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Introdução 

O hidrogênio tem sido considerado como um 

importante vetor energético do futuro. Atualmente, 

grande parte da produção mundial de hidrogênio provém 

da reforma a vapor do gás natural. Contudo, o processo 

possui algumas desvantagens, como a utilização de um 

combustível fóssil e a liberação de gases poluentes na 

atmosfera. A utilização do etanol no processo de reforma 

a vapor vem se mostrando bastante viável do ponto de 

vista operacional, além de possuir a grande vantagem de 

utilização de um combustível renovável, tornando o 

hidrogênio um produto ecologicamente correto [1]. 

Diante disso, o presente trabalho enfoca o 

desenvolvimento de catalisadores a base de níquel e a 

determinação de suas propriedades frente à reação de 

reforma a vapor do etanol para produção de hidrogênio. 

Dentro dos testes catalíticos, estudou-se a influência do 

tipo de catalisador e parâmetros reacionais empregados. 

O método de preparação dos catalisadores usado foi o 

dos precursores poliméricos (Pechini), que consiste na 

formação de quelatos entre os cátions metálicos, 

dissolvidos em meio aquoso, com um ácido carboxílico e 

posterior polimerização utilizando uma reação de 

poliesterificação com um poliálcool. Após o tratamento 

térmico, o precursor orgânico pode ser eliminado e o 

material catalítico é obtido [2]. Os catalisadores (Ni/Al2O3 

e Ni/MgO, calcinados em 700C) foram caracterizados 

por análise termogravimétrica (TGA), difração de raios-X 

(DRX), redução em temperatura programada (TPR), 

adsorção física de N2, dessorção termoprogramada de 

NH3 (TPD-NH3) e os ensaios catalíticos conduzidos em 

fase gasosa.  

Resultados e Discussão 

Os perfis das curvas de TGA mostraram que a 

eliminação do material precursor é dependente da 

composição da amostra, sugerindo uma temperatura de 

450C para a eliminação total do material orgânico 

residual. Os perfis das curvas de TPD-NH3 mostram uma 

maior acidez para os catalisadores suportados em 

alumina. As análises de fisissorção de N2 mostram que o 

método de preparação adotado possibilitou a obtenção 

de materiais com elevados valores de superfície (área e 

porosidade), resultado da eliminação do material 

orgânico precursor, devido ao tratamento térmico, a qual 

abre canais através da matriz catalítica. As análises de 

DRX mostraram picos característicos das fases MgO, 

NiO e MgNiO2, para o catalisador Ni/MgO, bem como a 

presença de picos relativos às fases Al2O3, NiO e 

NiAl2O4 para o catalisador Ni/Al2O3. As presenças de tais 

espécies foram confirmadas nas amostras pelos perfis 

das curvas de TPR. Ambos catalisadores se mostraram 

ativos frente à reação, sendo que o maior valor de 

conversão do etanol, 90%, foi alcançado pelo catalisador 

Ni/Al2O3, na temperatura de 550C, provavelmente 

devido à área superficial mais elevada do material, o que 

pode implicar em uma maior dispersão da fase ativa 

metálica pelo suporte. Por outro lado, o catalisador 

Ni/MgO se mostrou mais seletivo para produção de H2, 

atingindo 55% na temperatura reacional de 550C. A 

diferença na seletividade aos produtos reacionais 

observada deve-se sobretudo a ação do suporte, na 

medida em que o Al2O3, um suporte com características 

ácidas, favoreceu principalmente a desidratação do 

etanol em etileno, ao passo que o MgO, de 

características básicas, promoveu a desidrogenação do 

álcool em acetaldeído e consequentemente a 

decomposição nos produtos da reforma (compostos C1 

e H2).  

Conclusões 

Os catalisadores se mostraram ativos, em alguns casos, 

bastante seletivos em hidrogênio e pouco propensos a 

desativação frente ao processo de reforma. O 

comportamento catalítico variou de acordo com a 

natureza do catalisador e as diferentes condições 

operacionais empregadas. 
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