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Introdução 

A reação catalítica de reforma seca do metano (dry reforming of methane - DRM) envolve a 

combinação de CH4, CO2, catalisador metálico como Ni e Co e temperatura (600 – 850oC) para 

produzir a mistura de gás de síntese (H2 and CO). Esta reação ocorre através do balanço 

estequiométrico CH4 +CO2 → 2CO + 2H2 e tem ganhado crescente interesse por promover a 

conversão de gases nocivos ao meio ambiente em combustíveis e precursores de alcanos. O 

metano é o maior constituinte do gás natural e está presente em elevada quantidade na camada 

pré-sal da costa brasileira. Sendo o destino deste metano, um dos entraves para a exploração 

economicamente viável do petróleo na camada pré-sal (1). Já o CO2 é um gás de efeito estufa, 

também presente nestas reservas de petróleo, além de ser produzido pela combustão automotiva 

da gasolina e óleo diesel, bem como a partir do metano. Por outro lado, CO e H2 são matéria prima 

altamente valiosa para a produção catalítica de combustíveis líquidos e compostos orgânicos 

através de reações de Fischer-Tropsch e método Mobil (2). Além disso, o hidrogênio obtido na 

reação catalítica de DRM pode ser aplicado como combustível limpo e renovável.  No entanto, é 

conhecido que a maior limitação para a aplicação industrial da reação catalítica de DRM é a 

deposição de coque, a qual causa a desativação do catalisador e o bloqueio do reator catalítico (3).  

A formação do coque ocorre principalmente através da decomposição do CH4 e da desprotonação 

do CO. Por outro lado, devido a elevada temperatura de reação, a fase ativa do catalisador (Ni ou 

Co) deve estar dispersa num suporte, geralmente um óxido metálico, para proporcionar 

estabilidade textural e boa dispersão destes metais. Sendo assim, o tipo de suporte empregnado 

parece ser crucial na produção de um sistema catalítico de elevada atividade (conversão de 

reagentes em produtos) e estabilidade (taxa de conversão mantida por muitas horas) catalítica. 
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Dentre as diversos óxidos metálicos o TiO2 tem se mostrado o melhor, pois é capaz de evitar a 

formação e deposição de coque (4-14). Isto ocorre via formação de espécies TiOx parcialmente 

reduzidas na superfície do catalisador. Estas espécies são capazes de fragmentar os aglomerados 

de partículas que compõe a fase ativa do catalisador e assim ampliam a interface fase ativa/suporte 

conferindo maior atividade ao catalisador e redução da taxa de formação de coque (15). 

Entretanto, existe um limitação do TiO2 que precisa ser superada para sua aplicação em reações 

de DRM que é a sua transformação de fase de anatásio, de elevada área superficial, para rutila, de 

baixa área, menor dispersão da fase ativa e consequentemente, menor atividade catalítica. Esta 

transformação ocorre em temperaturas acima 500oC, que são as necessárias para a calcinação e 

reação de DRM (600 – 8500C) (16). Outro importante fator é o controle de sua morfologia e 

porosidade visando promover um suporte catalítico de elevadas porosidade e área superficial e 

resistente as condições de reação catalítica. Deste modo, neste projeto pretende-se avaliar com a 

associação desta rota de síntese para a obtenção do TiO2, com as  propriedades catalíticas do Ni e 

Co, visando o desenvolvimento e estudo de um sistema catalítico ativo na reação de reforma seca 

do metano. O desenvolvimento deste novo catalisador pode abir novos caminhos para a redução 

dos gases de efeito estufa, contribuindo para exploração economicamente viável do petróleo na 

camada pré-sal, e resultando na produção de valiosos gases para a indústria química.   

Objetivos 

• Desenvolvimento e estudo das propriedades texturais, estruturais e catalíticas de 

catalisadores a base de Ni ou Co suportados em TiO2 com morfologia controlada e estável 

na fase anatásio para ser aplicado na reação de reforma seca do metano. 

Métodos 

• A síntese do suporte será realizada por método hidrotérmico descrito na patente: WO 

2013/042048. Na sequência será feita a dispersão de Ni ou Co em diferentes proporções 

em massa (1 – 10%) na superfície do suporte através do método de impregnação seca.  

• Suporte e catalisadores serão caracterizados por Fisissorção de N2 a 77K para determinação 

da área superficial e porosidade e a passe cristalina será determinada por difração de raios 

X (XRD). Técnicas complementares de caracterização superficial, estrutural e eletrônica 

serão realizadas por Microscopia eletrônica de transmissão (TEM), in-situ XRD e adsorção 

de raios X (XANES) e espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X (XPS). Estas 

serão realizadas pelo orientador e outros membros do grupo de pesquisa. 

• Os testes catalíticos serão realizados numa unidade catalítica automática do LNLS e 

diversas condições de reação serão avaliadas sendo elas: temperatura (600 – 8500C), efeito 

da quantidade do metal e tempo de reação (100 – 400h). Os gases consumidos e produzidos 
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durante a reação catalítica serão analisados por cromatografia gasosa com um micro-GC 

Agilent acoplado na saída da unidade catalítica. 

Aprendizado para o aluno de IC 

O estudante será responsável pela síntese dos catalisadores e terá a oportunidade de aprender uma 

nova rota química para preparação de catalisadores nanoestruturados. Ele terá contato com a 

técnica de fisissorção de N2 a 77K para determinação da área superficial e porosidades dos 

catalisadores, bem como aprenderá a operar o micro-GC para a análise dos efluentes da reação 

catalítica e auxiliará na operação da unidade catalítica automática. Ele aprenderá quais 

propriedades físicas e químicas são importantes para um catalisador ser ativo, seletivo e estável 

numa reação catalítica e será encorajada à aprender de maneira introdutória os fundamentos 

básicos as técnicas de luz sincrotron e de microscopia eletrônica de transmissão. A partir da 

preparação de relatórios a cada 1 semestre, ele aprenderá como redigir um texto científico de 

maneira clara, objetiva, com jargão apropriado e usual da área cientifica e especificamente da 

catalise.  Desta forma, espera-se que ela complemente sua formação no curso de química e tenha 

uma boa iniciação à ciência. Além disso terá a oportunidade de aprender e participar de 

experimentos empregando luz sincrotron no LNLS. 
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