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RESUMO  

 

OLIVEIRA, R. P. P. Simulação e Análise da Influência dos Parâmetros do 
Processo de Obtenção do Gás de Síntese Utilizando o Software Aspen Hysys.  
2021. 66 f. Trabalho de Conclusão de Curso Bacharelado em Engenharia Química - 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Ponta Grossa, 2021.  

Na intenção de criar novas possibilidades para geração de energia a partir de fontes 
renováveis, o hidrogênio vem sendo estudado como opção, por possuir fontes de 
produção a partir de poluentes, alto poder calorífico e ser um combustível limpo. 
Com o intuito de contribuir cientificamente para o entendimento das reações de 
reforma de metano, realizou-se a análise da influência dos parâmetros de reação. O 
processo foi estudado através de experimentos computacionais com o apoio dos 
softwares Aspen Hysys e Excel, baseando-se na minimização da energia livre de 
Gibbs no equilíbrio. Os parâmetros estudados foram: proporção molar de reagentes 
(1 - 5), temperatura (600 – 1000 °C) e pressão (1 - 5 bar) utilizando como base a 
literatura. No desenvolvimento do processo, foram simuladas unidades de reforma 
de metano a seco e de reforma de metano a vapor, bem como ambas as unidades 
utilizando Biogás como fonte de metano. A planta foi construída no simulador e os 
resultados obtidos indicam que, altos valores na proporção molar de CO2/CH4, 
CO2/Biogás, H2O/CH4 e H2O/Biogás, altas temperaturas e baixas pressões 
favorecem a máxima conversão de metano. A utilização do biogás em substituição 
do metano puro no processo de reforma de metano demonstrou ter um grande 
potencial visto a necessidade de agregar valor a um resíduo e as suas condições 
favorecerem a reação de produção de gás de síntese. Através desse estudo, foi 
possível obter parâmetros termodinâmicos que podem facilitar a otimização de 
operações para obtenção de gás de síntese.  

Palavras-chave: Gás de Síntese. Biogás. Simulação. Hysys. Reforma de Metano.  
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ABSTRACT 

OLIVEIRA, R. P. P. Simulation and Analysis of the Influence of the Syngas Gas 
Obtaining Process Parameters Using the Aspen Hysys Software. 2021. 66 p. 
Work of Conclusion Course Graduation in Chemical engineering - Federal 
Technology University - Paraná. Ponta Grossa, 2021.  

With the intention of creating new possibilities for generating energy from renewable 
sources, hydrogen has been studied as an option, as it has sources of production 
from pollutants, high calorific value and is a clean fuel. In order to contribute 
scientifically to the understanding of methane reform reactions, an analysis of the 
influence of the reaction parameters was carried out. The process was studied 
through computational experiments with the support of the Aspen Hysys and Excel 
software, based on the minimization of Gibbs free energy in equilibrium. The 
parameters studied were: molar ratio of reagents (1 - 5), temperature (600 - 1000 °C) 
and pressure (1 - 5 bar) using the literature as a basis. In the development of the 
process, dry methane reform units, steam methane reform units and both units using 
Biogas as the methane source were simulated. The plant was built in the simulator 
and the results obtained indicate that high values in the molar proportion of CO2/CH4, 
CO2/Biogas, H2O/CH4 and H2O/Biogas, high temperatures and low pressures favor 
the maximum conversion of methane. The use of biogas to replace pure methane in 
the methane reform process has shown great potential, given the need to add value 
to a waste and its conditions to favor the reaction of synthesis gas production. 
Through this study, it was possible to obtain thermodynamic parameters that can 
facilitate the optimization of operations to obtain syngas gas. 

Keywords: Synthesis gas. Biogas. Simulation. Hysys. Methane Reform. 
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1 INTRODUÇÃO 

A energia é um agente que estimula o desenvolvimento econômico e social 

no mundo. Em vista disso, muitas tecnologias são desenvolvidas para assegurar seu 

fornecimento contínuo objetivando a sustentabilidade do sistema energético. Com a 

intenção de criar novas possibilidades para substituir a geração de energia a partir 

do petróleo, o hidrogênio vem sendo uma fonte de energia viável, pois exibe 

características importantes como alto poder calorífico e se apresenta como um 

combustível limpo (SHERIF et al., 2005). O hidrogênio (H2) é um gás incolor, 

inodoro, insípido. Ele não é encontrado na natureza na forma livre, ou seja, ele se 

encontra comumente ligado a algum outro elemento químico, sendo assim, é 

necessário o desenvolvimento de tecnologias para obtenção de H2 livre (BASINI, 

2005). 

Dentre todas as fontes de matéria prima para a produção de hidrogênio, o 

gás natural, que tem em sua composição majoritariamente metano, se mostra como 

o mais empregado, isso devido à sua abundância na natureza e sua capacidade de 

conversão em hidrogênio (BARBIR, 2013). Contudo, havendo a necessidade do 

desenvolvimento de vias alternativas utilizando fontes renováveis para produção de 

hidrogênio, o biogás aparece como uma boa opção para produção de hidrogênio, 

principalmente no processo de reforma de metano, pois envolve na sua reação a 

conversão de metano e o dióxido de carbono (ROSEN et al., 2008). O biogás tem 

em sua maior composição CO2 e CH4, porém contêm outros compostos químicos 

que mesmo em pequena quantidade representam uma enorme preocupação quando 

o biogás é utilizado como fonte de matéria prima. Na produção de hidrogênio a 

reforma de metano utilizando biogás como reagente vem ganhando grande 

destaque na indústria e na comunidade científica, com grande potencial para a área 

de energia. Isso acontece principalmente pela sua qualidade ambiental, devido à 

redução das emissões de gases de efeito estufa na atmosfera. 

Em perspectiva industrial, a reforma do metano, tem condições favoráveis 

para alguns processos, podendo destacar os processos de síntese de 

hidrocarbonetos líquidos conhecido também como síntese de Fischer-Tropsch e de 

compostos oxigenados, sendo uma via eficaz para a produção do gás de síntese 

(CO2 + H2) (ELTEJAEI et al., 2012).  
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Foram encontrados relativamente poucos trabalhos que reportam o processo 

de reforma de metano utilizando o biogás como fonte de matéria prima. Para esse 

processo ainda há necessidade de esforços significativos relacionados à diminuição 

da susceptibilidade do catalisador à formação de coque e à purificação do biogás. 

Nesse trabalho foi feito a análise de sensibilidade e formulação da simulação de 

alguns processos de reforma de metano, que foram comparados com a aplicação de 

biogás substituindo o metano puro na forma de reagente. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 GASES DO EFEITO ESTUFA  

 O consumo de energia e combustíveis fósseis teve um grande aumento 

com o desenvolvimento industrial e econômico, ocasionando, o crescimento das 

emissões de gases como o dióxido de carbono (CO2) na atmosfera (CHEN et al., 

2016). Quando os raios solares incidem sobre o planeta Terra, uma parte dessa 

energia é absorvida e aproveitada como fonte de calor, enquanto a outra parte é 

refletida pelas nuvens e pela superfície terrestre, retornando ao espaço. Os gases 

denominados causadores do efeito estufa, quando presentes na atmosfera, criam 

uma barreira que impede a saída de calor dos raios refletidos, produzindo uma 

instabilidade no balanço energético do planeta (OKTYABRSKIY et al., 2016). Esta 

instabilidade, por sua vez, resulta em uma série de alterações climáticas, como o 

crescimento da temperatura média, aumento do nível do mar e eventos climáticos 

extremos (SILVA, 2015). 

Os principais gases do efeito estufa são CO2, CH4, N2O, e 

clorofluorcarbonos. Apesar de uma parte das emissões dos gases do efeito estufa 

ser originária de resíduos orgânicos, a maior parte vem do dióxido de carbono (CO2) 

produzido em consequência da utilização de combustíveis fósseis, como carvão, 

petróleo e gás natural (LUO et al., 2013; JIANG et al., 2016). Desde 1700, mais que 

dobraram as emissões de CH4 resultante do aumento das atividades humanas 

(WUEBBLES, 2002). O potencial de aquecimento global por unidade de massa de 

CH4 é 25 vezes maior do que o CO2 (SOLOMON et al., 2007). Com a 

conscientização dos danos causados pelo efeito estufa houve um aumento de 

pesquisas científicas que visam estudar e reduzir os impactos deste fenômeno 

(SANTOS; RONCONI, 2014). Para auxiliar essas pesquisas alguns critérios 

importantes devem ser adotados, um deles é aperfeiçoar ideias para a utilização de 

gases de efeito estufa como matéria-prima na produção de bioderivados na indústria 

química. 
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2.2 BIOGÁS 

O biogás é composto principalmente por dióxido de carbono (CO2) e metano 

(CH4). Nele se encontram também pequenas quantidades de outros gases como a 

amônia (NH3), sulfeto de hidrogênio (H2S), nitrogênio (N2), hidrogênio (H2), oxigênio 

(O2) e vapor de água (H2O). A composição do biogás varia de acordo com alguns 

parâmetros, dentre eles, o tipo de substrato a digerir e o digestor. O biogás pode ser 

disposto em três situações distintas: 

 i) in natura, apresentando 55-70% de CH4, 30-45% de CO2 e 500-4000 ppm 

de H2S. (H2S está presente quando são utilizados dejetos de animais como fonte de 

matéria prima para a biodigestão anaeróbia, normalmente este é o processo 

empregado na produção do biogás). (ALVES et al., 2013; MOURA, 2012).  

ii) tratado parcialmente para remoção do H2S. 

iii) purificado para enriquecimento em “biometano” (93 - 96% de CH4, 4 - 7% 

de CO2 e < 20 ppm de H2S) (LAU et al., 2011; OHKUBO et al., 2010).   

Como citado acima, o biogás possui alguns compostos que são 

considerados  impurezas, como N2 e H2S, que podem afetar a qualidade do 

combustível do biogás. Portanto, tecnologias de melhoramento e purificação são 

necessárias para controlar os níveis de impurezas, dependendo dos requisitos  de 

utilização. As principais tecnologias para melhoria e purificação de biogás incluem 

absorção (física e química), adsorção, tecnologia por membrana, tecnologia 

criogênica e métodos biológicos (Gao et al., 2018). 

 

2.2.1 Utilização de Biogás de Primeira Geração 

Nas tecnologias de primeira geração, o biogás é tratado diretamente como 

combustível para produção de calor e energia elétrica, ou convertido em outra forma, 

sem mudanças químicas essenciais. É comum a utilização do biogás diretamente 

como fonte de energia para produção de calor e eletricidade, dado que o CH4, um 

composto altamente energético, é um de seus componentes majoritários. Suas 

aplicações incluem diversos processos industriais como: produção de calor e vapor, 

geração combinada de calor e eletricidade, injeção em redes de gás natural e 

conversão em biogás comprimido e biogás liquefeito (LBG) (Gao et al., 2018). 
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2.2.2 Utilização de Biogás de Segunda Geração 

Com o intuito de agregar mais valor ao biogás muitos pesquisadores 

direcionaram suas pesquisas para a utilização de segunda geração. As ideias de 

segunda geração são baseadas em reações catalíticas, e colocam o biogás no papel 

de um material químico, que vem sendo uma fonte de crescente interesse. Durante 

essas reações, é esperado que o biogás seja convetidos em produtos que possam 

ser aplicados em engenharia química e outras áreas, e com isso obter um valor 

agregado maior. Os métodos de utilização de biogás de segunda geração incluem 

principalmente a produção de  hidrogênio, produção de biometanol e produção de 

hidrocarbonetos e álcoois superiores (Gao et al., 2018). 

 

 

2.3 HIDROGÊNIO COMO FONTE DE ENERGIA RENOVÁVEL 

O hidrogênio está entre os elementos mais abundantes no universo e por 

isso acredita-se que o hidrogênio será o transportador de energia do futuro dentro 

das opções em um sistema de energia renovável. Segundo Sherif et al., (2005), os 

estudos existentes procuram fontes de energia seguras, ambientalmente limpas e de 

fácil transporte. Quando encontradas, essas fontes de energia satisfariam às 

necessidades da geração energética mundial e não seriam prejudiciais ao meio 

ambiente como as fontes de geração de energia não renováveis que utilizamos na 

sociedade atual.  O hidrogênio consegue atender à maioria desses requisitos e por 

isso se faz necessário o estudo para obtenção dessa fonte energética. Ao ser 

utilizado em um motor de combustão interna produz somente água como 

subproduto. O hidrogênio possui característica de não ser uma fonte primaria de 

energia, porém pode ser produzido por várias vias diferentes usando como matéria 

prima fontes de energia alternativas, tais como gás natural, biogás, solar, metano e 

gasolina (SANABIO, 2015). Outra característica importante é que grande quantidade 

de energia é liberada pela reação com oxigênio e baixo peso do combustível, que 

pode facilitar o seu transporte, que são fatores que influenciam a sua escolha como 

via para o combustível do futuro (HINRICHS et al., 2010). O hidrogênio no estado 
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liquido, ocupa um espaço equivalente a 1:700 do seu estado gasoso, o que leva a 

ser utilizado como combustível para capsulas espaciais e propulsão de foguetes 

(MUJEEBU, 2016). Pode ser usado também como petroquímico para produzir 

aminas e fibras sintéticas, na redução de minérios e nas pesquisas com criogenia. O 

hidrogênio (H2) possui o maior conteúdo de energia por unidade de massa (141,9 

MJ/kg) entre os combustíveis e não tem emissões quando convertido em uma célula 

de combustível. Quando combinado com o oxigênio formando água desprende 

grande quantidade de energia. Na tabela 1 podemos comparar o seu poder calorífico 

com os com os de outros combustíveis. O calor de vaporização, que é calculado 

pela diferença entre o poder calorífico superior e o inferior, demonstra a parcela de 

energia que necessita para transformar combustível líquido em gasoso (BAIRD, 

2011).   

 

Tabela 1 – Poder calorífico de diferentes combustíveis. 

Combustível 
Poder Calorífico superior (25 °C 

e 1 atm) 
Poder Calorífico inferior (25 °C 

e 1 atm) 

Hidrogênio 141,86 kJ/g 119,93 kJ/g 

Metano 55,53 kJ/g 50,02 kJ/g 

Propano 50,36 kJ/g 45,60 kJ/g 

Gasolina 47,50 kJ/g 44,50 kJ/g 

Gasóleo 44,80 kJ/g 42,50 kJ/g 

Metanol 19,96 kJ/g 18,05 kJ/g 

 

 

Segundo os dados da tabela 1, observa-se que o hidrogênio possui maior 

valor energético dentre os combustíveis apresentados, isso em decorrência de não 

possuir átomos pesados como o carbono. Em comparação aos hidrocarbonetos, a 

energia liberada é aproximadamente 3 vezes maior. Significa que seria necessário 

somente 1/3 de massa de hidrogênio para gerar a mesma quantidade de energia em 

massa de hidrocarbonetos (SANTOS, 2001). 

Os principais problemas no seu uso como combustível são a 

indisponibilidade na natureza, dificuldade de armazenamento, devido a sua alta 

inflamabilidade e a necessidade de métodos de produção com alto valor financeiro. 

Existem diversas vias de processo para a produção de hidrogênio (H2), como, por 

Fonte: SANTOS (2008) 
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exemplo, a reforma de hidrocarbonetos, pirólise, eletrolise da água, a gaseificação 

de biomassa e a produção biológica (CALIJURI, 2013). Atualmente, a via de 

processo mais utilizada para obtenção do hidrogênio é por meio da utilização de 

combustíveis fósseis. Pela existência de vias de processo para a produção e a gama 

de aplicações, se faz necessários estudos para obter hidrogênio de fontes limpas e 

de baixo custo.  

 

 

2.4 GÁS DE SÍNTESE 

 O gás de sintese é uma mistura composta principalmente por CO e H2. 

É um material gasoso atraente e valioso que tem muitas aplicações potenciais na 

engenharia química, incluindo a produção de etanol, óleo Fischer-Tropsch, gasolina 

e outros produtos químicos. Esse gás pode ser extraído por diversas vias diferentes, 

utilizando matérias primas como o petróleo, gás natural, biomassa, entre outros. Ele 

é uma fonte de energia limpa, por não possuir gases poluentes como óxidos de 

nitrogênio (NOx) e óxidos de enxofre (SOx) em sua composição. Comumente é 

através do processo de separação de CO e H2 que obtemos o hidrogênio puro. 

Hidrogênio (H2) é um gás incolor, inodoro e insípido. Na atualidade as opções mais 

utilizadas para a produção de H2 são a partir do etanol, metanol e metano (MA et al., 

2016; SAAD; WILLIAMS,2017). Após obter o gás de síntese, pode-se produzir 

combustível pelo processo de síntese de Fischer-Tropsch. Esta síntese é feita a 

partir da reação de polimerização do CO existente no gás de síntese e acontece 

com a presença de um catalisador, que normalmente é constituído de cobalto ou 

ferro, gerando hidrocarbonetos e produtos oxigenados conforme vemos na equação 

1.0 (DAVIS, 2003). 

 

N (CO + 2 H2) ↔-(CH2)n- + n H2O ∆Hº298 = -167 kJ/mol (1.0) 

 

Ainda não há nenhum processo de obtenção do gás de síntese que leve 

exclusivamente à formação de CO e H2, podendo-se, então, encontrar também na 

mistura gasosa vapor de água, dióxido de carbono e metano não reagido (GEROSA, 

2007). Todas as vias de processo vêm sendo aprimoradas com intuito de garantir 
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uma razão H2/CO igual a 2, pois é a razão ideal para otimização do processo de 

conversão por Fischer-Tropsch (VASCONCELOS, 2006). Neste caso, o processo 

em estudo além de apresentar as melhores condições para a produção de 

hidrogênio, poderá indicar uma ótima opção para produção de gás de síntese, visto 

que, em alguns casos, o processo apresenta as condições necessárias para a 

síntese de Fischer-Tropsch.  

 

2.4.1 Processos de Produção de Gás de Síntese 

Para obtenção de H2 em larga escala as principais técnicas empregadas 

promovem a reforma de hidrocarbonetos leves, principalmente o metano. Porém, 

algumas destas rotas produzem gás de síntese (CO e H2). Para obter H2 de alta 

pureza a partir do gás de síntese o custo do processo é relativamente elevado, uma 

vez que o CO precisa ser retirado. Os processos mais comuns de reforma do 

metano para produção de hidrogênio são: reforma a vapor, reforma oxidativa parcial, 

reforma autotérmica, reforma a seco (NIKOLAIDIS; POULLIKKAS, 2017). Além 

dessas vias mais comuns, vem sendo bastante estudado o gás de síntese para 

aplicação industrial como combustível, a partir do uso de biogás como substituição 

do metano puro como reagente, visto que, em alguns processos existe rejeito de 

matérias orgânicas que geram biogás e assim há o aproveitamento como matéria 

prima (OHKUBO et al., 2010).  

 

2.4.1.1 Reforma a vapor  

Para o processo industrial o principal método de produção de hidrogênio e 

gás de síntese é a reforma a vapor do metano (NIKOLAIDIS; POULLIKKAS, 2017). 

Nesse processo metano reage com o vapor de água, na presença de um 

catalisador, produzindo gás de síntese com uma razão molar H2/CO de 3/1 (equação 

1.1), portanto, mais adequada à produção de hidrogênio (ANTZARA et al., 2016). 

Paralelamente à reação apresentada na equação 1.1, ocorre à reação de 

deslocamento gás-água (Water-Gás shift), representada pela equação 1.2. É um 

processo altamente endotérmico, favorecido por pressões baixas e temperaturas 
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elevadas de reação (650 - 850 ºC), para obtenção de rendimentos em H2 de 60 a 

70% (BERROCAL, 2009).  

 

CH4 + H2O↔CO + 3H2            ∆Hº298 =  206 kJ/mol (1.1) 

CO + H2O ↔CO2 + H2            ∆Hº298 = - 41 kJ/mol (1.2) 

 

A reforma de metano a vapor, apesar de ser o método mais empregado 

industrialmente, possui a desvantagem de apresentar altos gastos energéticos, pois 

trata-se de reações globalmente endotérmicas. Sendo assim, condições exigidas 

como altas temperaturas e pressões, resultam em reações paralelas de formação de 

carbono chamadas reação de decomposição do metano, reação de Boudouard e 

reação de redução do CO, respectivamente, equações 1.3, 1.4 e 1.5, favorecendo a 

desativação do catalisador pelo acúmulo de coque (carbono depositado sobre a 

superfície do catalisador) (KARIMIPOURFARD et al., 2014). 

 

CH4 ↔ C + 2H2           ∆Hº298 =     75 kJ/mol (1.3) 

2CO  ↔  C + CO2     ∆Hº298 = - 172 kJ/mol (1.4) 

CO  +  H2 ↔  C+  H2O  ∆Hº298 = - 131 kJ/mol (1.5) 

 

Para evitar que ocorra a desativação do catalisador pela formação de coque, 

deve-se usar catalisadores de alta estabilidade. Os catalisadores a base de metais 

nobres como Pt e Pd são menos suscetíveis às reações de formação de carbono, 

porém apresentam alto custo (LAOSIRIPOJANA; ASSABUMRUNGRAT, 2005). Por 

isso, existem várias pesquisas direcionadas a melhorar as propriedades dos metais 

não-nobres, o que mais se destaca é o catalisador de Ni. Os catalisadores mais 

empregados industrialmente contem de 12 a 20% de níquel suportado em um 

material refratário como a gama e alfa alumina contendo promotores, como potássio 

ou cálcio, que ajudam a reduzir a deposição de coque (BERROCAL, 2009). 

  

2.4.1.2 Reforma oxidativa parcial  

Uma alternativa para redução dos custos energéticos para a produção de 

hidrogênio é o processo de oxidação parcial do metano, que tem reação 
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moderadamente exotérmica, esse processo tem ganhado atenção por ser mais 

econômico energeticamente para a produção de H2, se equiparado com a reação de 

reforma a vapor (CORBO; MIGLIARDINI, 2007). Neste processo, o metano é 

parcialmente oxidado para a produção de gás de síntese, sendo o processo 

realizado à pressão atmosférica e temperaturas na faixa de 700-900 ºC para garantir 

a conversão completa com razão H2/CO próxima de 2/1. Portanto, a reação de 

reforma a vapor do metano produz uma razão H2/CO superior à oxidação parcial, 

tem assim vantagem na produção de hidrogênio puro. 

A reforma oxidativa parcial ocorre por mecanismo direto e indireto. O 

mecanismo indireto, no qual consiste na combustão do metano e em sequência à 

reforma do metano com CO2 e da reforma a vapor, equações respectivamente 1.6, 

1.7 e 1.1, e o mecanismo direto em que o metano reage diretamente com o oxigênio 

(O2), representada pela equação 1.8 (ALMEIDA, 2012).  

 

CH4+ 2O2 ↔ CO2 + 3H2O       ∆Hº298 =  - 802 kJ/mol                          (1.6) 

CH4+ CO2 ↔ 2CO + 2H2       ∆Hº298 =    247 kJ/mol (1.7) 

CH4+ ½O2 ↔ CO + 2H2        ∆Hº298 =  -  38 kJ/mol (1.8) 

 

Uma pequena diminuição na seletividade para CO, gera um favorecimento a 

equação 1.6, levando à sua combustão completa, isso faz que a temperatura da 

reação seja elevada, podendo causar a formação de hot-spots (pontos quentes) no 

reator e de deposição de carbono na superfície do catalisador (DANTAS et al., 2012; 

OMATA et al., 2012). Os catalisadores utilizados no processo de oxidação parcial do 

metano, assim como na reforma a vapor do metano, são, normalmente, 

catalisadores suportados a base de Ni (CORBO;  MIGLIARDINI, 2007). 

 

2.4.1.3 Reforma autotérmica  

Outra alternativa para tentar reduzir os custos energéticos para a produção 

de hidrogênio é uma mistura da reforma a vapor com a reforma oxidativa parcial, na 

qual, o processo de reforma a vapor é efetuada em presença de oxigênio (AYABE et 

al., 2003). As temperaturas empregadas nesse processo são altas, na faixa de 1000 

a 1200 ºC (BERROCAL, 2009). O termo autotérmico é usado, pois no processo as 
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reações que ocorrem são exotérmicas e endotérmicas. Com isso, energia na forma 

de calor gerada pela reforma oxidativa parcial é utilizada na reforma a vapor, tendo 

uma otimização do processo e redução dos custos energéticos, resultados das 

somas das equações 1.1, 1.2, 1.6 e 1.8. A grande vantagem neste processo em 

relação aos outros, é que nos reatores convencionais há a utilização de combustão 

externa provenientes de outros combustíveis para gerar calor (VASCONCELOS, 

2006). Outra vantagem é a combinação dessas reações, o que pode melhorar o 

controle de temperatura no reator e diminuir a formação de hot- spots (pontos 

quentes), evitando a desativação do catalisador por sinterização ou deposição de 

carbono (SOUZA; SCHMAL, 2005). A principal desvantagem encontrada neste 

processo, é a necessidade de oxigênio (O2) e as experiências em nível industrial 

ainda são limitadas (ALVES et al., 2013). 

 

2.4.1.4 Reforma a seco  

A reforma a seco de metano está se tornando um assunto desafiador, 

atraindo cada vez mais atenção devido ao seu impacto industrial e ambiental 

positivo, pois utiliza como reagentes dois gases que contribuem para intensificar o 

efeito estufa (CH4 e CO2). A combinação dos reagentes pela reforma de metano a 

seco produz o gás de síntese (H2 e CO) em uma proporção de 1/1, que é usado para 

sintetizar produtos químicos industriais, tais como metanol e éter dimetílico, ou 

reações de Fischer-Tropsch (processo químico para produção de hidrocarbonetos 

líquidos como gasolina, querosene, e lubrificantes a partir do petróleo), e que, a 

partir da sua separação, produz H2 que pode ser utilizado em células combustíveis 

(ABDOLLAHIFAR et  al., 2014; ALIPOUR et al., 2014; AL-FATESH et al., 2011). A 

reforma a seco ocorre quando o CH4 reage com o CO2 produzindo CO e H2 

representado pela equação 1.7. Esse processo é altamente endotérmico, requer 

altas temperaturas e baixas pressões, e consequentemente, um elevado gasto de 

energia. Em geral, a reforma a seco ocorre em temperaturas que variam entre 600 e 

900 ºC, utilizando razão molar CH4/CO2 entre 1 e 1,5, obtendo rendimentos de H2 

em torno de 50% (LAU et al., 2011). 

Juntamente com a reação principal (equação 1.7) poderão ocorrer reações 

paralelas como as que modificam o equilíbrio de conversão do CO2 em CH4: 
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metanação (equação 1.9), deslocamento gás-água inversa (equação 1.2), 

decomposição de monóxido de carbono por meio da reação de Boudouard (equação 

1.4) e pela reação indesejada de decomposição do metano (equação 1.3) 

(BEREKETIDOU; GOULA, 2012, KOLBITSCH et al., 2008). Uma desvantagem 

desse processo é quando a reação de decomposição do metano (equação 1.3) 

acontece mais rápido do que a taxa de remoção de carbono, isso pode levar a sérios 

problemas quanto à formação de coque, e consequentemente haverá a desativação 

do catalisador e bloqueio do reator pelo coque formado. A reação de decomposição 

do monóxido de carbono (equação 1.4) é favorecida por baixas temperaturas e, em 

conjunto com a reação de decomposição do metano, pode ser geradora de carbono 

(ALVES et al., 2013). 

 

CO 2 + 4H2↔CH4 + 2H2O ∆Hº298 = 165 kJ/mol (1.9) 

 

Um dos principais problemas no processo de reforma a seco é a formação 

de coque. A análise termodinâmica para a reforma a seco do metano prediz um 

potencial elevado para a sua formação, já que a reação carbono-vapor d’água não 

ocorre como na reforma a vapor (equação 1.2 inversa). A deposição de carbono 

sobre o catalisador cobre o centro ativo do catalisador e consequentemente provoca 

sua desativação, levando a obstrução do reator. Para minimizar esse problema no 

processo, é necessário adequar as condições do processo como temperatura, 

vazão, tipo do catalisador, dentre outros (ABDOLLAHIFAR et al., 2014; ALIPOUR et 

al., 2014).  

 

2.4.1.5 Conversão de equilíbrio: temperatura, proporção molar de 
alimentação e pressão    

Segundo Wang et al. (1996) e Gao et al. (2011),  a conversão de equilíbrio é 

geralmente avaliada com base na proporção molar de alimentação de CO2/CH4 e 

H2O/CH4, e pelos efeitos da temperatura e pressão em que a reforma de metano é 

conduzida. 
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Figura 1 - Efeito da temperatura na Reforma de Metano; 1 mol de CH4 a 0,1 MPa 

 

Fonte: Gao et al. , (2011) 

A figura 1 demonstra o efeito da temperatura sobre a conversão de equilíbrio 

para uma proporção molar de alimentação CO2/CH4 e H2O/CH4 igual a 1 e pressão 

de  1 bar (0,1 MPa). Como o esperado pela análise da energia livre de Gibbs, abaixo 

de 500°C não se tem uma conversão de CH4, H2O e CO2 significativa e para 

temperaturas elevadas pode-se obter conversões de equilíbrio calculadas de metano 

de aproximadamente 95%. Em temperaturas menores de 900°C a quantidade de C 

e H2O formada terá grande impacto na razão CO/H2, devido à uma diminuição na 

produção de CO.  

De acordo com a figura, a reação 1.5, a principal rota de formação de água, 

é favorecida por baixas temperaturas e com a elevação da temperatura a quantidade 

de C e H2O decai consideravelmente. Portanto, para obter altas conversões e alta 

seletividade para H2 e CO as reações de reforma necessitam altas temperaturas. 

Segundo Usman et al., (2015) e Chein et al., (2018)  a medida que se eleva a 

temperatura do processo, presença de metano diminui e mais monóxido de carbono 

estará presente no gás de equilíbrio, o que está de acordo com o princípio de Le 

Chatelier. 
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Figura 2 - Efeito da proporção molar de CO2/CH4 na Reforma a Seco; 750 ºC e 
0,1 MPa 

 

Fonte: Gao et al., (2011) 

Conforme pode ser observado na figura 2, os produtos da reação de reforma 

(CO e H2) são formados em uma maior quantidade para uma ampla faixa de 

proporção molar de alimentação de CO2/CH4 para a temperatura de 750 ºC. 

Entretanto, tem-se que para proporções molares de entrada de CO2/CH4 superior a 

1,5 a razão de CO/H2 sofre um aumento considerável. Segundo Zhang et al., (2015) 

e Laosiripojana et al. (2005) no processo de reforma a vapor o aumento da razão de 

alimentação ocorre de forma semelhante à descrita na figura 2. 

 

Figura 3 - Efeito da pressão na Reforma de Metano; 1 mol de CH4 a 750°C 

 

Fonte: Gao et al., (2011) 
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De acordo com Gao et al., (2011) todas as reações da reforma de metano 

são processos de expansão de volume, consequentemente, o aumento da pressão 

será desfavorável. Observa-se na figura 3, que a quantidade de equilíbrio decai 

significativamente com o aumento da pressão. 

 

 

2.5 SIMULADOR ASPEN HYSYS  

O simulador de processos Aspen Hysys é muito utilizado na indústria 

química, principalmente de óleo e gás. Neste simulador, podemos criar modelos 

dinâmicos e estatísticos, melhorias de processos por meio de analise de influencia 

de parâmetros, otimização de desempenho de planta e analise energética, entre 

outras ferramentas empregadas dentro do software. (UNIVERSIDADE DE 

ALBERTA, 2021). O Aspen Hysys possui uma interface interativa, na qual há 

possibilidade de manipular as variáveis do processo e as operações unitárias 

empregadas. Tudo isso é feito com a construção de um fluxograma com 

equipamentos e linhas de fluxo de material e energia. 

O primeiro passo para construção da simulação é a adição de todos os 

componentes envolvidos no processo, caso não possua o componente desejado 

existe a possibilidade de criar o componente, desde que tenha conhecimento de 

algumas informações como massa molar, ponto de ebulição e densidade. Após 

adicionar os componentes deve-se definir qual pacote termodinâmico será utilizado. 

O pacote termodinâmico contém os métodos e componentes usados nos cálculos. 

Os parâmetros a e b presentes na equação de estado quando há misturas, são 

obtidos por meio das propriedades dos componentes puros através de uma regra de 

mistura e da composição com interação dos seus componentes que são 

representadas pelos parâmetros de interação binária (Xu Z; Sandler SI, 1987).  

Quando no ambiente de simulação, podem-se adicionar correntes de 

material ou de energia e as operações unitárias que correspondem o processo 

desejado, o software possui uma grande variedade de componentes e equipamentos 

para que seja simulado um ambiente semelhante ao real.  
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 AMBIENTE DE SIMULAÇÃO 

Este trabalho tem por finalidade simular, a produção de gás de síntese por 

quatro vias diferentes, sendo elas a reforma de metano a seco, reforma de metano a 

vapor e ambas as reformas utilizando o biogás como substituição do metano puro na 

forma de reagente. Como o biogás é um material inexistente no banco de dados do 

Aspen Hysys, esse componente foi criado através das informações das suas 

composições. Utilizou-se o biogás com 70% de CH4 e 30% de CO2. Estudou-se a 

obtenção do gás de síntese variando as correntes de entrada e os parâmetros de 

temperatura, proporção molar e pressão. O software Excel também foi utilizado para 

a correlação das variáveis de processo e sua análise. Cada processo foi criado a 

partir das correntes e operações unitárias necessárias para o processo descrito. As 

operações unitárias utilizadas na simulação foram baseadas nos processos de 

reforma a seco e reforma a vapor, visto que os outros dois processos terão como 

diferença somente a substituição de um dos reagentes de entrada.  As operações 

incluem principalmente reatores de equilíbrio, trocadores de calor, misturadores, 

separadores.  

O pacote termodinâmico utilizado em todas as vias de processo foi o Peng 

Robinson, visto que, se trata de um modelo ideal para cálculos de massas 

específicas de líquidos em sistemas de hidrocarbonetos bem como para cálculos de 

equilíbrio líquido-vapor (Xu Z; Sandler SI, 1987). As reações utilizadas nos 

processos de reforma de metano foram às reações 1.1 e 1.7, devido as reações 

paralelas não serem favorecidas a temperaturas elevadas se tornando 

insignificantes a essa analise (Gao et al., 2011). Todas as reações foram 

adicionadas ao software durante a simulação considerando a estequiometria e as 

condições termodinâmicas, sendo que o equilíbrio químico foi calculado utilizando o 

modelo de minimização de Gibbs, que de acordo com a pesquisa foi o mais 

adequado para um estudo em que envolva múltiplos equipamentos operando dentro 

de certos limites operacionais (SOLSVIK, 2016). Outras reações paralelas que 

acontecem durante a geração do gás de síntese foram ignoradas devido o foco do 

presente trabalho ser a influencia dos parâmetros nas reações principais. 
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3.2 DESCRIÇÃO DO PROCESSO 

3.2.1 Reforma de Metano a Seco 

Na reforma a seco utilizou-se referencias da literatura como Gonçalves et al., 

(2005),  LAU et al., 2011, Kathiraser et al., (2015) e Pashchenko (2017) para avaliar 

e validar seu comportamento. 

Inicialmente definiram-se os componentes utilizados no processo conforme o 

quadro 1. Foram adicionadas as reações e selecionado o pacote termodinâmico. 

 

Quadro 1 – Compostos presentes na base de dados no ASPEN HYSYS - Reforma a Seco 

Composto Nome no simulador 

Metano Methane 

CO2 CO2 

CO CO 

H2 Hydrogen 

N2 Nitrogen 

 

 

As condições operacionais nas vazões das correntes de entrada de CH4 e 

CO2 são apresentadas na tabela 2. Além dos reagentes foi adicionado como 

corrente de entrada nitrogênio (N2) para o arraste dos reagentes, visto que o N2 é 

inerte a reação de reforma. Foi utilizado um reator de equilíbrio desenvolvido 

seguindo o modelo termodinâmico de Gibbs, onde os cálculos de equilíbrio 

termodinâmico do sistema possui como base a minimização da energia livre de 

Gibbs. A reação utilizada na simulação foi à reação principal de reforma a seco 

(equação 1.7). A reação que forma deposição de carbono foi negligenciada devido à 

temperatura utilizada, na qual torna a sua formação insignificante. As dimensões do 

reator utilizado foram 4 m de altura e 1 metro de diâmetro. 

 

 

Fonte: Autoria própria (2021)   
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Tabela 2 – Condições operacionais das correntes de entrada - Reforma a Seco 

Condições Operacionais N2 CO2 CH4 

Vazão (kgmol/h) 200 1000 1000 

Temperatura (ºC) 25 25 25 

Pressão (Bar) 1 1 1 

 

 

Inicialmente foi construído o fluxograma como apresentado na figura 4 e 

adicionados condições operacionais acima citadas de acordo com o encontrado na 

literatura, posteriormente foi avaliado a influência dos parâmetros como temperatura, 

pressão e proporção molar dos reagentes. 

As correntes de entrada foram misturadas numa razão CO2/CH4 1/1 e pré-

aquecidas até uma temperatura de 100 °C na unidade aquecedora, onde a mistura 

resultante foi inserida no reator ERV-100 reator que simula as características de um 

tubular continuo (PBR). A reação de reforma é endotérmica e operou a 650 °C, após 

o término da reação, o vapor foi resfriado até uma temperatura de 50 °C na unidade 

resfriador e separado o gás de síntese e os reagentes residuais.  

 

Figura 4 - Fluxograma da Reforma a Seco 

 

Fonte: Autoria própria (2021) 

 

3.2.2 Reforma de Metano a Vapor 

Para a simulação de reforma a vapor, o procedimento utilizado foi similar ao 

da reforma seca onde foi feito com base nos trabalhos de Kim et al., (2015), Yuan et 

al., (2017) e Fan et al., (2015). 

 No quadro 2 são apresentados os componentes que foram adicionados no 

simulador para o processo e na tabela 3 as condições operacionais das correntes de 

entrada dos reagentes CH4 e H2O.  

Fonte: Autoria própria (2021) 
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Quadro 2 – Compostos presentes na base de dados no ASPEN HYSYS - Reforma a Vapor 

Composto Nome no simulador 

Metano Methane 

H2O Water 

CO CO 

H2 Hydrogen 

Fonte: Autoria própria  (2021) 

 

Tabela 3 – Condições operacionais das correntes de entrada na reforma a vapor- Reforma a 
Vapor 

Condições Operacionais H2O CH4 

Vazão (kgmol/h) 1000 1000 

Temperatura (ºC) 25 25 

Pressão (Bar) 1 1 

 

 

Para a simulação, considerou-se, como no processo anterior, o reator de 

equilíbrio com base no modelo termodinâmico de Gibbs. A reação utilizada na 

simulação foi a reação principal de reforma a vapor (equação 1.1). Novamente foi 

negligenciada a reação que forma deposição de carbono em função da temperatura 

utilizada para a reação (650 °C) que torna a reação quase que insignificante para o 

processo estudado. O reator utilizado foi semelhante ao processo de reforma a seco, 

um tubular continuo (PBR) e dimensões de 4 m de altura e 1 m de diâmetro. Foi 

construído o fluxograma como apresentado na figura 5 e adicionados condições 

operacionais acima citadas de acordo com o encontrado na literatura, 

posteriormente foi avaliado a influência dos parâmetros como temperatura, pressão 

e proporção molar dos reagentes. 

As correntes de entrada foram pré-aquecidas até uma temperatura de 100 

°C e misturadas numa razão H2O/CH4 igual a 1 sendo posteriormente inseridas no 

reator ERV-100 reator que simula as características de um tubular continuo (PBR). A 

reação de reforma é endotérmica e operou a 650 °C, após o término da reação, o 

vapor foi resfriado até uma temperatura de 50 °C na unidade resfriador e separado o 

gás de síntese e os reagentes residuais. 

Fonte: Autoria própria (2021) 



29 

 

 

Figura 5- Fluxograma da Reforma a Vapor 

 

Fonte: Autoria própria (2021) 

 

3.2.3 Reforma de Metano a Seco e a Vapor via Biogás 

Nestes processos foram utilizadas as mesmas configurações de fluxograma 

dos processos de reforma de metano a seco e a vapor, como pode ser visto nas 

figuras 6 e 7 abaixo. A única diferença foi a utilização do biogás como reagente no 

lugar do CH4. No Quadro 3 estão os componentes adicionados no software para a 

simulação. O biogás foi composto por 70% de CH4 e 30% de CO2 de acordo com Ji 

et al., (2003). Não foram considerados a influência dos contaminantes que compõem 

o biogás.  

 

Quadro 3 – Compostos presentes na base de dados no ASPEN HYSYS - Reforma via Biogás 

Composto Nome no simulador 

Metano Methane 

CO2 CO2 

H2O Water 

CO CO 

H2 Hydrogen 

N2 Nitrogen 

 

 

A tabela 4 apresenta as condições operacionais das correntes de entrada dos 

reagentes Biogás, CO2, N2 e H2O.  

 

Fonte: Autoria própria (2021) 
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Tabela 4 – Condições operacionais das correntes de entrada - Reforma via Biogás 

Condições Operacionais N2 CO2 H2O Biogás 

Vazão (kgmol/h) 200 1000 1000 1000 

Temperatura (ºC) 25 25 25 25 

Pressão (Bar) 1 1 1 1 

 

 

A reação utilizada na simulação de reforma a seco via biogás foi à reação 

principal de reforma a seco (equação 1.7). Para a reforma a vapor via biogás foram 

adicionados às reações de reforma a vapor e a seco (equações 1.1 e 1.7), devido à 

presença no processo dos reagentes para as duas reações. Novamente foi 

negligenciada a reação que forma deposição de carbono em função da temperatura 

utilizada para a reação (650 °C) que torna a reação quase que insignificante para o 

processo estudado.  

 

Figura 6- Fluxograma da Reforma a Vapor via Biogás 

 

Fonte: Autoria própria (2021) 

 

 

Figura 7- Fluxograma da Reforma a Seco via Biogás 

 

Fonte: Autoria própria (2021) 

 

 

Fonte: Autoria própria (2021) 
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3.3 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE  

Foi realizada análise de sensibilidade sendo de um total de duzentos 

experimentos computacionais com base nos quatros processos. Os resultados dos 

experimentos correspondentes a cada processo foram demonstrados por meio de 

tabelas e gráficos, facilitando a discussão dos resultados. Para avaliar como alguns 

parâmetros físicos influenciam a conversão de metano nos reatores de reforma, foi 

feita uma analise de sensibilidade nos processos individuais com o intuito de validar 

seus comportamentos. A validação teve como apoio comparação com a literatura 

científica atual e com alguns modelos de indústrias. Os parâmetros estudados 

foram: a influência da temperatura de operação, pressão de operação e as razões 

CO2/CH4, CO2/Biogás, H2O/CH4 e H2O/Biogás na conversão de metano. O sistema 

em questão tem como objetivo estudar a influência, principalmente, da temperatura 

no equilíbrio de forma geral, bem como da pressão e da fração de alimentação no 

reator. Os parâmetros escolhidos para a simulação foram para um intervalo de 

temperatura de 600 a 1000 °C, frações molares de alimentação de Reagente/CH4 e 

Reagente/Biogás foram de 1 a 5 e pressões de 1 bar a 5 bar. Durante o processo de 

análise foi mantido todos os parâmetros da simulação e modificado somente um. 

Modificou-se a proporção molar mantendo o CH4 e o Biogás e modificando a entrada 

do outro reagente. 

Para a análise da influência da temperatura foi mantido a pressão em 1 bar e 

a proporção molar, e modificou-se a temperatura. Foi obtido valores para todas as 

proporções molares (1 - 5). Na análise da influência da proporção molar foi mantido 

a pressão em 1 bar e a temperatura, obteve-se valores para cada temperatura (600 - 

1000 °C). Manteve-se a temperatura em 700 °C e a proporção molar para a análise 

de influência da pressão, obtendo valores para cada proporção molar. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 REFORMA DE METANO A SECO 

4.1.1 Influência da Temperatura 

No gráfico 1 estão os valores de conversão de metano obtidos por meio da 

simulação da reforma de metano a seco. Para a proporção molar de CO2/CH4 igual a 

1, a conversão de metano (CH4) para as temperaturas de 600 °C, 700 °C, 800 °C, 

900 °C e 1000 °C foram respectivamente de 43.68%, 76.48%, 92.71%, 97.69% e 

99.17%. Para a proporção molar igual a 2, as mesmas temperaturas apresentaram 

os valores de 60.18%, 93.67%, 99.57%, 99.96% e 100%. Os demais valores de 

conversão para proporções molares de 3, 4 e 5 podem ser vistas na tabela 5. 

 

Gráfico 1 – Conversão de metano x Temperatura (1 bar) - Reforma a Seco 

 

Fonte: Autoria própria (2021) 

 

Observa-se, no gráfico 1 que, para o intervalo simulado, a conversão do 

metano é maior para maiores valores de temperatura, isso ocorreu em todas 

proporções molares simulados. Indicando que altas temperaturas favorece a 

conversão de metano. O mesmo efeito foi observado em outras pressões. Isso era 

esperado conforme a literatura apresentada em capítulos anteriores.  
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4.1.2 Influência da Proporção Molar 

Pode ser observado no Gráfico 2 que mantendo a temperatura de 600 °C e 

pressão 1 bar constantes, a conversão do metano é 43.68% na proporção molar 

CO2/CH4 igual a 1. As conversões do metano são 60.18%, 71.03%, 78.64% e 

84.07% para proporção molar CO2/CH4 iguais a 2, 3, 4 e 5 respectivamente. Para a 

temperatura de 700 °C, a conversão do metano é 76.48% na proporção molar igual 

a 1. As Conversões do metano são 93.67%, 97.36%, 98.63% e 99.96% nas 

proporções molares iguais a 2, 3, 4 e 5 respectivamente. Os demais valores de 

conversão para as temperaturas de 800 °C, 900 °C e 1000 °C podem ser vistas na 

tabela 5.   

 

Gráfico 2 – Conversão de metano x Proporção molar (1 bar) - Reforma a Seco  

 

Fonte: Autoria própria (2021) 

 

Considerando a faixa simulada, a conversão de metano aumenta com o 

aumento da proporção molar CO2/CH4 para todas as temperaturas simuladas. 

Indicando que maiores proporções molares de CO2/CH4 favorecem a conversão de 

metano. O mesmo efeito foi observado em outras pressões. Isso era esperado 

conforme a literatura apresentada em capítulos anteriores. 
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4.1.3 Influência da Pressão 

No gráfico 3 observa-se que mantendo a temperatura de 700 °C e proporção 

molar CO2/CH4 igual a 1 constantes a conversão de metano é 76.48% na pressão de 

1 bar. As conversões de metano são 64.36%, 56.65%, 51.20%, e 47.07% nas 

pressões de 2 bar, 3 bar, 4 bar e 5 bar, respectivamente. Quando a proporção molar 

CO2/CH4 é 2, a conversão do metano é 93.67% na pressão de 1 bar. As conversões 

do Metano são 83.87%, 75.79%, 69.47% e 64.44% nas pressões de 2 bar, 3 bar, 4 

bar e 5 bar respectivamente. Os demais valores de conversão para proporções 

molares de 3, 4 e 5 podem ser vistas na tabela 6.  

 

Gráfico 3 – Conversão de metano x Pressão (700 °C) - Reforma a Seco  

 

Fonte: Autoria própria (2021) 

 

A conversão do metano foi maior para menores valores de pressão, 

considerando a faixa simulada, isso ocorreu em todas proporções molares 

simuladas. Indicando que altas pressões não favorecem a conversão de metano. O 

mesmo efeito foi observado em outras temperaturas. Isso era esperado conforme a 

literatura apresentada em capítulos anteriores. 
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4.1.4 Tabela de Dados 

A seguir, são apresentadas as tabelas 8 e 9, que contém um resumo dos 

valores simulados utilizados na elaboração dos gráficos 1, 2 e 3, já apresentados. 

 

Tabela 5 – Conversão do metano X Temperatura para cada proporção molar de CO2/CH4 

CO2/CH4 
Temperatura 

600°C 700°C 800°C 900°C 1000°C 

1 43.68 76.48 92.71 97.69 99.17 

2 60.18 93.67 99.57 99.96 100.00 

3 71.03 97.36 99.85 99.99 100.00 

4 78.64 98.63 99.92 99.99 100.00 

5 84.07 99.19 99.96 100.00 100.00 

 

 

 

Tabela 6 – Conversão do metano X Pressão para cada proporção molar de CO2/CH4 

CO2/CH4 
Pressão 

1 bar 2 bar 3 bar 4 bar 5 bar 

1 76.48 64.36 56.65 51.20 47.07 

2 93.67 83.87 75.79 69.47 64.44 

3 97.36 91.63 85.53 80.03 75.27 

4 98.63 95.19 90.91 86.56 82.49 

5 99.19 97.01 94.02 90.71 87.39 

 

Os resultados apresentados nas tabelas 5 e 6 e nos gráficos 1, 2 e 3 

mostram que, a pressão e temperatura constantes, uma maior quantidade de CO2 é 

necessária no processo de reforma a seco para ter maior conversão de metano. 

Altos valores na razão CO2/CH4, altas temperaturas e baixas pressões favorecem a 

máxima conversão de metano.  

Na reforma a seco uma alta temperatura (por exemplo, 870 °C) é necessária 

para evitar a formação de coque nos catalisadores.  Han et al., (2020) descobriram 

que a conversão de CH4 aumentou com o aumento da proporção molar (0,5 - 2,0) e 

temperatura (700 - 950 °C). Gao et.al., (2011) obtiveram valores semelhantes com 

temperatura (500 - 1000 °C), proporção molar (0,5 - 3) e pressões (0,5 - 50 bar). De 

Fonte: Autoria própria (2021) 

Fonte: Autoria própria (2021) 
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acordo com Cui et al., (2007) o aumento adequado da faixa de temperatura e 

proporção molar as conversões de CH4 e CO2 aumentam, e o rendimento de H2 e 

CO aumenta devido à reação ser endotérmica. As conversões aumentam com a 

diminuição da pressão (0,5 - 50 bar) porque a alta pressão pode suprimir as 

reações.  

 

4.2 REFORMA DE METANO A SECO VIA BIOGÁS 

4.2.1 Influência da Temperatura 

No gráfico 4 estão os valores de conversão de metano obtidos por meio da 

simulação da reforma de metano a seco via biogás. Para a proporção molar de 

CO2/Biogás igual a 1 a conversão de metano (CH4) para as temperaturas de 600 °C, 

700 °C, 800 °C, 900 °C e 1000°C foram respectivamente de 57.64%, 92.51%, 

99.46%, 99.95% e 99.99%. Para a proporção molar igual a 2, as mesmas 

temperaturas apresentaram os valores de 73.16%, 97.80%, 99.87%, 99.99% e 

100%. Os demais valores de conversão para proporções molares de 3, 4 e 5 podem 

ser vistas na tabela 7. 

 

   Gráfico 4 – Conversão de metano x Temperatura (1 bar) - Reforma a Seco via Biogás 

 

  Fonte: Autoria própria (2021) 
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Observa-se, no gráfico 4 que, para o intervalo simulado, a conversão do 

metano é maior para maiores valores de temperatura, isso ocorreu em todas 

proporções molares simuladas. Indicando que altas temperaturas favorece a 

conversão de metano. O mesmo efeito foi observado em outras pressões. 

Comportamento semelhante ao apresentado na reforma de metano a seco.  

 

4.2.2 Influência da Proporção Molar 

Os resultados indicados no gráfico 5 observa-se que mantendo a 

temperatura de 600 °C e pressão 1 bar constantes, a conversão do metano é 

57.64% na proporção molar CO2/Biogás igual a 1. As Conversões do metano são 

73.16%, 82.57%, 88.42% e 92.10% para proporção molar CO2/Biogás iguais a 2, 3, 

4 e 5 respectivamente. Para a temperatura de 700 °C, a conversão do metano é 

92.41% na proporção molar CO2/Biogás igual a 1. As Conversões do metano são 

97.80%, 99.06%, 99.51% e 99.71% nas proporções molares CO2/Biogás iguais a 2, 

3, 4 e 5 respectivamente. Os demais valores de conversão para as temperaturas de 

800 °C, 900 °C e 1000 °C podem ser vistas na tabela 7.   

 

Gráfico 5 – Conversão de metano x Proporção molar (1 bar) - Reforma a Seco via Biogás 

 

     Fonte: Autoria própria (2021) 
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Considerando a faixa simulada, a conversão de metano aumenta com o 

aumento da proporção molar CO2/Biogás para todas as temperaturas simuladas. 

Indicando que maiores proporções molares de CO2/Biogás favorecem a conversão 

de metano. O mesmo efeito foi observado em outras pressões. Comportamento 

semelhante ao apresentado na reforma de metano a seco.   

 

4.2.3 Influência da Pressão 

No gráfico 6 observa-se que mantendo a temperatura de 700 °C e proporção 

molar CO2/Biogás igual a 1 constantes a conversão de metano é 92.41% na pressão 

de 1 bar. As conversões de metano são 81.70%, 73.31%, 66.90%, e 61.87% nas 

pressões de 2 bar, 3 bar, 4 bar e 5 bar, respectivamente. Quando a proporção molar 

CO2/Biogás é 2, a conversão do metano é 97.80% na pressão de 1 bar. As 

conversões do Metano são 92.79%, 87.18%, 81.95% e 77.34% nas pressões de 2 

bar, 3 bar, 4 bar e 5 bar respectivamente. Os demais valores de conversão para 

proporções molares de 3, 4 e 5 podem ser vistas na tabela 8. 

 

   Gráfico 6 – Conversão de metano x Pressão (700 °C) - Reforma a Seco via Biogás.  

 

Fonte: Autoria própria (2021) 

 

A conversão do metano foi maior para menores valores de pressão, 
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simuladas. Indicando que altas pressões não favorecem a conversão de metano. O 

mesmo efeito foi observado em outras temperaturas. Comportamento semelhante ao 

apresentado na reforma de metano a seco. 

 

4.2.4 Tabela de Dados 

A seguir, são apresentadas as tabelas 7 e 8, que contém um resumo dos 

valores simulados utilizados na elaboração dos gráficos 4, 5 e 6 já apresentados. 

 

 Tabela 7 – Conversão do metano X temperatura para cada proporção molar de CO2/Biogás 

CO2/Biogás 
Temperatura 

600°C 700°C 800°C 900°C 1000°C 

1 57.64 92.41 99.46 99.95 99.99 

2 73.16 97,80 99.87 99.99 100.00 

3 82.57 99.06 99.95 100.00 100.00 

4 88.42 99.51 99.97 100.00 100.00 

5 92.10 99.71 99.98 100.00 100.00 

 

 

Tabela 8 – Conversão do metano X Pressão para cada proporção molar de CO2/Biogás 

CO2/Biogás 
Pressão 

1 bar 2 bar 3 bar 4 bar 5 bar 

1 92.41 81.70 73.31 66.90 61.87 

2 97.80 92.79 87.18 81.95 77.34 

3 99.06 96.57 93.23 89.61 86.06 

4 99.51 98.13 96.10 93.69 91.12 

5 99.71 98.87 97.58 95.96 94.13 

 

 

Os resultados apresentados nas tabelas 7 e 8 e nos gráficos 4, 5 e 6 

mostram que, a pressão e temperatura constantes, uma maior quantidade de CO2 é 

necessário no processo de reforma a seco via biogás para ter maior conversão de 

metano. Altos valores na razão CO2/Biogás, altas temperaturas e baixas pressões 

favorecem a máxima conversão de metano.  

Fonte: Autoria própria (2021) 

Fonte: Autoria própria (2021) 
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Como citado, a reforma a seco do biogás é uma reação endotérmica. 

Portanto, em geral, temperaturas mais altas favorecem a reação. Chein et al., 

(2015), Nikoo et al., (2011), Ayodele and Cheng, (2015) investigaram a 

termodinâmica da reforma seca de biogás variando os paramêtros de temperatura, 

proporção molar e pressão através do método de minimização de energia livre de 

Gibbs. Quando outras condições foram mantidas iguais, a conversão de CH4 

aumentou com o aumento da temperatura, e com o aumento da proporção molar. 

Quanto aos efeitos de pressão, a conversão de CH4 diminuí à medida que a pressão 

aumentou de 1 bar para 30 bar, o que sugere que a alta pressão não era adequada 

para a reforma seca de biogás. Embora se acredite que a alta temperatura melhore 

a conversão de CH4 e CO2, muitos pesquisadores estão buscando novos caminhos 

para reduzir o alto consumo de energia derivado de altas temperaturas. 

 

 

4.3 REFORMA DE METANO A VAPOR 

4.3.1 Influência da Temperatura 

No gráfico 7 estão os valores de conversão de metano obtidos por meio da 

simulação da reforma de metano a vapor. Para a proporção molar de H2O/CH4 igual 

a 1 a conversão de metano (CH4) para as temperaturas de 600 °C, 700 °C, 800 °C, 

900 °C e 1000 °C foram respectivamente de 46.85%, 75.34%, 90.74%, 96.50% e 

98.54%. Para a proporção molar igual a 2, as mesmas temperaturas apresentaram 

os valores de 64.63%, 93.107%, 99.29%, 99.91% e 99.99%. Os demais valores de 

conversão para proporções molares de 3, 4 e 5 podem ser vistas na tabela 9. 
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   Gráfico 7 – Conversão de metano x Temperatura (1 bar) - Reforma a Vapor  

 

   Fonte: Autoria própria (2021) 

 

Observa-se, no gráfico 7 que, para o intervalo simulado, a conversão do 

metano é maior para maiores valores de temperatura, isso ocorreu em todas 

proporções molares simuladas. Indicando que altas temperaturas favorece a 

conversão de metano. O mesmo efeito foi observado em outras pressões. Isso era 

esperado conforme a literatura apresentada em capítulos anteriores. 

   

4.3.2 Influência da Proporção Molar 

Pode ser observado no Gráfico 8 visto que mantendo a temperatura de 600 

°C e pressão 1 bar constantes, a conversão do metano é 46,85% na proporção 

molar H2O/CH4 igual a 1. As Conversões do metano são 64.63%, 75.67%, 82.96% e 

87.85% para proporção molar H2O/CH4 iguais a 2, 3, 4 e 5 respectivamente. Para a 

temperatura de 700 °C, a conversão do metano é 75.34% na proporção molar 

H2O/CH4 igual a 1. As Conversões do metano são 93.10%, 97.12%, 98.51% e 

99.12% nas proporções molares H2O/CH4 iguais a 2, 3, 4 e 5 respectivamente. Os 

demais valores de conversão para as temperaturas de 800 °C, 900 °C e 1000 °C 

podem ser vistas na tabela 9.   
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   Gráfico 8 – Conversão de metano x Proporção molar (1 bar) - Reforma a Vapor 

 

   Fonte: Autoria própria (2021) 

 

Considerando a faixa simulada, a conversão de metano aumenta com o 

aumento da proporção molar H2O/CH4 para todas as temperaturas simuladas. 

Indicando que maiores proporções molares de H2O/CH4 favorecem a conversão de 

metano. O mesmo efeito foi observado em outras pressões. Isso era esperado 

conforme a literatura apresentada em capítulos anteriores. 

 

4.3.3 Influência da Pressão 

Pode ser observado no Gráfico 9 que mantendo a temperatura de 700 °C e 

proporção molar H2O/CH4 igual a 1 constantes a conversão de metano é 75.34% na 

pressão de 1 bar. As conversões de metano são 62.95%, 55.17%, 49.70%, e 

45.58% na pressão de 2 bar, 3 bar, 4 bar e 5 bar, respectivamente. Quando a 

proporção molar H2O/CH4 é 2, a conversão do metano é 93.10% na pressão de 1 

bar. As conversões do Metano são 82.81%, 74.52%, 68.10% e 63.04% nas pressões 

de 2 bar, 3 bar, 4 bar e 5 bar respectivamente. Os demais valores de conversão para 

proporções molares de 3, 4 e 5 podem ser vistas na tabela 10. 
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   Gráfico 9 – Conversão de metano x Pressão (700 °C) - Reforma a Vapor 

 

   Fonte: Autoria própria (2021) 

 

A conversão do metano foi maior para menores valores de pressão, 

considerando a faixa simulada, isso ocorreu em todas proporções molares 

simuladas. Indicando que altas pressões não favorecem a conversão de metano. O 

mesmo efeito foi observado em outras temperaturas. Isso era esperado conforme a 

literatura apresentada em capítulos anteriores. 

 

4.3.4 Tabela de Dados 

A seguir, são apresentadas as tabelas 9 e 10, que contém um resumo dos 

valores simulados utilizados na elaboração dos gráficos 7, 8 e 9 já apresentados. 

 

Tabela 9 – Conversão do metano X temperatura para cada proporção molar de H2O/CH4 

H2O/CH4 
Temperatura 

600°C 700°C 800°C 900°C 1000°C 

1 46.85 75.34 90.74 96.50 98.54 

2 64.63 93.10 99.29 99.91 99.99 

3 75.67 97.12 99.75 99.97 100.00 

4 82.96 98.51 99.88 99.99 100.00 

5 87.85 99.12 99.93 99.99 100.00 

 

40,00 

50,00 

60,00 

70,00 

80,00 

90,00 

100,00 

0 1 2 3 4 5 

C
o

n
ve

rs
ão

 d
e 

m
et

an
o

 (
C

H
4)

 

Pressão (Bar) 

Conversão de metano x Pressão 

1 

2 

3 

4 

5 

Fonte: Autoria própria (2021) 



44 

 

 

 

Tabela 10 – Conversão do metano X Pressão para cada proporção molar de H2O/CH4 

H2O/CH4 
Pressão 

1 bar 2 bar 3 bar 4 bar 5 bar 

1 75.34 62,95 55.17 49.70 45.58 

2 93.10 82.81 74.52 68.10 63.04 

3 97.12 91.00 84.62 78.96 74.12 

4 98.51 94.82 90.30 85.77 81.57 

5 99.12 96.79 93.61 90.14 86.68 

 

 

Os resultados apresentados nas tabelas 9 e 10 e nos gráficos 7, 8 e 9 

mostram que, a pressão e temperatura constantes, uma maior quantidade de H2O é 

necessária no processo de reforma a vapor para ter maior conversão de metano. 

Altos valores na razão H2O/CH4, altas temperaturas e baixas pressões favorecem a 

máxima conversão de metano.  

A reação de reforma a vapor é endotérmica e aumenta com o aumento da 

entropia. Assim, aumento na temperatura torna a reação mais favorável, portanto, 

tendo mais conversão de reagentes em produtos. Como afirmado anteriormente, 

vapor de metano reação é favorecida pela expansão, diminuindo assim a pressão 

resulta em um aumento na conversão de metano. De acordo com Mokheimer et al., 

(2014) a conversão de metano aumenta à medida que a temperatura aumenta (700 - 

1000 °C) a pressão diminui (1 - 20 bar) e com o aumento da proporção molar de 

reagentes H2O/CH4 (0,5 - 5), dados semelhantes aos das tabelas 9 e 10. 

 

 

4.4 REFORMA DE METANO A VAPOR VIA BIOGÁS 

4.4.1 Influência da Temperatura 

No gráfico 10 estão os valores de conversão de metano obtidos por meio da 

simulação da reforma de metano a vapor via biogás. Para a proporção molar de 

H2O/Biogás igual a 1 a conversão de metano (CH4) para as temperaturas de 600 °C, 

700 °C, 800 °C, 900 °C e 1000 °C foram respectivamente de 67.36%, 88.89%, 

Fonte: Autoria própria (2021) 
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98.78%, 99.86% e 99.98%. Para a proporção molar igual a 2, as mesmas 

temperaturas apresentaram os valores de 76.06%, 96.94%, 99.74%, 99.97% e 

100%. Os demais valores de conversão para proporções molares de 3, 4 e 5 podem 

ser vistas na tabela 11. 

 

   Gráfico 10 – Conversão de metano x Temperatura (1 bar) - Reforma a Vapor via Biogás  

 

   Fonte: Autoria própria (2021) 

 

Observa-se, no gráfico 10 que, para o intervalo simulado, a conversão do 

metano é maior para maiores valores de temperatura, isso ocorreu em todas as 

proporções molares simuladas. Indicando que altas temperaturas favorece a 

conversão de metano. O mesmo efeito foi observado em outras pressões. 

Comportamento semelhante ao apresentado na reforma de metano a seco.   

  

4.4.2 Influência da Proporção Molar 

Pode ser observado no Gráfico 11 que mantendo a temperatura de 600 °C e 

pressão 1 bar constantes, a conversão do metano é 67.36% na proporção molar 

H2O/Biogás igual a 1. As Conversões do metano são 76.06%, 87.14%, 93.11% e 

96.20% para proporção molar H2O/Biogás iguais a 2, 3, 4 e 5 respectivamente. Para 

a temperatura de 700 °C, a conversão do metano é 88.89% na proporção molar 

H2O/Biogás igual a 1. As Conversões do metano são 96.94%, 98.87%, 99.50% e 
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99.74% nas proporções molares H2O/Biogás iguais a 2, 3, 4 e 5 respectivamente. Os 

demais valores de conversão para as temperaturas de 800 °C, 900 °C e 1000 °C 

podem ser vistas na tabela 11.   

 

  Gráfico 11 – Conversão de metano x Proporção molar (1 bar) - Reforma a Vapor via Biogás  

 

  Fonte: Autoria própria (2021) 

 

Considerando a faixa simulada, a conversão de metano aumenta com o 

aumento da proporção molar H2O/Biogás para todas as temperaturas simuladas. 

Indicando que maiores proporções molares de H2O/ Biogás favorecem a conversão 

de metano. O mesmo efeito foi observado em outras pressões. Comportamento 

semelhante ao apresentado na reforma de metano a seco.   

  

4.4.3 Influência da Pressão 

No gráfico 12 observa-se que mantendo a temperatura de 700 °C e 

proporção molar H2O/Biogás igual a 1 constantes a conversão de metano é 88.89% 

na pressão de 1 bar. As conversões de metano são 76.37%, 67.60%, 61.89%, e 

58.01% na pressão de 2 bar, 3 bar, 4 bar e 5 bar, respectivamente. Quando a 

proporção molar H2O/Biogás é 2, a conversão do metano é 96.94% na pressão de 1 

bar. As conversões do Metano são 90.67%, 84.31%, 78.77% e 74.09% nas pressões 
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de 2 bar, 3 bar, 4 bar e 5 bar respectivamente. Os demais valores de conversão para 

proporções molares de 3, 4 e 5 podem ser vistas na tabela 12. 

 

Gráfico 12 – Conversão de metano x Pressão (700 °C) - Reforma a Vapor via Biogás  

 

Fonte: Autoria própria (2021) 

 

A conversão do metano foi maior para menores valores de pressão, 

considerando a faixa simulada, isso ocorreu em todas as proporções molares 

simuladas. Indicando que altas pressões não favorecem a conversão de metano. O 

mesmo efeito foi observado em outras temperaturas. Comportamento semelhante ao 

apresentado na reforma de metano a seco.   

 

4.4.4 Tabela de Dados 

A seguir, são apresentadas as tabelas 11 e 12, que contém um resumo dos 

valores simulados utilizados na elaboração dos gráficos 10, 11 e 12 já apresentados. 

 

Tabela 11 – Conversão do metano X temperatura para cada proporção molar de H2O/Biogás  
(continua) 

H2O/Biogás 
Temperatura 

600°C 700°C 800°C 900°C 1000°C 

1 67.36 88.89 98.78 99.86 99.98 

2 76.06 96.94 99.74 99.97 100.00 
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Tabela 11 – Conversão do metano X temperatura para cada proporção molar de H2O/Biogás 
(conclusão) 

3 87.14 98.87 99.90 99.99 100.00 

4 93.11 99.50 99.96 100.00 100.00 

5 96.20 99.74 99.97 100.00 100.00 

Fonte: Autoria própria (2021) 

 

Tabela 12 – Conversão do metano X Pressão para cada proporção molar de H2O/Biogás 

H2O/Biogás 
Pressão 

1 bar 2 bar 3 bar 4 bar 5 bar 

1 88.89 76.37 67.60 61.89 58.01 

2 96.94 90.67 84.31 78.77 74.09 

3 98.87 96.00 92.33 88.51 84.87 

4 99.50 98.10 96.07 93.70 91.19 

5 99.74 99.00 97.86 96.41 94.77 

 

 

Os resultados apresentados nas tabelas 11 e 12 e nos gráficos 10, 11 e 12 

mostram que, a pressão e temperatura constantes, uma maior quantidade de H2O é 

necessária no processo de reforma a vapor via biogás para ter maior conversão de 

metano. Altos valores na razão H2O/Biogás, altas temperaturas e baixas pressões 

favorecem a máxima conversão de metano.  

As condições de reação têm um grande efeito no processo de reforma de 

vapor do biogás.  Jang et al., (2016) e Elsayed et al., (2018 ) investigaram os efeitos 

da proporção molar (0,9 - 2,9), temperatura (500 -1000 °C) e pressão (0,5 - 6 bar) no 

equilíbrio termodinâmico. Para todas as proporções molares, a conversão 

de CH4 aumentou com o aumento da temperatura devido à natureza endotérmica da 

reforma a vapor do metano. Quase todo CH4 foi consumido acima de 850 °C, exceto 

a proporção molar mais baixa (0,9). Isso indica que os agentes oxidantes eram 

reagentes limitantes, de modo que quantidades insuficientes de agentes oxidantes 

causavam uma conversão de CH4 mais baixa. Uma alta temperatura de reação (≥ 

500 °C) e uma alta proporção molar de reagentes  (CO2  + H2O) para CH4 e baixas 

pressões são necessárias para a reforma a vapor do biogás para prevenir a 

formação de coque e ter alto conversão de metano. A adição de H2O ao biogás 

reduz a formação de coque devido à sua capacidade de iniciar reações que resultam 

na destruição do coque. 

Fonte: Autoria própria (2021) 
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4.5 COMPARAÇÃO DOS PROCESSOS 

4.5.1 Influência da Temperatura 

O gráfico 13 representa a comparação da influência da temperatura nos 

quatro processos simulados nesse estudo. Todos dados contidos no gráfico foram 

feitos com condições iguais de 1 bar de pressão e proporção molar de 1/1 de 

reagentes. Pode-se observar que os processos de reforma de metano via biogás 

obtiveram melhores valores de conversão em relação ao processo com metano puro 

quando houve aumento na temperatura. 

 

Gráfico 13 – Conversão de metano x Temperatura (1 bar e proporção molar 1/1) - Todos   
os Processos 

 

Fonte: Autoria própria (2021) 

 

Observa-se, no gráfico 13 que, para o intervalo simulado, a conversão do 

metano é maior para maiores valores de temperatura, isso ocorreu em todos os 

processos simulados. Indicando que altas temperaturas favorece a conversão de 

metano independente da via utilizada para obtenção do gás de síntese.  O mesmo 

efeito foi observado em outras pressões e proporções molares. 
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4.5.2 Influência da Proporção Molar 

Do gráfico 14 pode ser visto que mantendo a temperatura de 700 °C e 

pressão 1 bar constantes, a conversão do metano aumenta com o aumento da 

proporção molar de reagentes em todos os processos e tem uma influência maior 

nos processos de reforma de metano via metano puro. Os valores podem ser vistos 

na tabela 14. 

 

Gráfico 14 – Conversão de metano x Proporção molar (1 bar e 700 °C) - Todos os Processos  

 

 Fonte: Autoria própria (2021) 

 

O gráfico 14 indica que, considerando a faixa simulada, utilizando o biogás 

como reagente em substituição do metano puro a proporção molar de 1 mostrou 

melhores resultados devido o biogás ter uma menor quantidade de metano, 

favorecendo a reação, visto que pelas analises, uma maior proporção favorece a 

conversão do metano. O mesmo efeito foi observado em outras pressões e 

temperaturas.  

 

4.5.3 Influência da Pressão 

 Por meio do gráfico 15 observou que o mesmo comportamento com a 

influência da pressão está presente em todos os processos. Os dados apresentados 
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no gráfico 15 foram com a temperatura de 700 °C e proporção molar de reagentes 

igual a 1. A partir do aumento da pressão a uma diminuição na conversão do 

metano. As reações dos processos de reforma com o metano puro apresentam 

valores menores, porém valores proporcionais aos da reforma via biogás. 

 

Gráfico 15 – Conversão de metano x Pressão (700 °C e proporção molar 1/1) - Todos os 
Processos 

 

    Fonte: Autoria própria (2021) 

 

O gráfico 15 indica que como visto anteriormente, altas pressões não 

favorecem a conversão de metano. O mesmo efeito foi observado em outras 

temperaturas e proporções molares de reagentes. 

 

4.5.4 Tabela de Dados 

A seguir, são apresentadas as tabelas 13, 14 e 15 que contém os valores 

simulados utilizados na elaboração dos gráficos 13, 14 e 15 já apresentados. 

 

Tabela 13 – Conversão do metano X Temperatura para cada processo mantendo a pressão 1 
bar e proporção molar de 1/1 

(continua) 
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Tabela 13 – Conversão do metano X Temperatura para cada processo mantendo a pressão 1 
bar e proporção molar de 1/1 

(conclusão) 

CO2/CH4 43.68 76.48 92.71 97.69 99.17 

H2O/CH4 46.85 75.34 90.74 96.50 98.54 

CO2/Biogás 57.64 92.41 99.46 99.95 99.99 

H2O / Biogás 67.36 88.89 98.78 99.86 99.98 

Fonte: Autoria própria (2021) 

 

 

Tabela 14 – Conversão do metano X Proporção molar para cada processo mantendo a pressão 
1 bar e temperatura de 700 °C 

Processos 
Proporção molar dos reagentes 

1  2  3  4  5  

CO2/CH4 76.48 93.67 97.36 98.63 99.19 

H2O/CH4 75.34 93.10 97.12 98.51 99.12 

CO2/Biogás 92.41 97.80 99.06 99.51 99.71 

H2O / Biogás 88.89 96.94 98.87 99.50 99.74 

 

 

 

Tabela 15 – Conversão do metano X Pressão para cada processo mantendo a temperatura de 
700 °C e proporção molar de 1/1 

Processos 
Pressão 

1 bar 2 bar 3 bar 4 bar 5 bar 

CO2/CH4 76.48 64.36 56.65 51.20 47.07 

H2O/CH4 75.34 62.95 55.17 49.70 45.58 

CO2/Biogás 92.41 81.70 73.31 66.90 61.87 

H2O / Biogás 88.89 76.37 67.60 61.89 58.01 

 

 

Os resultados apresentados nas tabelas 13, 14 e 15 e nos gráficos 13, 14 e 

15 mostram que, a pressão e temperatura constantes, as reformas via biogás 

apresentam valores maiores de conversão de metano. Todos apresentaram 

comportamentos semelhantes e indicam que altos valores na proporção molar, altas 

temperaturas e baixas pressões favorecem a máxima conversão do metano. Os 

resultados obtidos e apresentados nas figuras e tabelas apresentadas nesse 

trabalho indicam que foi obtido sucesso com as criações das simulações propostas 

Fonte: Autoria própria (2021) 

Fonte: Autoria própria (2021) 
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no software Aspen Hysys. Isso possibilitou a análise apresentada nesse trabalho de 

conclusão de curso. Cabe, porém ressaltar, que a análise realizada foi qualitativa, 

uma vez que foi realizada em um simulador de processos que, mesmo sendo 

confiável, pode diferir em termos quantitativos do processo real. Desconsiderou-se 

nesse trabalho, contaminantes que podem estar no biogás in natura e as reações 

que forma coque nos catalisadores. 
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5 CONCLUSÃO 

A partir dos resultados obtidos nas simulações dos processos propostos 

para a produção de gás de síntese pode-se concluir que:  

 A simulação obteve dados semelhantes ao da literatura estudada, 

validando o processo de análise realizado. 

 À pressão e temperatura constantes, a conversão de metano aumenta com 

o aumento a proporção molar de CO2/CH4, CO2/Biogás, H2O/CH4 e H2O/Biogás. 

 À pressão e proporção molar de CO2/CH4, CO2/Biogás, H2O/CH4 e 

H2O/Biogás constantes, a conversão do metano aumenta com o aumento da 

temperatura.  

 Mantendo a temperatura e a proporção molar de CO2/CH4, CO2/Biogás, 

H2O/CH4 e H2O/Biogás constantes, a conversão do metano diminuiu com o aumento 

da pressão.  

 Foi obtido sucesso com a criação da simulação a partir do software Aspen 

Hysys. Isso possibilitou a análise apresentada nesse trabalho de conclusão de 

curso.  

 Devido o Biogás ter na sua composição uma mistura de CH4 e CO2 e visto 

que, uma maior proporção molar de CO2/CH4 e H2O/CH4 na entrada favorece a uma 

maior conversão de metano, quando utilizou o Biogás no lugar do CH4 puro, obteve 

maiores conversões de metano. 

 A utilização do biogás em substituição do metano puro no processo de 

reforma de metano se mostrou com um grande potencial visto a necessidade de 

agregar valor a um resíduo e suas condições favorecerem a reação de produção de 

gás de síntese. 
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