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• O hidrogênio gasoso é amplamente utilizado nas indústrias químicas, petroquímicas e

farmacêuticas para produzir importantes derivados químicos como a amônia e o metanol.

1 - Introdução

• Atualmente fala-se muito também na possibilidade do hidrogênio transformar-se no

combustível do futuro.

• Porém, por não existir em estado puro na natureza, necessita ser sintetizado para viabilizar

sua utilização em larga escala.

• Outra desvantagem é a possibilidade de poluentes serem gerados em seu processo de

produção.

• Realizar um estudo termodinâmico das reações do processo de reforma a vapor, utilizando

etanol e glicerol como matérias-primas a fim de avaliar a influência da composição da

carga de reagentes, a pressão e a temperatura operacional do reator sobre a quantidade

de hidrogênio produzida, o rendimento do processo, a composição da corrente de

produtos gasosos e a quantidade de calor requerida no processo.

Composição de entrada: 70% H

2 - Objetivos

produtos gasosos e a quantidade de calor requerida no processo.

• Revisão bibliográfica;

• Consolidação de conceitos termodinâmicos e cálculos de balanço de massa e energia em

reatores de equilíbrio;

• Implementação em planilha eletrônica e validação dos cálculos da etapa anterior, com

Composição de entrada: 70% H
3 - Metodologia

análise de sensibilidade de parâmetros;

• Estudos de caso realizados:

• Oxidação em fase gasosa do SO2 a SO3;

• Equilíbrio da reação de deslocamento do gás de água;

• Reação de síntese de metanol;

• Exploração do método de minimização da energia de Gibbs utilizando multiplicadores de

Lagrange.

Figura 1: Planilha utilizada na etapa da Reação de
síntese de metanol

Figura 2: Planilha utilizada na etapa da oxidação em fase
gasosa do SO2 a SO3. Ilustração do uso da ferramenta
Solver.
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Equilíbrio da Reação de Deslocamento do Gás de Água

4 – Resultados e Discussão

Tabela 1 – Efeito da composição de entrada, fixando

Figura 3 – Influência da temperatura na conversão de CO

Tabela 1 – Efeito da composição de entrada, fixando
20% de inerte e T = 1123 K.

Reação de Síntese de Metanol

Composição de entrada: 80% H2, 10% CO, 8% CO2 e 2% N2Composição de entrada: 70% H2, 15% CO, 10% CO2 e 5% N2

Análise da seletividade da reação 1 em relação a reação 2, sob influência da temperatura e pressão: 

Composição de entrada: 70% H2, 15% CO, 10% CO2 e 5% N2

4 – Conclusões

• Na oxidação de SO a SO , quanto maior a porcentagem de excesso de ar maior é a

5 - Conclusões
• Na oxidação de SO2 a SO3, quanto maior a porcentagem de excesso de ar maior é a

conversão, que pode chegar a 80% para um excesso de ar de 50%.

• Na reação de deslocamento do gás de água, quanto menor a temperatura, maior é a

conversão. Em relação à composição da carga, é importante manter a proporção de H2O mais

alta que a do restante dos componentes e a de CO maior que a de CO2. Quanto menor a

proporção de inertes, maior a conversão.

• Na síntese de metanol, maior pressão eleva a conversão e o rendimento, mas uma pressão• Na síntese de metanol, maior pressão eleva a conversão e o rendimento, mas uma pressão

próxima a 120 bar eleva a seletividade da reação 1 em relação a reação 2, o que é desejável.

A temperatura demonstrou comportamento similar, com uma seletividade maior para a

reação 1 em torno de 60 ⁰C. Considerando essas observações, conseguiu-se obter uma

conversão de 85% e rendimento de 71%.
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