 

com 0,5 % de Ru suportado em Al2O3, razão água/glicerol igual a 9 (aproximadamente 

30 vol.%), temperatura de 500 °C e razão de massa de catalisador por fluxo de 

alimentação (W/FAO) igual a 0,4 g h.mol-1. 

A taxa de produção de H2 máxima possível nas condições dos experimentos, é de 

7.800 µmolH2.min-1gcat-1, assim o catalisador NiHT é o que mais se aproximou deste 

valor, já os catalisadores Ni5CuHT e Ni10CuHT apresentaram valores bem abaixo do 

máximo possível. Uma comparação direta entre as taxas de produção de H2 obtidas com 

nas reações realizadas com solução de glicerol a 10 e 20 vol.% não é possível, no 

entanto, pode-se dizer que em soluções mais concentradas o catalisador Ni10CuHT 

apresenta um melhor desempenho que o catalisador Ni5CuHT, nas primeiras 6 horas de 

reação. 
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Figura 4.27: Taxa de produção de H2 na reforma a vapor do glicerol a 500 °C, utilizando 

solução de glicerol a 20 vol.% e com velocidade espacial GHSV de 50.000h-1 durante 

período de 6 horas. 

 

Os subprodutos líquidos da reação de reforma a vapor do glicerol, como ácido 

láctico, acetol, acetaldeído, acroleína e ácido acético, foram identificados e são 

apresentados nas Figuras 4.28 a 4.30. 

 A Figura 4.28 mostra o rendimento em compostos oxigenados líquidos obtido no 

teste catalítico realizado com o catalisador NiHT. Neste teste, apenas traços de ácido 

láctico, acetol e ácido acético são observados.  
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Figura 4.28: Rendimento a produtos líquidos obtidos na reforma a vapor do glicerol a 

500 °C, empregando-se o catalisador NiHT, solução de glicerol a 20 vol.% e com 

velocidade espacial GHSV de 50.000h-1 durante período de 6 horas. 

 

 A Figura 4.29 apresenta o rendimento em compostos oxigenados líquidos obtido 

no teste realizado com o uso do catalisador Ni5CuHT. A partir da primeira hora de 

reação obtêm-se rendimentos em ácido láctico superiores a 10 % e o acetol e 

acetaldeído apresentam rendimentos em torno de 5 %. Acroleína apresenta 

rendimentos de aproximadamente 2 % durante todo o período analisado e o ácido 

acético mostra rendimentos por volta de 1 %. 
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Figura 4.29: Rendimento a produtos líquidos obtidos na reforma a vapor do glicerol a 

500 °C, empregando-se o catalisador Ni5CuHT, solução de glicerol a 20 vol.% e com 

velocidade espacial GHSV de 50.000h-1 durante período de 6 horas. 

 

 A Figura 4.30 apresenta o rendimento em compostos oxigenados líquidos, obtido 

no teste realizado com o uso do catalisador Ni10CuHT. A distribuição dos subprodutos 

líquidos obtida neste teste catalítico apresenta boas semelhanças com o apresentado 

pelo teste realizado com o catalisador Ni5CuHT. Altos rendimentos a ácido láctico são 

obtidos a partir da primeira hora de reação, chegando a 15 % ao final da sexta hora de 

teste. Acetol e acetaldeído apresentam rendimentos ao redor dos 5 %. Acroleína 

apresenta rendimentos de aproximadamente 2 % durante todo o período analisado e o 

ácido acético mostra rendimentos por volta de 1,5 %.  

 Observa-se nos testes realizados com os catalisadores Ni5CuHT e Ni10CuHT, que 

os subprodutos apresentam rendimentos na seguinte ordem: ácido láctico, acetol, 

acetaldeído, acroleína e ácido acético, independentemente da concentração de glicerol 

utilizada (10 ou 20 vol.%), e, além disso, os rendimentos obtidos são também 

independentes da concentração de glicerol utilizada.  
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Figura 4.30: Rendimento a produtos líquidos obtidos na reforma a vapor do glicerol a 

500 °C, empregando-se o catalisador Ni10CuHT, solução de glicerol a 20 vol.% e com 

velocidade espacial GHSV de 50.000h-1 durante período de 6 horas. 

 

 

4.3 REFORMA EM FASE LÍQUIDA DO GLICEROL - APR 

 

4.3.1 TESTES PRELIMINARES  

 

Para verificar se os testes catalíticos de reforma em fase líquida (APR) do glicerol 

estão em regime cinético ou difusional, foram realizadas reações com o catalisador 

NiHT, temperatura de 250 °C, 35 atm de pressão, velocidade espacial WHSV de 5 h-1 e 

solução de glicerol a 10 vol.%.  

Nestas condições foram realizados cinco experimentos utilizando vazões de 

alimentação iguais a 0,041, 0,061, 0,081, 0,102, 0,122 mL.min-1, com massa de 

catalisador de 0,50, 0,75, 1,00, 1,25 e 1,50 g, respectivamente. Ao final de 1 hora de 

reação coletava-se uma alíquota da fase líquida para posterior análise em HPLC, para 

determinar a conversão global do glicerol, de acordo com a equação 3.3. 
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Como se pode observar na Figura 4.31, as reações realizadas com 0,50, 0,75 e 

1,00 g de catalisador apresentam-se em regime difusional, pois a conversão aumenta 

com o aumento da massa de catalisador, na mesma velocidade espacial.  No entanto, os 

testes realizados com 1,25 e 1,50 g de catalisador apresentam conversões iguais a 35 %, 

aproximadamente, evidenciando que estamos operando em regime cinético. 

 Objetivando otimizar a utilização de catalisadores, optou-se em realizar os testes 

catalíticos com a menor massa possível de catalisador, desta forma foi selecionada a 

massa de 1,25 g. 
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Figura 4.31: Conversão do glicerol após 1 hora de reação a 250 °C com pressão de 35 

atm, velocidade espacial WHSV de 5 h-1, utilizando 0,50, 0,75, 1,00, 1,25 e 1,50 g de 

catalisador NiHT e solução de glicerol a 10 vol.%. 

 

 

4.3.2 TESTES CATALÍTICOS A 250 OC  

 

 Depois de concluído os testes preliminares e constatado que o regime cinético é 

obtido, para uma velocidade espacial WHSV de 5 h-1, nas condições em que a vazão é de 

0,102 mL.min-1 com uma massa de 1,25 g de catalisador, foram realizados testes 

catalíticos utilizando os catalisadores NiHT, Ni5CuHT e Ni10CuHT, durante um período 

de 6 horas. A cada intervalo de 1 hora de reação era realizada uma análise da fase gasosa 
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da reação, utilizando um CG acoplado à unidade reacional, e o volume acumulado da fase 

líquida era recolhido para posterior análise em HPLC.  

 A Figura 4.32 apresenta a conversão global obtida nos testes catalíticos 

realizados com solução de glicerol a 10 vol.% utilizando os catalisadores NiHT, Ni5CuHT 

e Ni10CuHT. Observamos que os três catalisadores apresentam uma conversão inicial de 

aproximadamente 35 % e, além disso, os três catalisadores apresentaram também um 

aumento inicial na conversão. Após o aumento inicial, a conversão global obtida com o 

uso do catalisador NiHT estabiliza ao redor de 42 %, após 3 horas de reação. Já os 

catalisadores Ni5CuHT e Ni10CuHT apresentam sucessivos aumentos na conversão, 

estabilizando em torno de 65 e 70 %, respectivamente, a partir da quarta hora de 

reação. 
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Figura 4.32: Conversão global do glicerol na APR do glicerol a 250 °C com 35 atm de 

pressão, solução de glicerol a 10 vol.%, velocidade espacial WHSV de 5 h-1, 1,25 g de 

catalisador e vazão de 0,102 mL.min-1. 

 

 A conversão a gás obtida nos testes catalíticos realizados nas condições 

mencionadas anteriormente é apresentada na Figura 4.33. Apesar de elevada conversão 

global obtida nos testes realizados com os catalisadores Ni5CuHT e Ni10CuHT em 

relação ao catalisador NiHT, Figura 4.32, a conversão a gás obtida não seguiu a mesma 

tendência. As reações realizadas com os catalisadores NiHT e Ni10CuHT exibiram uma 



Capítulo 4                                                                                              Resultados e Discussões  

 114 

conversão média a gás igual a 22 %, aproximadamente, enquanto o catalisador Ni5CuHT 

apresentou uma conversão média a gás de 27 %. Os resultados obtidos com o 

catalisador NiHT indicam uma pequena desativação durante o decorrer da reação, 

porém, os demais catalisadores não apresentaram tal tendência.  

 Analisando-se a conversão global e a gás do glicerol, observamos que os 

catalisadores contendo cobre, apesar de apresentarem elevadas conversões globais, não 

apresentaram valores significativamente altos nas conversões a gás, indicando que esse 

aumento da conversão total do glicerol está relacionado a reações em fase líquida, 

levando a formação de subprodutos líquidos, e não gasosos. 
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Figura 4.33: Conversão a gás do glicerol na APR do glicerol a 250 °C com 35 atm de 

pressão, solução de glicerol a 10 vol.%, velocidade espacial WHSV de 5 h-1, 1,25 g de 

catalisador e vazão de 0,102 mL.min-1. 

 

 Analisando a seletividade em H2, Figura 4.34, observamos que maiores 

seletividades são obtidas nos testes catalíticos realizados com catalisadores a base de 

cobre, obtendo-se uma seletividade média em H2 de aproximadamente 34, 43, 40 %, 

respectivamente aos catalisadores NiHT, Ni5CuHT e Ni10CuHT. Podemos constatar que 

os catalisadores a base de cobre apresentam uma redução inicial na seletividade em H2 e 

a partir da terceira hora de teste, as seletividades de todos os catalisadores apresentam 

boa estabilidade até o final da reação.  
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Figura 4.34: Seletividade em H2 na APR do glicerol a 250 °C com 35 atm de pressão, 

solução de glicerol a 10 vol.%, velocidade espacial WHSV de 5 h-1, 1,25 g de catalisador e 

vazão de 0,102 mL.min-1. 
 

 

A Figura 4.35 (A) apresenta as seletividades em CO2, CO e CH4 obtidas no teste 

catalítico realizado com o catalisador NiHT. Nesta reação a seletividade das espécies CO2, 

CO e CH4 apresentam valores constantes durante toda a reação. O CO2 apresenta uma 

seletividade média igual a 72,3 %, tendo o CO e CH4 seletividades médias iguais a 3,7 e 

24 %, respectivamente. 

A Figura 4.35 (B) apresenta as seletividades em CO2, CO e CH4 obtidas no teste 

catalítico realizado com o catalisador Ni5CuHT. Observamos que as seletividades 

obtidas apresentam valores bastante estáveis durante todo o período analisado. Neste 

teste catalítico observa-se uma redução considerável da seletividade em CH4, em relação 

ao teste realizado com o catalisador NiHT, apresentando uma seletividade média igual a 

2,2 %. A seletividade média obtida para o CO2 e CO foi igual a 97 e 0,8 %, 

respectivamente. 

 A Figura 4.35 (C) apresenta as seletividades em CO2, CO e CH4 obtidas no teste 

catalítico realizado com o catalisador Ni10CuHT. Observamos novamente que as 

seletividades obtidas apresentam valores bastante estáveis durante todo o período 

analisado e também observamos baixas seletividade em CH4, em relação ao teste 

realizado com o catalisador NiHT, apresentando uma seletividade média igual a 2,5 %. A 
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seletividade média apresentada pelas espécies CO2 e CO foi de 95,1 % e 2,4 %, 

respectivamente. Nestes testes observa-se que os catalisadores a base de NiCu 

apresentam menores taxas de formação de CH4 e, além disso, verifica-se um pequeno 

aumento na seletividade em CO em relação ao catalisador NiHT. 
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Figura 4.35: Seletividades do CO2, CO e CH4 na APR do glicerol a 250 °C com 35 atm de 

pressão, solução de glicerol a 10 vol.%, velocidade espacial WHSV de 5 h-1, utilizando 

1,25 g de catalisador NiHT (A), Ni5CuHT (B), Ni10CuHT (C) e vazão de 0,102 mL.min-1. 

 

 A Figura 4.36 apresenta o rendimento em H2 obtido nas reações de APR do 

glicerol a 250 °C com 35 atm de pressão utilizando solução de glicerol a 10 vol.% e 

velocidade espacial WHSV de 5 h-1. Baixos valores de rendimento em H2 já eram 

esperados, devido a baixa conversão a gás do glicerol obtida nas condições reacionais 

destes testes catalíticos (Figura 4.33). As reações realizadas com os catalisadores NiHT e 
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Ni10CuHT, exibiram um rendimento médio em H2 igual a 14 %, aproximadamente, 

enquanto o catalisador Ni5CuHT apresentou um rendimento médio em H2 de 19 %.  
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Figura 4.36: Rendimento em H2 obtido na APR do glicerol a 250 °C com 35 atm de 

pressão, solução de glicerol a 10 vol.%, velocidade espacial WHSV de 5 h-1, 1,25 g de 

catalisador e vazão de 0,102 mL.min-1. 
 

 

A Figura 4.37 mostra a taxa de produção de H2 em µmolH2.min-1gcat-1 obtida nas 

reações de APR do glicerol a 250 °C com 35 atm de pressão utilizando solução de glicerol 

a 10 vol.% e velocidade espacial WHSV de 5 h-1. A taxa de produção de H2 seguiu a 

mesma tendência apresentada na conversão a gás e rendimento em H2. As reações 

realizadas com os catalisadores NiHT e Ni10CuHT apresentaram uma taxa de produção 

de H2 média aproximadamente igual a 100 µmolH2.min-1gcat-1 e o teste realizado com o 

catalisador Ni5CuHT apresentou uma taxa média de 142 µmolH2.min-1gcat-1. A taxa de 

produção de H2 máxima possível nas condições dos experimentos, é de 704 µmolH2.min-

1gcat-1, desta forma os catalisadores apresentaram valores bem abaixo do máximo 

possível, e o principal responsável pelos baixos valores da taxa de produção de H2 são as 

baixas conversões a gás do glicerol obtido nas condições dos experimentos. A taxa de 

produção de H2 é bastante similar à obtida por outros autores, WEN et al. (2008) 

obtiveram 167 molH2.min-1gcat-1 no teste catalítico realizado com catalisador de 

Ni/Al2O3 em 230 °C com 15 % de conversão do glicerol a gás e GUO et al. (2012) 
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obtiveram 104 molH2.min-1gcat-1 utilizando o catalisador NiRaney a 225 °C com 9 % de 

conversão do glicerol a gás, ambos utilizando solução de glicerol a 10 % em peso. 
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Figura 4.37: Taxa de produção de H2 obtido na APR do glicerol a 250 °C com 35 atm de 

pressão, solução de glicerol a 10 vol.%, velocidade espacial WHSV de 5 h-1, 1,25 g de 

catalisador e vazão de 0,102 mL.min-1. 
 

 O rendimento em compostos oxigenados líquidos obtido na reação de APR do 

glicerol a 250 °C com 35 atm de pressão e utilizando solução de glicerol a 10 vol.% é 

apresentado na Figura 4.38. Nestes testes catalíticos, foi observada a formação de ácido 

láctico, acetol e traços de ácido propanóico.  

 O ácido láctico é produzido da desidrogenação do glicerol, conforme apresentado 

na Eq. 4.1 e 4.2, e o acetol da desidratação do glicerol (Eq. 4.4). Vários trabalhos sugerem 

que o ácido propanóico é produzido através da oxidação da acroleína em solução aquosa 

conforme a equação 4.7 (SATO et al., 2008; TSUKUDA et al., 2007). 
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 O rendimento em ácido láctico e acetol, na reação realizada com o catalisador 

NiHT, apresenta valores médios de aproximadamente 8 %, tendo o ácido propanóico um 

rendimento menor que 0,5 % durante as 6 horas de reação. Os testes catalíticos 

realizados com os catalisadores Ni5CuHT e Ni10CuHT apresentam um considerável 

aumento no rendimento a acetol. A reação realizada com o catalisador Ni5CuHT atinge 

um rendimento a acetol de 28,7 % na terceira hora de reação, e em seguida, apresenta 

uma relativa estabilidade ao redor deste valor com pequena redução para 27,1 % na 

sexta hora de reação, no entanto, a reação realizada com o catalisador Ni10CuHT 

apresenta perfil crescente no rendimento a acetol, obtendo um rendimento de 

aproximadamente 35 % no final do teste catalíticos. O rendimento do ácido láctico e do 

ácido propanóico apresentaram pouca variação durante o decorrer dos testes e não 

apresentaram alterações significativas entre os diferentes catalisadores, no entanto 

observa-se um pequeno aumento no rendimento com o aumento do teor de cobre. O 

rendimento médio obtido para o ácido láctico e para o ácido propanóico foi de 9,7 e 0,8 

% na reação realizada com o catalisador Ni5CuHT, e de 10,6 e 1,2 % na reação realizada 

com o catalisador Ni10CuHT.  
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Figura 4.38: Rendimento em compostos oxigenados líquidos obtido na APR do glicerol a 

250 °C com 35 atm de pressão, solução de glicerol a 10 vol.%, velocidade espacial WHSV 

de 5 h-1, utilizando 1,25 g de catalisador NiHT (A), Ni5CuHT (B), Ni10CuHT (C) e vazão 

de 0,102 mL.min-1. 

 

4.3.3 TESTES CATALÍTICOS A 270 OC  

 

 Novos testes catalíticos de APR do glicerol foram realizados em temperatura de 

270 °C e com pressão de 50 atm. Para esses novos testes, utilizou-se solução de glicerol a 

10 vol.%, massa de catalisador de 1,25 g, vazão de alimentação de 0,102 mL.min-1 e 

velocidade espacial WHSV de 5 h-1. Dados também foram coletados a cada intervalo de 1 

hora. O aumento da temperatura, e consequentemente da pressão de trabalho, teve com 

objetivo procurar aumentar a conversão do glicerol e avaliar o desempenho dos 

catalisadores nestas condições mais drásticas de temperatura e pressão. 
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 A Figura 4.39 apresenta a conversão global do glicerol obtida nas reações de APR 

do glicerol a 270 °C a 50 atm de pressão. O teste catalítico realizado com o catalisador 

NiHT apresenta sucessivos aumentos na conversão global a partir da segunda hora de 

reação, atingindo 87 % de conversão no final do teste. Os testes catalíticos realizados 

com os catalisadores Ni5CuHT e Ni10CuHT apresentaram elevadas conversões, acima de 

88 %. Uma conversão total é obtida na reação realizada com o catalisador Ni5CuHT, a 

partir da terceira hora, e valores superiores a 96 % de conversão são obtidos no teste 

realizado com o catalisador Ni10CuHT, a partir da segunda hora.  

 Verificamos que o aumento da temperatura de 250 °C para 270 °C, juntamente 

com o aumento da pressão de 35 atm para 50 atm, provocou um aumento considerável 

na conversão global do glicerol, principalmente para os testes realizados com o 

catalisador NiHT, o qual apresentou um aumento de 42 % para valores superiores a 85 

%, no final da sexta hora de reação. Esse aumento da conversão global do glicerol 

também foi observado nos testes realizados com os catalisadores Ni5CuHT e Ni10CuHT, 

os quais aumentaram sua conversão de 65, 70 %, respectivamente, para conversões 

superiores a 99 %, no final da sexta hora de reação.  
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Figura 4.39: Conversão global do glicerol na APR do glicerol a 270 °C com 50 atm de 

pressão, solução de glicerol a 10 vol.%, velocidade espacial WHSV de 5 h-1, 1,25 g de 

catalisador e vazão de 0,102 mL.min-1. 
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 A Figura 4.40 apresenta os resultados de conversão a gás do glicerol a 270 °C com 

50 atm de pressão. A reação realizada com o catalisador NiHT apresenta após 4 horas de 

reação uma conversão a gás em torno de 57 %. O melhor resultado, em termos de 

conversão a gás do glicerol, é obtido com o catalisador Ni5CuHT, que teve conversões 

superiores a 74 % durante todo o período avaliado. O teste realizado com o catalisador 

Ni10CuHT apresentou valores de conversão a gás ao redor dos 60 %.  

Os testes catalíticos realizados a 270 °C com 50 atm de pressão apresentaram 

conversões a gás consideravelmente maiores, em relação aos testes realizados a 250 °C 

com 35 atm de pressão, Figura 4.32. Esse aumento pode ser verificado na Tabela 4.10, 

onde é apresentada a média obtida durante as 6 horas de reação. 
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Figura 4.40: Conversão a gás do glicerol na APR do glicerol a 270 °C com 50 atm de 

pressão, solução de glicerol a 10 vol.%, velocidade espacial WHSV de 5 h-1, 1,25 g de 

catalisador e vazão de 0,102 mL.min-1. 
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Tabela 4.10: Conversão média a gás do glicerol obtido em 6 horas de reação de 
APR do glicerol a 250 °C/35 atm e a 270 °C/50 atm, utilizando solução de glicerol a 
10 vol.%, 1,25 g de catalisador e com velocidade espacial WHSV de 5 h-1. 

Catalisador 
Conversão a gás (%) 

250 °C/35 atm 

Conversão a gás (%) 

 270 °C/50 atm 

NiHT 21,8 49,0 

Ni5CuHT 26,6 75,8 

Ni10CuHT 21,8 57,5 

 

Analisando-se o perfil dos resultados de conversão a gás do glicerol, observou-se 

que, com exceção do teste realizado com o catalisador NiHT a 250 °C, os testes catalíticos 

realizados a 250 ou 270 °C não apresentaram indícios de desativação. 

 

A seletividade em H2 observada nos testes a 270 °C é apresentada na Figura 4.41. 

Nota-se uma pequena superioridade dos catalisadores a base de cobre em relação ao 

catalisador NiHT. A seletividade obtida no teste catalítico realizado com o catalisador 

NiHT apresenta valores relativamente constantes e em torno de 35 %. Os testes 

realizados com os catalisadores Ni5CuHT e Ni10CuHT mostram uma seletividade em H2 

com valores relativamente estáveis em torno de 43 %. 
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Figura 4.41: Seletividade em H2 na APR do glicerol a 270 °C com 50 atm de pressão, 

solução de glicerol a 10 vol.%, velocidade espacial WHSV de 5 h-1, 1,25 g de catalisador e 

vazão de 0,102 mL.min-1. 

 

As seletividades em CO2, CO e CH4 obtidas nas reações realizadas a 270 °C com 50 

atm de pressão são apresentadas na Figura 4.42. Observamos que as seletividades 

obtidas apresentam valores bastante estáveis durante todo o período analisado. 

No teste realizado com o catalisador NiHT o CO2 apresenta uma seletividade 

média igual a 66,4 %, tendo o CO e CH4 seletividade média igual a 19,0 e 14,6 %, 

respectivamente. No teste catalítico realizado com o catalisar Ni5CuHT observamos uma 

redução da seletividade em CO e CH4, em relação ao teste realizado com o catalisador 

NiHT, apresentando uma seletividade média igual a 12,9 e 2,6 %, respectivamente.  A 

seletividade média obtida para o CO2 foi igual a 84,5. No teste catalítico realizado com o 

catalisar Ni10CuHT também são obtidas baixas seletividades em CO e CH4, em relação ao 

teste realizado com o catalisador NiHT, apresentando uma seletividade média igual a 5,6 

e 3,5 %, respectivamente. A seletividade média em CO2 foi de 90,9 %. 
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Figura 4.42: Seletividades do CO2, CO e CH4 na APR do glicerol a 270 °C com 50 atm de 

pressão, solução de glicerol a 10 vol.%, velocidade espacial WHSV de 5 h-1, utilizando 

1,25 g de catalisador NiHT (A), Ni5CuHT (B), Ni10CuHT (C) e vazão de 0,102 mL.min-1. 
 

 

A Tabela 4.11 apresenta os valores médios das seletividades das espécies H2, CO2, 

CH4 e CO obtidos nas reações a 250 °C/35 atm e 270 °C/50 atm, durante as 6 horas de 

reação. O principal produto da fase gasosa contendo carbono foi sempre o CO2 

mostrando que a conversão do CO a CO2 pela reação de shift é favorecida a baixas 

temperaturas e altas pressões no processo de APR.  A razão molar H2/CO2 é sempre 

menor que a razão teórica de 7/3, sugerindo que a reação global não ocorre 

simplesmente apenas por APR do glicerol, indicando que muitas reações ocorrem em 

paralelo simultaneamente (WAWRZETZ et al., 2010; LUO et al., 2008). Observa-se que a 

seletividade em CO é favorecida com o aumento da temperatura, e os catalisadores a 

base de cobre exibiram menor seletividade em CO em relação ao catalisador NiHT, isso 
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está relacionado ao fato do cobre ser um dos metais de maior atividade na reação de 

shift (DAVDA et al., 2005; GRENOBLE et al., 1981) . 

 Sabe-se que catalisadores de níquel possuem alta atividade nas reações de 

metanação do CO e CO2 (DAVDA et al., 2005). Analisando a Tabela 4.11, percebemos que 

a formação de CH4 foi significante na reação realizada com o catalisador NiHT. A adição 

de Cu ao catalisador reduz significativamente a atividade da reação de metanação, o qual 

pode estar relacionado à formação da liga NiCu, que diminui o número de aglomerados 

superficiais com múltiplos átomos de níquel que são necessários para a dissociação do 

CO ou H2. Este mesmo efeito foi observado por SHABAKER et al. (2004) em catalisadores 

de Ni-Sn.  

 A alta seletividade em CH4 obtida quando é utilizado nas reações o catalisador 

NiHT, também pode estar associado a alta atividade do Ni na quebra das ligações C-O 

dos compostos oxigenados seguida por uma hidrogenação das espécies adsorvidas 

resultantes (CORTRIGHT et al., 2002; HUBER et al., 2003; DAVDA et al., 2005). Isto 

poderia explicar a baixa razão molar H2/CO2 obtida em comparação ao valor teórico 

(Tabela 4.11). A razão molar H2/CO2 observada por EL DOUKKALI et al. (2012) 

utilizando catalisadores de Ni/Al2O3 em temperatura de 250 °C/ 50 bar era ainda menor 

(0,55-0,59) em relação aos valores apresentados na Tabela 4.11, e, eles também 

sugeriram que alcanos foram formados diretamente a partir dos compostos oxigenados. 

 
Tabela 4.11: Seletividades e razão molar médias obtidas em 6 horas de reação de APR do 

glicerol a 250 °C/35 atm e a 270 °C/50 atm, utilizando solução de glicerol a 10 vol.%, 

1,25 g de catalisador e com velocidade espacial WHSV de 5 h-1. 

Temperatura/pressão 250 °C/35 atm 270 °C/50 atm 

Catalisador NiHT Ni5CuHT Ni10CuHT NiHT Ni5CuHT Ni10CuHT 

Seletividade (%)       

H2 33,2 43,0 39,6 34,0 43,9 43,1 

CO2 72,3 97,0 95,1 66,4 84,5 90,9 

CH4 24,0 2,2 2,5 14,6 2,6 3,5 

CO 3,7 0,8 2,4 19 12,9 5,6 

H2/CO2 (molar) 1,09 1,02 0,96 1,54 1,21 1,11 
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 A Figura 4.43 apresenta o rendimento em H2 obtido nas reações de APR do 

glicerol a 270 °C com 50 atm de pressão utilizando solução de glicerol a 10 vol.% e 

velocidade espacial WHSV de 5 h-1. A reação realizada com o catalisador NiHT apresenta 

após 4 horas de reação um rendimento em H2 em torno de 40 %. Os melhores resultados 

de rendimento em H2 foram obtidos com o catalisador Ni5CuHT, que teve rendimentos 

superiores a 52 % durante todo o período avaliado. O teste catalítico realizado com o 

catalisador Ni10CuHT apresentou resultados semelhantes ao apresentado pelo 

catalisador NiHT, com rendimentos em torno dos 40 %. 

 O aumento da temperatura de reação de 250 °C para 270 °C não apenas 

aumentou a conversão a gás, mas também aumentou o rendimento em H2. As reações 

realizadas com os catalisadores NiHT, Ni5CuHT e Ni10CuHT, exibiram um aumento no 

rendimento médio em H2  de 13,8, 18,9, 14,0 % para 35,5, 54,7, 41,2 %, respectivamente.  

 

1 2 3 4 5 6
10

20

30

40

50

60

70

80

 

 

R
en

d
im

en
to

 e
m

 H
2
 (

%
)

Tempo (h)

 NiHT

 Ni5CuHT

 Ni10CuHT

 
Figura 4.43: Rendimento em H2 obtido na APR do glicerol a 270 °C com 50 atm de 

pressão, solução de glicerol a 10 vol.%, velocidade espacial WHSV de 5 h-1, 1,25 g de 

catalisador e vazão de 0,102 mL.min-1. 

 

A Figura 4.44 mostra a taxa de produção de H2 em µmolH2.min-1gcat-1 obtida nas 

reações de APR do glicerol a 270 °C a 50 atm de pressão utilizando solução de glicerol a 

10 vol.% e velocidade espacial WHSV de 5 h-1. A taxa de produção de H2 seguiu a mesma 

tendência apresentada na conversão a gás e no rendimento em H2. As reações realizadas 

com os catalisadores NiHT e Ni10CuHT apresentaram uma taxa média de produção de 
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H2 de aproximadamente 280 e 315 µmolH2.min-1gcat-1, respectivamente. Uma taxa 

superior foi obtida no teste realizado com o catalisador Ni5CuHT, que apresentou uma 

taxa média igual a 436 µmolH2.min-1gcat-1.  

Observamos que o aumento da temperatura e pressão na reação de APR do 

glicerol favorece o aumento das taxas de produção de H2, visto que a taxa é diretamente 

proporcional à conversão a gás.  Sendo a taxa máxima possível de produção de H2 nas 

condições dos experimentos, igual 704 µmolH2.min-1gcat-1, nota-se que os catalisadores 

NiHT e Ni10CuHT apresentam, respectivamente, 40 e 45 % da taxa máxima de produção 

de H2,  e o teste catalítico realizado com o catalisador Ni5CuHT atingiu 62 % da taxa 

máxima de produção de H2. 
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Figura 4.44: Taxa de produção de H2 obtido na APR do glicerol a 270 °C com 50 atm de 

pressão, solução de glicerol a 10 vol.%, velocidade espacial WHSV de 5 h-1, 1,25 g de 

catalisador e vazão de 0,102 mL.min-1. 

 

O rendimento em compostos oxigenados líquidos obtido na reação de APR do 

glicerol a 270 °C com 50 atm de pressão, utilizando solução de glicerol a 10 vol.% e 

velocidade espacial WHSV de 5 h-1,  é apresentado na Figura 4.45. Nestes testes 

catalíticos foi observada a formação de ácido láctico, acetol e ácido propanóico.  

 O catalisador NiHT apresenta um rendimento a ácido láctico em torno de 15 % na 

terceira hora de reação, e assim permanece até o final do período avaliado. Acetol e 
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ácido propanóico apresentam sucessivos aumentos no rendimento durante o decorrer 

da reação, obtendo ao final da sexta hora aproximadamente 9 e 3 %, respectivamente.  A 

reação realizada com o catalisador Ni5CuHT apresenta sucessivos aumentos no 

rendimento a acetol atingindo 14 % na quinta hora de reação e os rendimentos em ácido 

láctico e ácido propanóico estão em torno de 6 e 3 %, respectivamente. A reação 

realizada com o catalisador Ni10CuHT apresenta um rendimento a acetol com valores 

variando entre 18 e 35 %, e os rendimentos em ácido láctico e ácido propanóico com 

valores ao redor de 10 e 3 %, respectivamente. 

 

1
2

3
4

5
6

0

3

6

9

12

15

18

21

(A)

  Ácido Láctico

 Acetol

 Ácido Propanóico

R
en

d
im

en
to

 (
%

)

Tempo (h)
 1

2
3

4
5

6
0
2
4
6
8

10

12

14

16

(B)

  Acetol

 Ácido Láctico

 Ácido Propanóico

R
en

d
im

en
to

 (
%

)

Tempo (h)

 

2
3

4
5

6
0

5

10

15

20

25

30

35

(C)

  Acetol

 Ácido Láctico

 Ácido Propanóico

R
en

d
im

en
to

 (
%

)

Tempo (h)
 

Figura 4.45: Rendimento em compostos oxigenados líquidos obtido na APR do glicerol a 

270 °C com 50 atm de pressão, solução de glicerol a 10 vol.%, velocidade espacial WHSV 

de 5 h-1, utilizando 1,25 g de catalisador NiHT (A), Ni5CuHT (B), Ni10CuHT (C) e vazão 

de 0,102 mL.min-1. 
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 A Tabela 4.12 apresenta os rendimentos médios dos compostos oxigenados 

líquidos obtidos durante as 6 horas de reação a 250 °C com 35 atm de pressão e a 270 °C 

com 50 atm de pressão. Observa-se nas duas temperaturas estudadas um aumento 

considerável no rendimento a acetol nas reações realizadas com os catalisadores a base 

de cobre. Este comportamento está associado à acidez do catalisador, pois a 

desidratação do glicerol a acetol é catalisada pelos sítios ácidos (MIYAZAWA et al., 2006; 

CIFTCI et al., 2012). Como pode ser observado pelos resultados de TPD de NH3, os 

catalisadores a base de cobre são mais ácidos que o catalisador NiHT, o que explica a 

maior formação de acetol nas reações realizadas com os catalisadores Ni5CuHT e 

Ni10CuHT, e além disso, observa-se uma maior formação de acetol nas reações 

realizadas com o catalisador Ni10CuHT, que é devido a maior contribuição de sítios 

ácidos fortes, em comparação com o catalisador Ni5CuHT, Tabela 4.7.  

O efeito mais significativo da temperatura sobre a distribuição dos subprodutos 

líquidos está relacionado ao catalisador Ni5CuHT, que teve uma redução no rendimento 

de acetol de 24,4 para 12,1 %, com o aumento da temperatura reacional. Além disso, 

observa-se que o rendimento a ácido propanóico aumenta com o aumento da 

temperatura reacional para todos os catalisadores.  

  

Tabela 4.12: Rendimento médio de compostos oxigenados líquidos obtido em 6 horas de 

reação de APR do glicerol a 250 °C/35 atm e a 270 °C/50 atm, utilizando solução de 

glicerol a 10 vol.%, 1,25 g de catalisador e com velocidade espacial WHSV de 5 h-1. 

Composto 
250 °C/35 atm 270°C/50 atm 

NiHT Ni5CuHT Ni10CuHT NiHT Ni5CuHT Ni10CuHT 

Ácido Láctico 8,5 9,7 10,6 12,9 6,2 10,0 

Acetol 8,2 24,4 30,6 6,1 12,1 26,9 

Ácido Propanóico 0,5 0,8 1,2 2,1 3,0 2,8 

 
 

 

4.3.4 ORDEM DE REAÇÃO E ENERGIA DE ATIVAÇÃO 

 

 Os experimentos para estimação da ordem de reação e da energia de ativação na 

reação de reforma em fase líquida do glicerol foram feitos empregando-se uma 

velocidade espacial WHSV igual a 12 h-1, pois com esta velocidade espacial a conversão 
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global do glicerol foi menor que 20 %, e desta forma garante-se que o reagente 

encontra-se em excesso. 

 Para verificar se nesta nova velocidade espacial (WHSV de 12 h-1) os testes 

estavam sendo realizados em regime cinético ou em regime difusional, foram realizados 

3 ensaios utilizando 0,75, 1,25 e 1,5 g do catalisador NiHT com as respectivas vazões de 

0,147, 0,244 e 0,293 mL/min. Em cada ensaio foi utilizado solução de glicerol a 10 vol.%, 

temperatura de 250 °C e pressão de 35 atm. Para cada condição de massa e vazão, após 

1 hora de reação foi recolhida uma alíquota da fase líquida para determinação da 

conversão global do glicerol e o resultado obtido foi de 12,4, 16,3 e 15,7 %, 

respectivamente aos testes realizados com as massas de 0,75, 1,25 e 1,5 g. Desta forma, 

novamente observamos que os testes realizados utilizando 1,25 g de catalisador na 

velocidade espacial WHSV de 12 h-1 apresentam-se em regime cinético.  

Para estimar a ordem da reação de APR do glicerol propõe-se que a taxa de 

produção de hidrogênio seja proporcional a constante de velocidade k (equação de 

Arrhenius) e proporcional à concentração de glicerol na alimentação elevado a um 

expoente “n” que é a ordem da reação.  A expressão para a taxa de produção de 

hidrogênio a partir da APR do glicerol é então apresentada de acordo com a equação 4.8: 

 

n

A Ckr           (Eq. 4.8) 

Onde: 

 

 

 

 

Linearizando-se a expressão proposta para a taxa de produção de hidrogênio, 

equação 4.8, obtém-se a equação 4.9: 

 

ln(C)nln(k))ln(r A               (Eq. 4.9) 

Assim, de posse da equação 4.9, realizou-se 4 testes catalíticos com diferentes 

concentrações de glicerol. A Tabela 4.13 apresenta as concentrações e as vazões 

utilizadas. Sendo a densidade do glicerol e da água aproximadamente iguais a 1,26 e 

1,0 g/cm3 a temperatura ambiente, com a variação da concentração de glicerol, varia-se 

consequentemente a densidade da solução glicerol/água, e para manter a velocidade 

);((mol/L) glicerol de ãoconcentraç C

reação; da ordem n

1/h]);([(L/mol) específica velocidade ou velocidade da constante k

h);/g(molH H de produção de taxa r

n

1-n
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espacial WHSV constante em 12 h-1 torna-se necessário fazer um pequeno ajuste na 

vazão de alimentação, como está apresentado na Tabela 4.12. 

 

Tabela 4.13: Condições utilizadas para estimação da ordem de reação na APR do 

glicerol a 250 °C/35 atm utilizando 1,25 g de catalisador NiHT. 

Concentração 

de glicerol 

(g/L) 

Densidade da 

solução 

(g/mL) 

Vazão 

(mL/min) 

Massa de 

alimentação 

(g/h) 

Velocidade 

espacial WHSV 

(h-1) 

52 1,013 0,247 15,01 12,0 

103 1,026 0,244 15,02 12,0 

147 1,039 0,241 15,02 12,0 

205 1,052 0,238 15,02 12,0 

 

 

 As reações foram realizadas durante um período de 4 horas e a taxa de produção 

de hidrogênio foi medida em intervalos de 30 minutos. De acordo com a equação 4.9, 

para determinar a ordem de reação “n” e a constante de velocidade “k”, basta 

conhecermos a concentração do glicerol “C” e a taxa de produção de hidrogênio “rA”. 

Os valores da taxa de produção de hidrogênio foram obtidos a partir da média 

apresentada pelos valores, durante o período de 4 horas de reação. Está prática foi 

adotada a fim de evitar que pequenas flutuações nas medidas influenciassem o resultado 

final. 

De posse dos valores de taxa de produção de H2 e da concentração de glicerol, foi 

possível construir o gráfico ln(rA) versus ln(C), conforme a Figura 4.46, e através de um 

ajuste linear dos pontos foi possível determinar a ordem da reação, a qual é obtida a 

partir do coeficiente angular da reta. Como apresentado na Figura 4.46, o coeficiente 

angular da reta obtida possui um valor igual a 0,59, no entanto, adotamos 0,6 como 

sendo a ordem da reação. 

SHABAKER et al. (2003b) estudaram a APR do etilenoglicol e do metanol a 225 °C 

a 29 atm de pressão, utilizando soluções de 1 – 10  %p/p e catalisadores de platina 

suportada em alumina, obtendo ordens de reação de 0,4 e 0,8, respectivamente ao 

etilenoglicol e metanol.  Nenhum trabalho de reforma em fase líquida de glicerol com 

determinação da ordem de reação foi encontrado na literatura. 
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Equação y = a + b*x

R^2 0,9446
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Figura 4.46: Efeito da concentração de glicerol na taxa de produção de hidrogênio 

utilizando solução de glicerol na faixa de 50 – 200 g/L. Experimentos realizados a 

250 °C/35 atm, utilizando 1,25 g de catalisador NiHT e velocidade espacial WHSV 12 h-1. 

 

 

Considerando que a constante de velocidade “k” obedece a equação de Arrhenius, 

equação 4.10, foi possível determinar a energia de ativação da reação de APR do glicerol, 

a qual foi determinada utilizando solução de glicerol a 10 vol.%, velocidade espacial 

WHSV 12 h-1 e 1,25 g do catalisador NiHT. 








 


RT

E
expkk a

0
                    (Eq. 4.10) 

 Onde: 

K. absoluta atemperatur T

K;cal/mol 1,987 K J/mol 8,314 gases dos universal constante R

cal/mol; ou J/mol ativação, de energia E

;frequência de fator ou lexponencia-pré fator k

a

0









 

 Os experimentos para determinação da energia de ativação foram realizados 

durante um período de 4 horas com medidas a cada 30 minutos de reação, utilizando 

três diferentes temperaturas, 230, 240 e 250 °C nas respectivas pressões de 25, 31 e 35 

atm. Conhecendo-se a ordem da reação (n = 0,6), a concentração de glicerol (CA = 103 

g/L ou 1,12 mol/L) e a taxa de produção de hidrogênio média (rA), obtida durante as 4 
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horas de reação em cada temperatura, pode-se determinar os valores da constante de 

velocidade “k”, para cada temperatura utilizando a equação 4.9. 

De posse dos valores da constante de velocidade “k” em cada temperatura 

avaliada, e utilizando a equação de Arrhenius linearizada, equação 4.11, foi possível 

determinar a energia de ativação da APR do glicerol. 

T

1

R

E
)ln(kln(k) a

0                                    (Eq. 4.11) 

 A Figura 4.47 apresenta os valores de ln(k) versos o inverso da temperatura em 

Kelvin (1/T). O coeficiente angular da reta obtida pelo ajuste linear dos pontos 

representa a razão entre a energia de ativação da reação e a constante universal dos 

gases (-Ea/R). O valor obtido para a razão –Ea/R foi igual a -7670,9, sendo R =  

8,314 J/molK, a energia de ativação da APR do glicerol é igual a 63,7 kJ/mol. O valor do 

coeficiente linear da reta representa ln(K0), fazendo-se o inverso do logaritmo natural 

obtivemos um valor igual a 9.550 [(mol/L)0,4.1/h] para o coeficiente pré-exponencial. 

 CHENG et al. (2011) realizaram um estudo cinético sobre a reforma a vapor do 

glicerol utilizando catalisadores de Ni/Al2O3. Os testes foram realizados utilizando 

soluções de glicerol que variaram de 30 a 60 % em peso, com temperatura da reação na 

faixa 450-550 °C e fluxo total dos reagentes igual a 50.000 11   hgmL cat . Neste trabalho a 

autor propôs um modelo empírico de taxa de consumo de glicerol, baseado em um 

modelo de lei de potência da seguinte forma: Vapor

Vapor

glicerol

GlicerolGSR PkPr ..)(   , onde )( GSRr  é a 

taxa de reforma de glicerol, k é uma constante da taxa de reforma, que obedece a 

equação e Arrhenius,  GlicerolP e VaporP  são as pressões parciais dos reagentes, enquanto 

Glicerol e Vapor são as respectivas ordens da reação para GlicerolP e VaporP . Assim, seus 

resultados mostraram que a energia de ativação, obtida a partir da reforma a vapor do 

glicerol, é igual a 59,8 kJ/mol e a ordem da reação para a pressão parcial de glicerol e 

para a pressão parcial de vapor é igual a 0,48 e 0,34, respectivamente. Em outro trabalho 

apresentado por este mesmo grupo de pesquisadores (CHENG et al., 2010), propondo o 

mesmo modelo empírico de taxa de consumo de glicerol, utilizando as mesmas 

condições reacionais, no entanto usando catalisadores de Co-Ni/Al2O3 e temperaturas na 

faixa 500-550 °C, obtiveram um valor para a energia de ativação igual a 63,3 kJ/mol e a 

ordem da reação para a pressão parcial de glicerol e para a pressão parcial de vapor 

igual a 0,25 e 0,36, respectivamente. 
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Figura 4. 47: Logaritmo natural da constante de velocidade em cada temperatura vs 

inverso da temperatura em Kelvin. Experimentos realizados com solução de glicerol a 

10 vol.%, utilizando 1,25 g de catalisador NiHT e velocidade espacial WHSV 12 h-1. 

 

 

4.4 CARACTERIZAÇÕES APÓS A REAÇÃO 
 

 Os catalisadores foram submetidos à análise de difração de raios X após serem 

utilizados tanto nas reações de reforma a vapor quanto nas reações de reforma em fase 

líquida do glicerol, a fim de investigar uma possível mudança das fases cristalinas bem 

como uma aglomeração das partículas de Ni e/ou da liga formada de NiCu. 

As Figuras 4.48 e 4.49 apresentam os difratogramas dos catalisadores utilizados 

nas reações de APR do glicerol a 250 °C/35 atm e a 270 °C/50 atm, respectivamente. Em 

ambas as temperaturas, observamos a formação de uma nova fase de MgCO3 (JCPDS 08-

0479). A formação desta fase resulta da grande absorção de CO2 pelo MgO nas condições 

das reações (SOICK et al., 1996). Uma fase de Mg(OH)2 (JCPDS 07-0239) com baixa 

cristalinidade foi obtida apenas na reação realizada a 270 °C. WEN et al. (2008), 

estudando a APR do glicerol sobre catalisadores de Pt/MgO, também observaram a 

formação de MgCO3 e Mg(OH)2 após as reações a 230 oC. 
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 Exceto o catalisador NiHT usado na reação a 270 °C, a fase MgO não foi observada 

nos outros difratogramas dos catalisadores usados nas reações em fase líquida, 

indicando que o MgO foi completamente transformado em MgCO3 e/ou Mg(OH)2. As 

fases espinélicas (MgAl2O4, CuAl2O4 and NiAl2O4), observadas nos catalisadores 

reduzidos, permanecem após as reações.  

 A fase ativa do catalisador (Ni ou NiCu) permaneceu em seu estado reduzido após 

a reação, e não se observou a formação de picos de difração associados a fase NiO. Isto 

mostra uma boa estabilização da fase ativa utilizando como precursores catalíticos os 

compostos tipo-hidrotalcita. Esta é uma grande vantagem sobre outros catalisadores à 

base de níquel descritos na literatura. IRIONDO et al. (2011) observaram a oxidação da 

fase metálica do níquel no catalisador Ni/Al2O3 após 30 horas de reação na  APR do 

glicerol a 240 °C, causando a desativação do catalisador. WEN et al. (2008) observaram a 

mesma oxidação após apenas 4 horas de reação a 230 °C. 
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Figura 4. 48: Difratogramas dos catalisadores usados na APR do glicerol a 250 °C/35 

atm, utilizando solução a 10 vol.%. 
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Figura 4.49: Difratogramas dos catalisadores usados na APR do glicerol a 270 °C/50 atm, 

utilizando solução a 10 vol.%. 

 

 

 O tamanho das partículas de Ni e da liga NiCu foi calculado após os testes 

catalíticos em ambas as  temperaturas e o resultado está apresentado na Tabela 4.14. Os 

tamanhos das partículas após a reação em fase líquida são bastante similares e 

observamos um aumento do tamanho das partículas em relação ao catalisador reduzido 

(Tabela 4.2), indicando uma sinterização da fase ativa. No entanto, apesar desta 

sinterização, não foi observado uma desativação com o tempo de reação, mostrando que 

a aglutinação dos clusters de Ni ou da liga NiCu sob as condições da reação não afeta a 

atividade no processo de APR. Esta é outra grande vantagem dos catalisadores obtidos a 

partir de precursores do tipo-hidrotalcita, uma vez que muitos autores associam a perda 

de atividade durante a APR ao crescimento das partículas de Ni (WEN et al., 2008; GUO 

et al., 2012). 
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Tabela 4.14: Tamanho das partículas de Ni e da liga NiCu obtido nos catalisadores 

usados na APR e na reforma a vapor do glicerol. 

Catalisador 
Após reação a 

250°C/35 atm (nm)a 

Após reação a 

270°C/50 atm (nm)a 

Após reação de 

reforma a vapor a 

500 °C (nm)a 

NiHT 21,4±1,8 21,7±3,8 17,6 ±4,2 

Ni5CuHT 20,7±2,0 20,0±3,8 10,9±2,7 

Ni10CuHT 18,7±1,2 17,8±2,0 11,3±2,3 

a
 Calculados através da equação de Scherrer usando o plano do Ni (200). 

 

 Na Figura 4.50 são apresentados os difratogramas dos catalisadores usados na 

reforma a vapor do glicerol a 500 °C, utilizando solução a 10 vol.% durante um período 

de 30 horas.  Observamos que praticamente não ocorrem mudanças das fases cristalinas 

observadas nas amostras reduzidas, Figura 4.3, após sua utilização, exceto pela presença 

da fase do SiC, o qual foi utilizado com diluente do catalisador, no entanto, observa-se 

um ombro em torno do ângulo 2θ de 26°, o qual é atribuído ao coque formado durante a 

reação (WANG et a., 2009).   

 A fase ativa do catalisador (Ni ou NiCu) permaneceu estável durante todo o 

período avaliado, não apresentando picos de difração referentes a fase NiO, mesmo 

comportamento apresentado nos testes de APR. O tamanho das partículas de Ni ou de 

NiCu foram calculados após os testes catalíticos e está apresentado na Tabela 4.14. Os 

tamanhos das partículas após a reação são pouco maiores que aqueles obtidos nos 

catalisadores reduzidos, Tabela 4.2, indicando que o processo de sinterização não foi 

significativo.  
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Figura 4. 50: Difratogramas dos catalisadores usados na reforma a vapor do glicerol a 

500 °C, utilizando solução a 10 vol.%. 

 

  

Após 6 h de reação de reforma a vapor com solução de glicerol a 10 e 20 vol.% os 

catalisadores utilizados nos testes catalíticos foram submetidos à análise 

termogravimétrica (ATG), sem nenhum pré-tratamento, para investigar a formação de 

produtos carbonáceos, sob as condições descritas no item 3.2.6. A Figura 4.51 apresenta 

o perfil da percentagem de perda de massa que os catalisadores apresentaram durante a 

análise.  

Observa-se um aumento na massa em todos os catalisadores, iniciando por volta 

dos 250 °C. Esse aumento de massa pode ser atribuído à oxidação da fase ativa do 

catalisador (Ni ou Ni-Cu) (CABANAS-POLO et al., 2012). Este ganho de massa continua 

até por volta dos 430 °C, onde a perda de massa, devido a oxidação do carbono, torna-se 

superior ao ganho com a oxidação do Ni ou Ni-Cu.  

Sánchez-Sánchez et al. (2007) observaram três regiões de perda de massa em 

catalisadores de Ni/La-Al2O3 utilizados na reação de reforma a vapor de etanol: a região 

I seria em temperaturas abaixo dos 300 °C, que representaria a perda de massa 

referente a água e espécies voláteis, tais como os reagentes e produtos da reação, a 
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região II seria entre 300-530 °C, atribuída ao coque filamentoso associado com as 

partículas de Ni e a região III em temperaturas superiores a 530 °C atribuída a oxidação 

do coque depositado com diferentes graus de grafitização.  

Pelos perfis obtidos nas análises termogravimétricas, Figuras 4.51 (A) e (B), 

observamos que o coque foi oxidado principalmente na terceira região de temperatura, 

mostrando que coque filamentoso não foi predominante. Embora todos os catalisadores 

tenham apresentado formação de coque, não foi observada desativação durante o 

período de reação, após estabilização da reação. Assim, este carbono formado não é do 

tipo encapsulante, o qual causaria o bloqueio dos sítios ativos de Ni e/ou NiCu (CHIODO 

et al., 2010).  

Nas Figuras 4.51 (A) e (B) estão representadas as porcentagens de perda de 

massa associadas a cada catalisador. Os testes catalíticos realizados com o catalisador 

NiHT apresentam as maiores porcentagem de perda massa, possuindo 18,1 e 46,4 %, 

respectivamente as reações realizadas com solução de glicerol 10 e 20 vol.%. Já as 

reações realizadas com os catalisadores Ni5CuHT e Ni10CuHT, em ambas as 

concentrações de glicerol, apresentam porcentagens de perda de massa na faixa de 10,6 

a 12,1 %. 
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Figura 4.51: Análises termogravimétricas (ATG) dos catalisadores NiHT, Ni5CuHT e 
Ni10CuHT após a reação de reforma a vapor do glicerol a 500 °C, utilizando solução de 
glicerol a 10 vol.% (A) e 20 vol.% (B) e velocidade espacial GHSV de 50.000 h-1. 
 

  A taxa de formação de carbono foi calculada considerando a quantidade formada 

durante 6 horas de reação, Figura 4.52. A formação de carbono foi maior, em ambas as 

concentrações, nos testes realizados com o catalisador NiHT, apresentando 55 e 

215 mgcoque/gcat.h, respectivamente aos testes realizados com solução de glicerol a 10 e 
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20 vol.%, enquanto os catalisadores contendo cobre apresentaram taxas ao redor de 

30 mgcoque/gcat.h,  em ambas concentrações. 

 

Ni10CuHT Ni5CuHT NiHT
0

15

30

45

60
180

195

210

225

240

 

 
m

g
 C

o
q
u
e/

g
ca

t
h

 Solução a 10 vol.% glicerol

 Solução a 20 vol.% glicerol

 
Figura 4.52: Taxa de formação de carbono obtido na reforma a vapor do glicerol a 

500 °C, com 250 mg de catalisador, soluções de glicerol de 10 e 20 vol.% e velocidade 

espacial GHSV de 50.000 h-1. 

 

Analisando os resultados apresentados na Figura 4.52, poderíamos concluir que 

os catalisadores contendo cobre apresentam as menores susceptibilidades a formação 

de produtos carbonáceos, no entanto, como a produção destes produtos carbonáceos 

está atrelada a quebra das moléculas de glicerol, a melhor maneira de se avaliar o 

desempenho dos catalisadores é considerar a conversão a gás do glicerol obtida em cada 

teste realizado. 

A Tabela 4.15 apresenta a conversão média a gás do glicerol obtida durante as 

6 horas de reação utilizando solução de glicerol a 10 e 20 vol.%. Sendo as taxas de 

alimentação de glicerol iguais a 6,95 e 19,5 x 10-3 mol/h, respectivamente às reações 

realizadas com soluções de glicerol a 10 e 20 vol.%, e tendo-se a conversão a gás do 

glicerol, pode-se determinar a taxa de glicerol (mol/h) convertido a gás. Dividindo-se a 

taxa de formação de carbono anteriormente obtida (mgcoque/gcat.h) por mols de glicerol 

convertidos a gás por hora, obtemos uma medida da taxa de formação de carbono que 

está associado a conversão a gás do glicerol (gcoque/gcat . molglic a gás).  
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A Tabela 4.15 apresenta a formação de carbono em termos de grama de carbono 

por grama de catalisador por mol de glicerol convertido a gás (gcoque/gcat . molglic a gás) e 

observamos que as taxas de formação de carbono nas reações realizadas com solução a 

10 vol.% não apresentam variações significantes entre os catalisadores, no entanto os 

catalisadores contendo cobre apresentaram taxas significativamente menores em 

relação ao catalisador NiHT, nas reações realizadas com solução a 20 vol.%. 

 

Tabela 4.15: Conversão média a gás do glicerol em 6 horas de reação, utilizando solução 

de glicerol a 10 e 20 vol.%, a 500 °C com velocidade espacial GHSV de 50.000 h-1 e 

formação de carbono sobre os catalisadores. 

Catalisador 

Conversão média a gás do 

glicerol (%) 

Formação de carbono 

(gcoque/gcat . molglic a gás) 

10 vol.% 20 vol.% 10 vol.% 20 vol.% 

NiHT 94,0 95,2 8,45 11,63 

Ni5CuHT 56,2 27,8 8,81 6,10 

Ni10CuHT 47,2 25,0 9,22 6,07 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

5.1 CONCLUSÕES  

 

Os resultados obtidos na análise de fluorescência de raios X mostraram que o 

método de preparo utilizado é eficiente para síntese dos compostos do tipo-hidrotalcita, 

os quais apresentam composição química nominal próxima da teórica. A formação da 

estrutura tipo-hidrotalcita pôde ser comprovada pela análise de difração de raios X das 

amostras sintetizadas. Com a calcinação das amostras ocorreu a formação de óxidos 

mistos, que foram gerados pela destruição da estrutura lamelar dos compostos tipo-

hidrotalcita. Análises de DRX dos catalisadores reduzidos confirmaram a formação de Ni 

metálico. Análises de refinamento pelo método de Rietveld mostraram um aumento do 

parâmetro da célula unitária do Ni metálico nos catalisadores a base de Ni e Cu, 

provando que nestes catalisadores os metais Ni e Cu formam uma liga de NiCu. Este fato 

é corroborado pela ausência de picos de difração referentes ao cobre metálico nas 

amostras reduzidas. A formação da liga entre Ni e Cu melhora bastante a dispersão 

metálica, aumentando de 8,4 % (NiHT) para 15,5 % no catalisador Ni5CuHT. 

As análises texturais mostraram que os compostos tipo-hidrotalcita sintetizados 

são materiais mesoporosos. As áreas BET das amostras calcinadas apresentam uma 

pequena redução no valor da área com a adição de cobre de 172 a 155 m2g-1, para as 

amostras NiHT e Ni5CuHT, respectivamente.  

A análise de redução a temperatura programada (TPR) mostrou que o níquel 

possui altas temperaturas de redução, com pico máximo de redução acima de 700°C. 

Esta alta temperatura de redução do níquel pode estar associada à redução das espécies 

NiAl2O4 formadas durante a análise ou dos átomos de níquel localizados em uma solução 

sólida composta por Mg-Ni-O. As amostras Ni5CuHT e Ni10CuHT apresentam uma faixa 

de redução entre 250 a 430°C correspondendo a redução do cobre e a redução do níquel 

ocorre em temperaturas mais baixas do que no catalisador NiHT devido ao efeito de 

spillover de hidrogênio promovido pelo cobre.  
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As propriedades ácidas dos catalisadores foram estudadas por TPD-NH3 e 

observou-se que a acidez dos catalisadores apresenta forte associação com a 

composição química, de forma que os catalisadores compostos por Cu apresentaram 

maior acidez. Todos os catalisadores apresentaram um pico de dessorção ao redor dos 

180°C e um ombro em torno dos 400-450°C, os quais são atribuídos a sítios ácidos fraco-

moderados e fortes, respectivamente. Os catalisadores a base de Cu apresentam 

números similares de sítios ácidos totais, no entanto a proporção de sítios ácidos fortes 

foi maior no catalisador Ni10CuHT. A maior acidez dos catalisadores a base de cobre 

promoveu um maior rendimento a acetol nas reações de APR, enquanto nas reações de 

reforma a vapor aumentou o rendimento de todos os subprodutos líquidos. 

Os testes catalíticos de reforma a vapor de glicerol realizados com o catalisador 

NiHT apresentaram as maiores conversões globais, próximas a 100 %, utilizando  

solução de glicerol 10 vol.% ou 20 vol.%. Já os catalisadores a base de cobre 

apresentaram conversões similares, em torno dos 60 %, nas reações realizadas com 

solução a 20 vol.%, porém no teste realizado com solução a 10 vol.%, após 24 horas de 

reação o catalisador Ni10CuHT apresenta conversões na faixa dos 70 %, enquanto o 

catalisador Ni5CuHT na faixa dos 45 %.  A conversão a gás obtida nos testes de reforma 

a vapor do glicerol seguiu a mesma tendência apresentada na conversão global, no 

entanto, em níveis mais baixos.  

A seletividade em H2, CO2, CO e CH4, nas reações de reforma a vapor, mostrou ser 

dependente do catalisador e da concentração de glicerol utilizada nas reações.  No teste 

realizado com solução de glicerol a 10 vol.% o catalisador Ni5CuHT apresentou a maior 

seletividade em H2, no entanto, no teste com 20 vol.% o catalisador Ni5CuHT teve a 

menor seletividade em H2. O aumento da concentração de glicerol provocou um 

aumento na seletividade em CO e CH4 para as reações com os catalisadores NiHT e 

Ni5CuHT, reduzindo a seletividade em H2.  Já as seletividades obtidas com o catalisador 

Ni10CuHT não apresentaram alterações significativas com a variação de concentração 

de glicerol na alimentação. Considerando a seletividade em CO, observamos que os 

catalisadores a base de cobre, independentemente da concentração de glicerol utilizada, 

apresentam um significante aumento atingindo valores em torno de 50 %, fato que pode 

estar associado a reações de decomposição do glicerol e/ou a reações em fase líquida. 

Nas reações de reforma a vapor, foi obtido 85 % rendimento em H2 nos testes 

realizados com o catalisador NiHT, em ambas concentrações, já as reações realizadas 
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com os catalisadores  Ni5CuHT e Ni10CuHT, apresentaram baixos rendimentos em H2. 

Rendimentos menores que 30 % são obtidos após 24 horas de reação com solução a 10 

vol.%, e praticamente durante todo período, na reação utilizando solução a 20 vol.%. A 

taxa de produção de H2 seguiu a mesma tendência observada nos resultados de 

rendimento em H2. As maiores taxas (2.700 e 6.500 µmolH2.min-1gcat-1) foram obtidas 

nas reações com o catalisador NiHT. Os catalisadores a base de cobre apresentaram 

taxas semelhantes na faixa de 400 a 600 µmolH2.min-1gcat-1 ao final da reação com 

solução a 10 vol.%,  e na faixa de 1.300 a 1.700 µmolH2.min-1gcat-1 na reação com solução 

a 20 vol.%. 

Foram identificados como subprodutos líquidos da reação de reforma a vapor do 

glicerol os seguintes compostos: ácido acético, acroleína, acetaldeído, acetol e ácido 

láctico, os quais estão enumerados em ordem crescente de rendimento, sendo que o 

máximo rendimento obtido foi de 15 % para o ácido láctico. 

As reações de APR do glicerol foram realizadas durante um período de 6 horas 

utilizando solução de glicerol a 10 vol.%, temperaturas de 250 °C/35 atm e 270 °C/50 

atm e velocidade espacial WHSV 5 h-1. Os resultados mostraram que o aumento da 

temperatura de reação de 250 °C para 270 °C é benéfico, aumentando 

consideravelmente a conversão global e a conversão a gás do glicerol, principalmente 

para as reações realizadas com os catalisadores a base de cobre. 

 A seletividade em H2 observada nas reações realizadas com o catalisador NiHT 

não apresentou alterações significativas com a variação da temperatura, com valor ao 

redor dos 35 %. Os catalisadores a base cobre apresentaram maiores seletividades em 

H2 no teste realizado a 270 °C/50 atm, com valores ao redor dos 43 %. A seletividade em 

CH4 reduz significativamente nos testes realizados com os catalisadores a base de cobre, 

em ambas as temperaturas, mostrando assim o papel fundamental do cobre em reduzir 

a atividade das reações de metanação, e, além disso, o cobre também reduz a 

seletividade em CO.  

Devido a elevada conversão a gás e a boa seletividade em H2, o teste realizado a 

270 °C/50 atm com o catalisador Ni5CuHT teve o melhor rendimento em H2, 

aproximadamente 55 %. A taxa de produção de H2 seguiu a mesma tendência 

apresentada pelo rendimento em H2, tendo o catalisador Ni5CuHT a maior taxa média de 

produção de H2 (435 µmolH2.min-1gcat-1) no teste catalítico realizado a 270 °C/50 atm.  
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 Os subprodutos líquidos obtidos na APR do glicerol foram o acetol, ácido láctico e 

ácido propanóico. Nas reações realizadas com o catalisador NiHT observou-se que o 

rendimento em ácido láctico é superior ao rendimento a acetol, principalmente no teste 

realizado a 270 °C/50 atm, no entanto, nas demais reações utilizando os catalisadores a 

base de cobre em ambas as temperaturas, o rendimento a acetol é superior ao ácido 

láctico, e isto está relacionado a maior acidez dos catalisadores. O rendimento em ácido 

propanóico fica abaixo dos 3 % em todas as reações. 

 Analisando os melhores resultados obtidos de APR (Ni5CuHT – 270°C/50 atm) e 

reforma a vapor (NiHT – 10 vol.%) do glicerol, observamos que as maiores seletividades 

em H2, rendimentos em H2 e taxas de produção de H2, são obtidas nos testes catalíticos 

de reforma a vapor do glicerol, tendo ainda formação de apenas traços de subprodutos 

líquidos, no entanto, para dizer que a reforma a vapor seria o melhor processo para uma 

aplicação em escala industrial, deveríamos realizar um estudo dos gastos energéticos 

envolvidos na reforma a vapor do glicerol, pois existe a necessidade de vaporização dos 

reagentes.  

Determinou-se a ordem da reação de reforma em fase líquida do glicerol 

ajustando os dados cinéticos a um modelo de lei de potência, e obteve-se uma ordem 

fracionária igual a 0,6. A energia de ativação (Ea) apresentou um valor de 63,7 kJ/mol. A 

constante pré-exponencial também foi determinada e o valor obtido foi de 9.550 

[(mol/L)0,4.1/h]. Assim, concluímos que na faixa de concentração de glicerol estudada, a 

taxa de produção de H2 (rA) aumenta com o aumento da concentração de glicerol na 

alimentação.  

Após as reações os catalisadores foram submetidos à análise de difração de raios 

X (DRX) e a análise termogravimétrica (ATG). Os resultados de DRX mostraram que os 

catalisadores mantem a forma reduzida da fase ativa (Ni ou NiCu) após as reações de 

APR e de reforma a vapor do glicerol, no entanto a fase ativa dos catalisadores tende a 

sinterizar após as reações. Nas reações de APR ocorre o surgimento de novas fases 

cristalinas como MgCO3 em ambas temperaturas e Mg(OH)2 na reação realizada a 

270 °C/50 atm. A ATG mostrou apenas uma faixa de perda de massa, que está localizada 

na faixa de 450 a 600°C, a qual é associada com a oxidação do coque depositado sobre os 

catalisadores. Observou-se que os catalisadores a base de cobre apresentam menores 

taxas de deposição de carbono nas reações realizadas em soluções mais concentradas de 

glicerol. 
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5.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

 Aprofundamento dos ensaios de reforma a vapor e em fase líquida do glicerol 

Após os estudos realizados pretende-se realizar testes catalíticos com diferentes 

razões de glicerol/água e temperatura/pressão, além de pesquisar o efeito da velocidade 

espacial sobre a distribuição dos produtos e subprodutos da reforma do glicerol. 

 

 Avaliação do tempo de vida útil dos catalisadores 

Realizar testes mais longos de reforma a vapor e em fase líquida do glicerol (pelo 

menos 100 h), para determinar a estabilidade dos catalisadores em maiores tempos de 

campanha, além de avaliar o ciclo de reutilização dos catalisadores. 

 

 Determinação de parâmetros cinéticos 

Novos estudos cinéticos englobando uma maior faixa de concentração de glicerol, 

para as reações de APR. Determinar os parâmetros cinéticos para reações de reforma a 

vapor do glicerol. 

 

 Ensaios utilizando glicerina subproduto do biodiesel 

Realizar testes catalíticos utilizando glicerina obtida diretamente do processo de 

produção do biodiesel, que contém material graxo, álcoois, KOH/NaOH e cinzas. Com 

isso será avaliado o efeito dessas impurezas sobre a conversão do glicerol e sobre a 

estabilidade catalítica. 

 

 Avaliação econômica do processo de produção de hidrogênio a partir do glicerol 

subproduto do biodiesel visando o scale-up do processo. 

Para isso deve ser feito o levantamento da disponibilidade de matéria-prima no 

mercado brasileiro, custos de investimento do processo, custos operacionais e receita 

gerada com a venda do hidrogênio. 
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