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RESUMO 

 

Neste trabalho, pós cerâmicos pertencentes ao sistema Nd2-xSrxNiO4 (x = 0; 0,4; 0,8; 

1,2 e 1,6) foram sintetizados visando sua utilização como catalisadores para produção 

de gás de síntese. Foi utilizada uma rota de síntese, relativamente nova, na qual faz uso 

de gelatina como precursor orgânico. Os pós cerâmicos sintetizados foram calcinados a 

várias temperaturas visando à obtenção da fase perovsquita e então caracterizados por 

várias técnicas, tais como: Análise térmogravimétrica, difração de raios X, refinamento 

Rietveld, área específica (método BET), microscopia eletrônica de varredura, 

espectroscopia por dispersão de energia de raios X e redução à temperatura programada. 

Os resultados obtidos através destas técnicas confirmaram a viabilidade do método de 

síntese empregado para obtenção de partículas nanométricas. Os pós foram submetidos 

a testes catalíticos em condições diferenciais para reação de reforma a seco (RSM) e 

oxidação parcial do metano (OPM), em seguida alguns sistemas foram escolhidos para 

testes catalíticos integrais de OPM indicando que o sistema Nd2-xSrxNiO4  para x = 0, 

0,4 e 1,2 calcinados a 900 °C apresentam atividade catalítica nas condições 

experimentais investigadas nesse trabalho sem mostrar sinais de desativação. 
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ABSTRACT 

 

In this work, ceramic powders belonging to the system Nd2-xSrxNiO4 (x = 0, 0.4, 

0.8, 1.2 and 1.6) were synthesized for their use as catalysts to syngas production partial. 

It was used a synthesis route, relatively new, which makes use of gelatin as organic 

precursor. The powders were analyzed at several temperatures in order to obtain the 

perovskite phase and characterized by several techniques such as thermal analysis, X-

rays diffraction, Rietveld refinement method, specific surface area, scanning electron 

microscopy, energy dispersive spectroscopy of X-rays and temperature programmed 

reduction. The results obtained using these techniques confirmed the feasibility of the 

synthesis method employed to obtain nanosized particles. The powders were tested in 

differential catalytic conditions for dry reforming of methane (DRM) and partial 

oxidation of methane (POM), then,  some systems were chosen for catalytic integrals 

test for (POM) indicating that the system Nd2-xSrxNiO4 for x = 0, 0.4 and 1.2 calcined at 

900 °C exhibit catalytic activity on the investigated experimental conditions in this 

work without showing signs of deactivation. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

Atualmente a conversão do metano em produtos químicos de alto valor 

agregado e de grande aplicabilidade tem se tornado um dos mais importantes campos da 

catálise. O gás de síntese, mistura de gás hidrogênio e monóxido de carbono é utilizado 

na fabricação do metanol, de amônia e também em processos de Fischer-Tropsch, para a 

produção de combustíveis líquido, olefinas e compostos oxigenados (RUCKENSTEIN, 

1999).  Alguns processos podem levar a formação de gás de síntese a partir do gás 

metano tais como a reforma a vapor, reforma com CO2, oxidação parcial, reforma 

autotérmica entre outros. 

A oxidação parcial do metano é uma reação com alta atividade, 

seletividade e velocidade, curto tempo de residência e conduz a uma relação H2:CO 

próxima de 2:1, a qual é desejável para síntese de metanol e Fischer-Tropsch (razão 

requerida = 2,0). Esta reação é levemente exotérmica, embora um pequeno decréscimo 

na seletividade para o CO pode levar a combustão completa do metano. Esta combustão 

é altamente exotérmica, resultando em grande aumento de temperatura de reação, o qual 

pode levar a formação de pontos quentes, com a consequente destruição do catalisador. 

Existe um grande número de catalisadores que foram estudados para a 

reação de oxidação parcial do metano. Em geral, catalisadores baseados em metais 

nobres tais como: Pt, Rh, Ru, Pd suportados em alumina, sílica e óxido de magnésio ou 

Ni tem apresentado alta conversão e elevada seletividade para CO e H2                                    

(CHOUDHARY et al., 1993; DISSANAYAKE et al., 1991; HICKMAN e SCHMIDT, 

1992).  

Recentemente, grande atenção tem sido dada ao estudo de sistemas de 

óxidos com estrutura perovsquita e a sua aplicação como catalisadores para produção de 



 

gás de síntese (BARROS et al., 2010; VALDERRAMA et al., 2010; FARAJI et al., 

2010). Representados pela fórmula geral ABO3, onde A e B são usualmente cátions 

metálicos de terrras raras e metais de transição, respectivamente, as perovsquitas não 

somente satisfazem as exigências de estabilidade, como também, através da redução dos 

cátions do sítio B que estão distribuidos na estrutura, resultam na formação de 

catalisadores com partículas metálicas estáveis e bem dispersas (GOLDWASSER et al., 

2003). 

Vários materiais com estrutura tipo perovsquita são formadas de células 

básicas de perovsquita separadas por camadas intermediárias, tais como óxidos de 

metais alcalinos terrosos. Além da diversidade de composições resultantes dessas 

combinações, esses materiais podem tolerar a substituição parcial significante (em 

quantidade) e não estequiométrica, mantendo ainda sua estrutura. Por exemplo, íons 

metálicos tendo diferentes valências podem substituir ambos íons A e B, gerando um 

número não-inteiro de átomos de oxigênio. Particularmente, a natureza e a quantidade 

do substituinte na posição A pode estabilizar os estados de oxidação para o cátion B 

e/ou gerar vacâncias aniônicas no sólido. Estes defeitos estruturais levam a 

modificações de algumas propriedades físico-químicas, favorecendo, por exemplo, o 

transporte dos íons na estrutura (SPINICCI et al., 2001). Em catálise heterogênea, os 

sistemas mais estudados  são os que tem com cátion na posição A um metal alcalino, 

alcalino terroso ou lantanídeo, e na posição B, um metal de transição da primeira série. 

A síntese destes catalisadores requer métodos que proporcionem uma alta 

área superficial e grande homogeneidade. Existem vários métodos propostos para 

síntese de perovsquitas, os quais afetam diretamente as propriedades destes sistemas, 

mais especificamente em sua textura e superfície específica, estados de oxidação dos 

cátions e a estequiometria do oxigênio. Os métodos tradicionais de preparação de 



 

materiais tipo perovsquita adotam, usualmente, misturas de constituintes óxidos, 

hidróxidos ou carbonatos. No entanto, como estes materiais geralmente têm grande 

tamanho de partícula, estas etapas freqüentemente requerem repetidas misturas e 

aquecimento prolongados a altas temperaturas para gerar um material homogêneo e 

constituido por uma única fase. Para superar as desvantagens de baixa área específica e 

de controle limitado da micro-estrutura inerente aos processos a alta temperatura, os 

precursores são obtidos geralmente por processos como sol-gel, ou co-precipitação de 

íons metálicos por agentes precipitantes, tais como hidróxidos, cianetos, oxalatos, íons 

citrato, entre outros. Dentre os  métodos de síntese, o cerâmico é o mais utilizado 

devido sua simplicidade, mas apresenta a desvantagem de baixa área específica e de 

produzir material bastante heterogêneo (LI et al., 2002; XIULAN e YUAN, 2000). O 

método da combustão é caracterizado por ser um processo mais simples e rápido, com 

significante economia em tempo e consumo de energia (PIMENTEL et al., 2005; 

BARROS et al., 2010.  

Recentemente, foi desenvolvida uma rota para obtenção de materiais 

nanométricos, que faz uso da gelatina como precursor orgânico, a qual apresenta a 

vantagem de produzir pós homogêneos e nanométricos (MEDEIROS et al., 2004; 

NOGUEIRA et al., 2007). Essa rota foi modificada pelo grupo de síntese do 

Laboratório de Catálise e Refino da UFRN, tornando-a mais rápida e menos onerosa 

(OLIVEIRA et al., 2010; PIMENTEL et al., 2010). 

Diante do que foi exposto, o presente trabalho tem como objetivo 

principal, preparar cerâmicas nanométricas tipo perovsquita (Nd2-xSrxNiO4) através de 

um método que faz uso da gelatina como precursor orgânico visando utilizá-las como 

catalisadores para produção de gás de síntese. Foi também objetivo deste trabalho fazer 



 

uma análise microestrutural desses materiais, dando ênfase ao refinamento pelo método 

Rietveld. 

 

 

 


