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RESUMO 

Óxidos iônicos com estrutura ABO3, onde A representa elemento terra 

rara ou metal alcalino e B é um metal de transição especialmente do grupo VIII da 

tabela periódica são potenciais catalisadores para oxidação e fortes candidatos para 

reforma a vapor. Diferentes métodos têm sido propostos para a síntese de óxidos 

com estrutura perovisquita visando produzir um material com alta homogeneidade, 

baixa quantidade de impurezas e baixa temperatura de calcinação. No presente 

trabalho, óxidos do tipo LaNiO3 foram sintetizados utilizando o método dos 

precursores poliméricos. Os materiais foram tratados termicamente a 300 ºC por 2h, 

calcinados a 800 ºC por 4h e suportados em alumina e/ou zirconia. As amostras 

foram caracterizadas pelas seguintes técnicas: análise termogravimétrica; 

espectroscopia na região do infravermelho; difração de raios-X; área superficial; 

distribuição do tamanho de partícula; redução a temperatura programada e 

microscopia eletrônica de varredura. Reações catalíticas de reforma a vapor foram 

realizadas em uma planta piloto, usando-se atmosfera redutora com uma mistura de 

10% H2-Argônio, uma massa de cerca de 5g de catalisador, com fluxo total de 50 

mL.min-1. A temperatura variou de 50 a 1000 oC com razão de aquecimento  de 10 
oC.min-1. Um detector de condutividade térmica foi utilizado para analisar o gás após 

trapeamento da água, permitindo assim quantificar o consumo de hidrogênio para os 

niquelatos de lantânio (LaNiO3). Os resultados mostraram que o niquelato de 

lantânio, foi mais eficaz quando suportado em alumina que em zirconia, observou-se 

que a conversão do metano foi próxima a 100% e seletividade ao hidrogênio em 

torno de 70%. Em todos os casos verificou-se baixa seletividade ao CO e CO2.

Palavras chaves: síntese; perovisquitas; reforma a vapor. 



ABSTRACT 

Ionic oxides with ABO3 structure, where A represents a rare earth 

element or an alkaline metal and B is a transition metal from group VIII of the periodic 

table are potential catalysts for oxidation and good candidates for steam reforming 

reaction. Different methods have been considered for the synthesis of the oxide 

materials with perovskite structure to produce a high homogeneous material with low 

amount of impurities and low calcination temperatures. In the current work, oxides 

with the LaNiO3 formula had been synthesized using the method of the polymeric 

precursors. The thermal treatment of the materials took place at 300 ºC for 2h. The 

material supported in alumina and/or zirconia was calcined at 800 ºC temperature for 

4h. The samples had been characterized by the following techniques: 

thermogravimetry; infrared spectroscopy; X-ray diffraction; specific surface area; 

distribution of particle size; scanning electron microscopy and thermo-programmed 

reduction. The steam reforming reaction was carried out in a pilot plant using 

reducing atmosphere in the reactor with a mixture of 10% H2-Argon, a mass about 5g 

of catalyst, flowing at 50 mL.min-1. The temperature range used was 50 - 1000 oC

with a heating rate of 10 oC.min-1. A thermal conductivity detector was used to 

analyze the gas after the water trapping, in order to permit to quantify the 

consumption of hydrogen for the lanthanum nickelates (LaNiO3). The results showed 

that lanthanum nickelate were more efficient when supported in alumina than when 

supported in zirconia. It was observed that the methane conversion was 

approximately 100% and the selectivity to hydrogen was about 70%. In all cases 

were verified low selectivity to CO and CO2.

Key Words: synthesis; perovskite, steam reforming. 
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1 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

Óxidos mistos com estrutura do tipo perovisquita são óxidos complexos 

com fórmula geral ABO3, onde A representa um elemento terra rara ou um metal 

alcalino e B é um metal de transição especialmente os do grupo VIII da tabela 

periódica. Os cátions B estão octaedricamente coordenados com seis átomos de 

oxigênio e os cátions A estão localizados em sítios formados pelo octaedro em um 

sitio de coordenação com doze átomos. A rede da perovisquita pode acomodar 

múltiplas substituições catiônicas com poucas mudanças desde que o valor do fator 

de estrutura (t) esteja entre 0,75 e 1. As perovisquitas tem sido extensamente 

estudadas por suas interessantes propriedades catalíticas, óticas, magnéticas e 

condutoras. Em geral, essas propriedades são potencialmente influenciadas pelo 

método de síntese, condições de calcinação (temperatura, tempo e atmosfera) e 

substituições dos sítios A e/ou B. O efeito destas variáveis tem sido estudado com o 

objetivo de aperfeiçoar o desempenho catalítico do material. A atividade catalítica de 

óxidos com estrutura perovisquita em diferentes reações pode ser modificada pela 

substituição parcial do sítio A. Entretanto a atividade catalítica de perovisquitas é 

principalmente determinada pelo metal que ocupa o sítio B.  

Diferentes métodos têm sido propostos para a síntese de óxidos com 

estrutura perovisquita visando produzir um material com alta homogeneidade, baixa 

quantidade de impurezas, baixa temperatura de calcinação e um material 

monofásico. Estes aspectos são considerados importantes devido seus efeitos na 

estrutura cristalina, os quais determinam as propriedades dos óxidos.

No presente trabalho, óxidos do tipo LaNiO3 suportados ou não foram

sintetizados utilizando o método sol-gel (precursores poliméricos). Este método 

permite um considerável controle estequiométrico, reprodutibilidade e 

homogeneidade quando comparados aos métodos tradicionais. Estas características 

são relevantes no que diz respeito à determinação das propriedades catalíticas, 

eletrônicas, magnéticas e ópticas deste material.  

Uma das aplicações recentes que estes óxidos têm apresentado é 

como catalisadores promissores para reforma a vapor do metano. Dentro desse 

contexto neste trabalho foram sintetizados e caracterizados catalisadores do tipo 

LaNiO3 suportados e não suportados para serem empregados na reação de reforma 
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a vapor do metano. As condições reacionais foram otimizadas visando-se alta 

produção de hidrogênio e alta resistência ao envenenamento por coque.   

  Os objetivos deste trabalho foram: Preparar lantanídios de Níquel e 

suportá-los em alumina e zircônia; estudar a influência da temperatura no método de 

impregnação do suporte; controlar a formação da fase com objetivo de inibir a 

formação de fase secundária tipo NiO; obter materiais com tamanho médio de 

cristalitos adequados para evitar a geração de coque; caracterizar os materiais 

obtidos pelas técnicas de TG, IV, DRX, MEV, ASE (BET), análise granulométrica e 

RTP; realizar testes catalíticos de reações de reforma a vapor para observar a 

seletividade das perovisquitas de Ni em obter hidrogênio e gás de síntese. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Catálise 

O desenvolvimento da catálise como ciência autônoma passou por 

diversas fases, desde que Berzelius em 1836 criou o termo "catálise", para 

descrever processos que eram ativados por pequenas quantidades de substâncias, 

dando origem a transformações químicas sem serem consumidas. Essas 

substâncias que permitem que as transformações de matérias-primas num 

determinado processo químico sejam rápidas, receberam o nome de catalisadores 

[CARREÑO et al, 2002]. Como definição geral tem-se que o catalisador aumenta a 

velocidade de uma reação sem ser consumido no processo [IUPAC, 1976]. 

As principais propriedades dos catalisadores (atividade, seletividade, 

estabilidade, resistência mecânica e condutividade térmica) estão intimamente 

relacionadas à sua composição e tecnologia de preparação. Essas propriedades 

dependem, principalmente, da seleção entre os diversos materiais e dos métodos de 

preparação. Dentre os métodos de preparação freqüentemente usados para obter 

esses catalisadores, estão os métodos: impregnação, sol gel, co-precipitação entre 

outros [FIGUEIREDO e RIBEIRO, 1987]. 

Os esforços realizados nas pesquisas na área de catálise buscam em 

sua maioria a simplificação dos processos ou mudança de sistemas, nos quais a 

seletividade ou o rendimento é baixo, enquanto o gasto de energia é muito elevado. 

Portanto, processos que possibilitem as operações em menores temperaturas e 

pressões são atraentes e compensadores [CARREÑO et al, 2002]. 

O processamento de catalisadores com "clusters" metálicos, 

suportados em superfícies ativas, podem guiar freqüentemente o surgimento de 

diferentes tipos de reações químicas nos processos catalíticos, decorrentes das 

interações entre os sítios ativos metálicos e os suportes do catalisador. De fato, 

muitos óxidos inorgânicos usados como suporte possuem sítios ativos: 

ácidos/básicos de grupos hidroxilas ou centros ácidos/básicos de Lewis, tais como: 

Al 3+, Mg2+ e O2-. A quantidade relativa dos sítios de Brönsted ou Lewis, e suas 

características ácido/base estão relacionadas com a natureza dos óxidos e grau de 

hidratação superficial. Além disso, na interação simples entre os sítios 
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ácidos/básicos e os "clusters" metálicos também podem ser observados processos 

de ataque nucleofílicos, por parte de CO coordenado e adição oxidativa de grupos 

OH– nas ligações metal-metal, os mesmos podem eventualmente influenciar o 

processo de quimissorção na superfície reacional.  

A superfície, de óxidos inorgânicos, pode conseqüentemente ser 

representada como um ligante multidentado. Este dualismo da superfície reativa 

pode ser interpretado como um inerente "solvente" ou um "sólido-ligante" de elevada 

atividade, reconhecido como uma etapa determinante nas propriedades de um 

suporte catalítico [CARREÑO et al, 2002]. Suportes a base óxido de zircônio, titânio, 

cério, alumínio, sílica e nióbio entre outros, são freqüentemente usados como 

suportes de metais com fins catalíticos. Os mesmos possuem geralmente 

características importantes que devem ser levadas em consideração, nos diversos 

processos catalíticos, tais como: atividade, seletividade, estabilidade, resistência 

mecânica e condutividade térmica [CARREÑO et al, 2002; BRAYNER et al, 2000; 

SEMIKOLENOV, LLYNA, SIMAKOVA, 2001; TROVARELLI, 1996; FRENI, 

CALOGERO e CAVALLARO, 2000]. 

2.2 Os Íons Terras Raras 

A comissão de Nomenclatura em Química Inorgânica da IUPAC 

(International Union of Pure and Applied Chemistry) recomenda usar a expressão 

“metais das terras-raras” para os elementos Sc, Y e La a Lu. O termo “série do 

lantânio” é reservado para os elementos de números atômicos 57 e 71 (La a Lu), e o 

termo “Lantanídeos” é ainda mais restrito, pela exclusão do lantânio, incluindo-se os 

elementos de números atômicos 58 a 71 (Ce a Lu). Os “lantanídeos” são então os 

quatorze elementos que seguem o lantânio na tabela periódica, e nos quais os 

quatorze elétrons 4f são sucessivamente adicionados à configuração do La. O 

lantânio é o elemento protótipo e geralmente, apesar da recomendação da IUPAC, o 

termo “lantanídeos”, inclui o próprio lantânio. Desses elementos apenas dois não 

apresentam atividade ótica, são eles o lantânio e o lutécio.

Apesar dos elementos lantanídeos originalmente serem conhecidos por 

“terras-raras”, dada a sua ocorrência em óxidos ou “terras”, na nomenclatura arcaica, 
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na verdade são mistura de óxidos. Hoje se sabe que não são raros, e a abundância 

na litosfera é relativamente alta.  Atualmente tem-se encontrado, com relativa 

facilidade, novos jazimentos de minerais contendo terras-raras. O elemento túlio, o 

menos abundante, é tão comum como o bismuto e mais comum que As, Cd, Hg e 

Se. Elementos estes que não são considerados raros. Depósitos comercializáveis 

são encontrados nos Estados Unidos, Rússia, Índia, Brasil, China, Austrália, entre 

outros.

Os elétrons fn nos íons lantanídeos, encontram-se protegidos de 

interações diretas com o meio. Esta proteção dos íons lantanídeos é atribuída ao 

efeito de blindagem conferido pelos orbitais 5s e 5p mais externos e já preenchidos. 

Este efeito de blindagem faz com que os níveis eletrônicos 4f sejam apenas 

ligeiramente afetados pelo campo ligante (matriz), conseqüentemente, esses íons 

trivalentes apresentam um comportamento semelhante ao íon livre, o que torna 

muito comum muitas propriedades químicas e físicas na maioria dos lantanídeos 

[ABRÃO, 1994]. 

2.3 Óxidos com estrutura perovisquita 

Os óxidos tipo perovisquitas tem fórmula geral ABO3, onde A é um 

cátion grande tal como os metais alcalinos, os alcalinos terrosos e as terras raras e 

B um cátion menor, tal como um metal de transição. As perovisquitas mais comuns 

são aquelas em que A é um cátion com estado de oxidação 2+ e B um metal de 

transição no estado de valência 4+. Esses materiais possuem uma estrutura bem 

definida, sendo a perovisquita ideal a do tipo cúbico. Entretanto, essas estruturas 

aparecem freqüentemente distorcidas quando se substitui o cátion do sítio A por 

outro cátion com estado de oxidação maior. É possível realizar substituições parciais 

dos cátions A e B sem alterar a estrutura fundamental da perovisquita [TEJUCA, 

FIERRO e TASCON, 1989]. 

Muita atenção tem sido dada as perovisquitas à base de lantânio 

(LaBO3), B = Ni, Co ou Mn, devido à sua alta atividade catalítica e estabilidade 

térmica em reações de oxidação de hidrocarbonetos. O sistema LaNiO3 é um dos 

mais conhecidos.  O Níquel tem carga 2+, mas assume a carga 3+ em óxidos de 
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terras raras [NORMAN e MORRIS, 1999]. Essas perovisquitas chegam a ter 

atividades comparáveis àquelas observadas nos metais nobres [TEJUCA, FIERRO e 

TASCON, 1989]. O efeito da substituição parcial dos cátions A, geralmente um metal 

terra rara, com elementos que apresentam estados de valência diferente de 3+, tem 

sido freqüentemente estudado [ISUPROVA et al, 2001; HAYASASHI, INABA e 

UKISUZ, 2001]. 

2.3.1 Análises de transições entre várias estruturas perovisquitas 

As ligações em perovisquitas do tipo ABO3 (Figura 1) são 

predominantemente iônicas. Portanto, o raio iônico é usado para pesquisar a 

respeito de sua estrutura geométrica. O sistema freqüentemente usado é o 

publicado por SHANNON e PREWITT [1969] e por SHANNON [1976]. 

O sistema foi construído baseado em número considerável de 

parâmetros estruturais de óxidos, levando em conta vários números de 

coordenação. 

Figura 1 - Estrutura ideal de uma perovisquita ABO3: (A) Cátion B no centro da célula unitária e (B) 
Cátion A 

(A)

(B)
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Os raios iônicos RA e RB dos íons A e B com número de coordenação 

12 e 6, respectivamente, e o raio do oxigênio RO, encontram-se nas relações: RB = ( 

2 - 1) RO e RA = RO. Portanto, na estrutura de uma perovisquita ideal os íons B 

adaptam-se exatamente dentro do sítio octaédrico, ou seja, estão coordenados a 

seis átomos oxigênio, enquanto que os íons A, estão coordenados a doze átomos de 

oxigênio, tal que os ânions e cátions estão tão próximos que entram em contato. 

Então a constante de rede o (equação 1) pode ser calculada como: 

o = 2 . 2 . Ro = 2 . (RO + RB) =  2 . (RA + RB)         (equação 1) 

Se o tamanho do raio iônico não permitir a construção de uma rede 

perovisquita ideal, ele sofre distorção, o qual está mencionado por um fator de 

tolerância (equação 2) introduzido por GOLDSCHMIDT [1926].

)(2 OB

OA

RR

RR
t

          (equação 2) 

Por definição, o fator de tolerância t é igual a 1 em uma rede de 

perovisquita ideal. Um decréscimo de t inicia uma deformação da rede, contudo, a 

estrutura pode permanecer sem distorção se t for desprezivelmente menor que 1. De 

acordo com GOLDSCHMIDT, a estrutura perovisquita distorcida é estável se 1,0 t

 0,8.

Além da relação entre os raios iônicos, outra condição fundamental 

para a formação da perovisquita é a eletroneutralidade, isto é, a soma das cargas 

dos íons A e B deve ser igual ao total de cargas dos ânions X. Isso pode ser obtido, 

no caso dos óxidos, pela distribuição de carga da forma A1+B5+O3, A2+B4+O3 ou

A3+B3+O3. Por outro lado, a substituição parcial dos íons A e B para originar óxidos 

complexos é possível, desde que se mantenha a estrutura perovisquita. TEJUCA, 
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RERRO e TASCÓN [1989] mostraram que a maioria dos elementos podem ser 

incluídos no arranjo de perovisquitas, muitos deles em ambas, posições A e B. A 

estrutura ideal da perovisquita, com fatores de tolerância muito próximos à unidade, 

é muito rara e é obtida a temperaturas de calcinações elevadas. Em outras 

condições, aparecem diferentes distorções da estrutura perovisquita. Assim, durante 

muitos anos, acreditou-se que o composto CaTiO3 possuía estrutura cúbica, mas 

logo se determinou que sua verdadeira simetria era ortorrômbica. São conhecidas 

estruturas distorcidas com simetria ortorrômbica, romboédrica, tetragonal, 

monoclínica e triclínica, mas os três últimos tipos são muito raros e têm sido muito 

pouco caracterizados. As distorções mais conhecidas e estudadas são a 

ortorrômbica e a romboédrica. No caso da simetria ortorrômbica, os valores de t 

devem se situar entre 0,75 e 0,9, produzindo uma distorção cooperativa dos 

octaedros dando lugar a este tipo de simetria. 

A Figura 2 (a) mostra um tipo de distorção que pode ocorrer na 

estrutura perovisquita. A distorção é obtida inclinando-se o octaedro de oxigênio de 

tal maneira, que os átomos A se deslocam ao longo das direções pseudocúbicas 

(110) ou das direções (010). A verdadeira célula ortorrômbica é referida geralmente 

como "O-ortorrômbica", caracterizada por uma relação de parâmetros da rede (c/a) > 

2, que se distingue da estrutura "O”-ortorrômbica", com (c/a) < 2. Este último 

arranjo é o resultado de uma sobreposição da distorção Jahn-Teller da estrutura 

perovisquita.

Quando não há nenhum dobramento octaédrico, pode ocorrer uma 

pequena deformação da simetria cúbica para romboédrica. Isto ocorre com fatores 

de tolerância 0,9 < t < 1,0. A distorção romboédrica, algumas vezes se refere à 

"estrutura LaAlO3", com uma simetria R3c [TEJUCA. FIERRO e TASCÓN. 1989]. 

Sua relação com a estrutura de estabilidade ideal é mostrada na Figura 2 (b)
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Figura 2 – Distorções (a) ortorrômbica e (b) romboédrica da estrutura perovisquita.  

FONTE: KHALIFAH et al, 2000 

2.3.2 Papel dos cátions na posição A e B 

Os óxidos mistos tipo perovisquita são sistemas ideais para estudar o 

modo pelo qual as propriedades do estado sólido, tanto coletivas (elétricas, 

magnéticas, funções termodinâmicas) quanto locais (defeitos, campo cristalino), 

influenciam nas propriedades catalíticas. Isto se deve, fundamentalmente, ao amplo 

conhecimento destas propriedades [GOODNOUGH e LONGO, 1970; NOMURA, 

1978] e às suas variações nos sólidos. 

De acordo com NITADORI e MISONO [1985], a atividade catalítica do 

composto LaBO3 (B = Fe, Co e Mn), na oxidação de hidrocarbonetos e monóxido de 

carbono, é afetada pela natureza do cátion na posição B. Para explicar esse fato, 

considera-se o estado eletrônico dos elétrons d do cátion na posição B [YAMAZOE e 

TERAOKA, 1988], a energia de ligação B-O [WELLER, 1983] e a energia de 

estabilização do campo cristalino [GUSHEE; KAZ e WARD, 1988]. 

Nos óxidos tipo perovisquita, os orbitais 2p do oxigênio e os orbitais s e 

p externos do metal B, formam uma banda de valência e uma banda anti-ligante de 

alta energia, com os orbitais d do íon B ocupando uma zona intermediária de 

energia. Portanto, os orbitais d são, em princípio, os responsáveis pelas 
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propriedades de transporte eletrônico. Pelo fato da distância entre os dois átomos B 

vizinhos ser muito grande (5,5 ), a superposição entre seus orbitais é muito 

pequena e a interação se produz através de oxigênio intermediário. No que diz 

respeito à ligação B-O-B, os orbitais d se dividem em orbitais  (eg) e  (t2g), sendo 

esta energia de ligação mais elevada para os orbitais  que para os . Isto faz com 

que os orbitais t2g sejam localizados, enquanto que os eg tenham um certo caráter 

itinerante. Por isso, a geometria de ligação B-O-B determina o caráter localizado ou 

itinerante dos elétrons do átomo B. 

Quando os óxidos tipo perovisquita são estudados do ponto de vista 

catalítico, a atividade do oxigênio da rede, a capacidade de cedê-lo ou captá-lo, sua 

estequiometria e as diferentes fases geradas nestes processos, são fatores cruciais. 

Um dos parâmetros mais usados em nível teórico, quando são 

realizadas correlações entre propriedades catalíticas e este tipo de propriedade do 

óxido (atividade do oxigênio da rede), é a energia de ligação do oxigênio com os 

cátions da rede, que é dada pela equação (3). 

(Me-O) = (Hf - Hs.m - n.Do/2) / (Cn.m)      (equação 3) 

Onde Hf é a entalpia de formação do óxido MemOn, Hs é a energia de sublimação do 

metal. Do é a energia de dissociação do oxigênio e Cn é o número de coordenação 

do cátion. 

Todas as correlações estão baseadas na natureza do cátion na 

posição B, que influenciam notavelmente na atividade catalítica do catalisador, tal 

como foi demonstrado por diversos autores. 

NITADORI e MISONO [1985] estudaram o efeito do cátion na posição 

A e encontraram que o efeito do lantanídeo (cátion na posição A) é relativamente 

pouco intenso e a atividade esperada dos catalisadores tipo perovisquita é similar 

àquela dos óxidos de metais de transição na posição B. Por outro lado, as atividades 

catalíticas observadas com os óxidos de terras raras foram mais baixas que nas 

perovisquitas correspondentes. 

Outros estudos foram conduzidos por PENA [1990], que correlacionou 

a natureza dos cátions na posição A com a atividade na oxidação total de isobuteno 

e concluiu que na série de perovisquita estudada a atividade catalítica cresce na 

seguinte a ordem: 
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DyCoO3 <<<GdCoO3 < LaCoO3 < SmCoO3 < PrCoO3 < NdCoO3

Estas variações foram inferiores às encontradas quando, fixando-se o 

cátion na posição A, varia-se o cátion na posição B. Entretanto, não podem ser 

desprezadas.

2.3.3 Estruturas das perovisquitas não estequiométricas 

A inexistência de estequiometria em óxidos puros e óxidos mistos 

permitem, habitualmente, a estabilização de íons em estados de valência não usuais 

e a co-existência de diferentes coordenações. SMITH [1993] definiu a inexistência 

de estequiometria, em termos cristalográficos, como sendo o excesso de átomos de 

oxigênio em relação ao número de sítios na subrede de cátions. A não 

estequiometria é definida como sendo o conteúdo de oxigênio em excesso, 

necessário para compensar a carga dos cátions constituintes em seu estado de 

oxidação normal. Os desvios da estequiometria, devido fundamentalmente a 

deficiências catiônicas (nas posições A ou B), deficiências de oxigênio ou excesso 

de oxigênio [PEDERSEN e LIBBY, 1972], produzem também um distanciamento da 

estrutura ideal da perovisquita. Em catálise heterogênea, os sistemas mais 

estudados são os que apresentam um elemento alcalino, alcalino terroso ou 

lantanídeo como cátion na posição A e na posição B, um metal de transição da 

primeira série. A deficiência nas posições A se produz facilmente, visto que o 

esqueleto estrutural de octaedros BO3 permanece inalterado. Um exemplo deste tipo 

de não estequiometria é o Cu0,5TaO3 ortorrômbico, com uma distribuição ordenada 

dos íons Cu(ll) sobre os sítios A [LONGO e SLEIGTH, 1975]. 

As vacâncias nos sítios B das perovisquitas não são tão comuns, já 

que a deficiência catiônica nas posições B não está energeticamente favorecida e 

acontece somente quando os cátions A e o oxigênio (camadas AO3) se estruturam 

em um empacotamento hexagonal compacto, o que dá lugar a octaedros BO3 que 

dividem as faces. Os empacotamentos intercrescem originando politipos diferentes 

segundo sua proporção e ordenamento. Entretanto, se conhecem exemplos com 
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este tipo de defeito, que apresentam geralmente uma estequiometria complexa, tal 

como aquela observada nos compostos BaSm2/3UO6 e Ba2CeSb4/5O6 [RAUSER e 

KEMMLER-SACK. 1980]. 

As vacâncias aniônicas são mais comuns que as não estequiométricas 

catiônicas. Desse modo, nos óxidos tipo perovisquita, as vacâncias de oxigênio são 

mais comuns [BREARD e outros, 2002]. Nos óxidos ABO3-x, não se encontram 

planos cristalográficos de cisalhamento (Crystaligraphic Shear Planes, CSP), senão 

uma grande variedade de superestruturas devido ao ordenamento das vacâncias. 

Um dos óxidos tipo perovisquita mais conhecidos com vacâncias aniônicas, é o que 

exibe a estrutura brownmillerita como os compostos Ca2Fe205 e Ca2FeAIO5. Estas 

estruturas podem ser consideradas perovisquitas com deficiências aniônicas com 

um sexto dos sítios aniônicos, porém estas vacâncias estão ordenadas de tal forma, 

que se alternam os planos BO2 (001) da estrutura pseudocúbica e as colunas 

alternantes (110) do oxigênio são perdidas [GRENIER; POUCHARD e 

HAGENMÜLLER, 1981]. 

O conteúdo de oxigênio ou o grau de não estequiometria dos óxidos 

tipo perovisquita, dependem do método de preparação utilizado e da atmosfera, 

temperatura e tempo dos tratamentos térmicos [PEDERSEN e LIBBY, 1972]. 

2.3.4 Composição superficial das perovisquitas 

Os íons, na posição B das perovisquitas ABO3, são os mais ativos em 

numerosas reações em fase heterogênea. Visto que estes íons estão situados em 

distâncias relativamente grandes uns dos outros ( 0,4nm), cada molécula reagente 

pode interagir somente com um centro. A superfície representa uma 

descontinuidade do cristal: a simetria e a coordenação dos íons An+ e Bm+ (n+m=6) 

se perde na superfície, pelo fato da superfície apresentar uma grande tendência em 

completar sua coordenação através da reação com moléculas gasosas [FIERRO, 

1993]. Dessa forma, a análise dos espectros fotoeletrônicos de raios X de muitos 

compostos tipo perovisquita ABO3, expostos a umidade ou reduzidos em fluxo de 

hidrogênio, indicam a presença de mais de uma espécie de oxigênio. Isto quer dizer 

que o oxigênio da rede (O2-) vem acompanhado por outras espécies de oxigênio 
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menos ricas em elétrons, tais como OH- e CO3
2-. Quantidades ainda menores de 

óxidos individuais AOx e BOy podem não ser completamente incorporadas à 

estrutura perovisquita durante a síntese e, por isso, ficarão na superfície. Como 

conseqüência deste depósito, a composição superficial se desvia, em muitos casos, 

da estequiométrica. É de se esperar, que estas diferenças na composição 

superficial, em relação à estequiométrica, modifiquem tanto as propriedades 

catalíticas, quanto as propriedades de adsorção das perovisquitas. 

FIERRO e TEJUCA [1987] observaram, por meio de um estudo de 

espectroscopia fotoeletrônica de raios X (XPS), que os espectros dos níveis internos 

B 2p3/2 e La 3d5/2 das perovisquitas LaBO3 (B = Cr, Mn, Co, Ni, Rh), tratadas em ar a 

700 e 900°C, não mostraram mudanças significativas das linhas B 2p3/2  e La 3d5/2

com a temperatura.

Os espectros O1s de todos os membros da série exibiram um pico a 

529,7 - 530,0 eV, correspondentes a íons O2-, junto a outro pico a 531,4 - 532,6 eV, 

que aumentava em intensidade e se deslocava para valores mais elevados de 

energia de ligação, quando aumentava o número atômico do metal B. Este último 

pico foi atribuído ao oxigênio adsorvido (provavelmente O-) de modo similar àqueles 

encontrados por ICHIMURA, INOUE e YASUMORI [1980] bem como YAMAZOE, 

TERAOKA e SEIYAMA [1981] para a espécie de oxigênio adsorvido das 

perovisquitas LaCoO3.

VOORHOEV, REMEIKA e TRIMBLE [1976] encontraram que a 

atividade catalítica dos óxidos tipo perovisquitas ABO3, nas reações de oxidação, 

dependia da concentração superficial dos íons metálicos em um estado de oxidação 

diferente de 3+ e, portanto, de seu caráter não estequiométrico. MILT et al [1996] 

prepararam perovisquitas LaFeO3 e LaCoO3, pelo método de combustão, e 

obtiveram perovisquitas altamente cristalinas e monofásicas, mas com 

heterogeneidade superficial. Através da análise de superficie, usando XPS os 

autores determinaram que as camadas mais externas destas perovisquitas diferiam 

na estrutura e composição mássicas, contendo altas concentrações de espécies 

carbonatadas mais elevadas que aquelas encontradas nas perovisquitas preparadas 

por métodos mais convencionais. 

GUNASEKARAN et al [1996] ao realizarem a caracterização 

superficial, estudaram as propriedades catalíticas na reação de oxidação de metano 

com perovisquitas La0,8Sr0,2BO3 (B = Mn, Cr, Fe, Co e Y) e concluíram que, não 
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apenas a concentração superficial do metal ativo influi na reação de oxidação, como 

também a natureza do íon B é um importante parâmetro. 

2.3.5 Adsorção de oxigênio nas perovisquitas 

A interação do oxigênio nas perovisquitas tem sido estudada, 

principalmente, por causa da importância destes materiais como catalisadores em 

reações de oxidação - redução. 

O desempenho particular destes materiais, como catalisadores de 

oxidação, foi explicado em termos da facilidade relativa com que as espécies de 

oxigênio podem ser liberadas da superfície do catalisador [PENA e FIERRO, 1981]. 

Dois tipos de espécies de oxigênio (adsorvido na superfície e oxigênio de rede), com 

diferentes forças de ligação, estão presentes na superfície de óxidos tipo 

perovisquitas. Admite-se que o oxigênio adsorvido torna-se ativo e reage com os 

hidrocarbonetos em temperaturas mais baixas que aquelas em que reagiria com o 

oxigênio de rede. Estas considerações estão consistentes com a classificação de 

VOORHOEV, REMEIKA e TRIMBLE [1976] das reações de oxidação em 

perovisquita, nos processos suprafacial e intrafacial, que ocorrem em baixas e altas 

temperaturas, respectivamente [FIERRO, 1990]. 

YAMAZOE, TERAOKA e SEIYAMA [1981] realizaram experimentos de 

adsorção de oxigênio, desde a temperatura ambiente até 750°C, e observaram dois 

picos de dessorção na curva do composto La1-xSrxCoO3. O pico em temperatura 

mais baixa (Tipo ) foi atribuído ao oxigênio adsorvido na superfície, enquanto o pico 

em altas temperaturas (Tipo ) foi devido ao oxigênio da rede cristalina. Estas 

espécies podem ser detectadas por espectroscopia fotoeletrônica de raios X 

combinada com estudos de dessorção de oxigênio a temperatura programada 

[TABATA; HIRANO e SUZUKI, 1998]. Foi considerado que o pico a altas 

temperaturas (Tipo ) está mais especificamente associado ao cátion B, embora ele 

seja também afetado pela substituição do cátion A (normalmente um lantanídeo). 

Em uma recente contribuição, YOKOI e UCHIDA [1998] observaram 

que a quantidade de oxigênio dessorvido e a temperatura de dessorção do oxigênio 

(Tipo ) do LaBO3 (B = Cr, Mn, Fe, Co, Ni) tendem a diminuir com o aumento do 
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número atômico do metal de transição. O valor da força de ligação B-0 torna-se 

menor com o aumento do número atômico de B, sugerindo que a temperatura de 

dessorção do oxigênio é afetada pela interação eletrônica entre o oxigênio adsorvido 

e o íon metal de transição (B3+).

2.3.6 Estabilidade das perovisquitas em atmosfera redutora 

Os estudos a respeito da redutibilidade das perovisquitas podem ser 

realizados em atmosfera de monóxido de carbono, porém, devido ao fato de se obter 

resíduos carbonáceos, é recomendável conduzir os mesmos em atmosfera de 

hidrogênio para eliminar este efeito. Este é o caso do composto LaRhO3 que foi 

reduzido em atmosfera de monóxido de carbono, obtendo-se uma perda de peso 

equivalente à redução de 75% da espécie Rh3+ a Rh0, a 580°C e, ao se aumentar a 

temperatura, obteve-se um aumento no peso, devido à formação de depósitos de 

carbonatos ou carvão [TASCÓN; OLIVÁN e TEJUCA, 1984]. FIERRO e TEJUCA 

[1984], FIERRO, TASCÓN e TEJUCA [1984, 1985] e TASCÓN et al [1985, 1986] 

estudaram a série de óxidos LaMO3 (M = Cr, Mn, Fe, Ni, Rh). Eles observaram que a 

facilidade de redução aumentava da espécie Cr3+ à Ni3+, na série de perovisquitas 

de LaM03. A mesma tendência foi encontrada com os óxidos simples de ferro, 

cobalto e níquel [ANDERSON, 1956]. Por outro lado, encontrou-se que os óxidos do 

tipo LaMO3 (M = Fe, Co, Ni) eram mais estáveis em atmosfera de hidrogênio que os 

óxidos simples do tipo NiO, Fe203, Co304 [WACHOWSKl; ZlELISKl e BUREWICZ, 

1981], o que indica maior estabilidade dos cátions dos metais de transição na 

estrutura perovisquita.  

Os experimentos de redução à temperatura programada também 

mostraram que a estabilidade dos óxidos tipo perovisquita aumentava com o 

aumento no tamanho do íon A. Notou-se, ainda, que as diferentes etapas de 

redução correspondiam a diferentes mecanismos de redução. Tais mecanismos 

podem ser estudados mediante experimentos de cinética de redução em condições 

isotérmicas. Assim, no composto LaNiO3 [FIERRO; TASCÓN e TEJUCA, 1985] a 

espécie Ni3+ se reduzia a Ni2+ de acordo com o modelo de contração de esfera e a 

espécie Ni2+ a Ni°, de acordo com o modelo de nucleação. A diferença entre os dois 
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mecanismos de redução é arbitrária, devido ao fato de que o modelo de contração 

de esfera se inicia com uma nucleação muito rápida e o mecanismo de nucleação 

termina de acordo com o modelo de contração de esfera. Segundo PIERRÔ, 

TASCÓN e TEJUCA [1984] o processo de redução do composto LaMO3 ocorre em 

uma etapa única, controlada pela formação e crescimento dos núcleos de redução 

da superfície, seguida da diminuição da massa do catalisador. 

O cátion na posição A possui um papel importante na redutibilidade 

das perovisquitas. Por exemplo, ARAKAWA, OHARA e SHIOKAWA [1986] 

mostraram através de análise termogravimétrica que a extensão da redução do 

cobalto, em atmosfera de hidrogênio dos óxidos LnCoO3, aumentava a partir do 

LaCoO3 até o EuCoO3, com a diminuição do raio iônico do elemento lantanídeo. A 

mesma seqüência de redução foi encontrada por FUTAI, YONGHUA e HUI [1986] 

por meio de experimentos de redução à temperatura programada. Estes autores 

[FUTAI; YONGHUA e HUl, 1986] encontraram uma relação direta entre a 

redutibilidade e a soma das energias das ligações Ln-O e Co-O, isto é, a facilidade 

de redução aumenta com a diminuição da energia de ligação. 

Os processos de redução-oxidação de perovisquitas podem ser 

reversíveis quando o ciclo completo for conduzido em temperaturas em que não 

ocorre a sinterização das espécies oxidadas ou reduzidas. Pode-se dizer que, 

mediante os tratamentos de redução ou ciclos redox, o metal na posição B, uma vez 

reduzido, se encontra em um estado altamente disperso em uma matriz composta 

pelo óxido do metal na posição A. Desse modo, dependendo do grau de sinterização 

a que foi submetido à estrutura perovisquita por causa da redução, é possível 

reverter este processo e obter, ou não, uma única fase perovisquita após a 

reoxidação [CRESPIN e HALL, 1981]. 

2.4 Método de preparação das Perovisquitas - Precursores poliméricos (Pechini) 

O método dos precursores poliméricos ou método “Pechini” tem sido 

usado, com grande sucesso, na síntese de nanopartículas e filmes finos de vários 

sistemas complexos de óxidos policatiônicos [PÔRTO, 2004; CIACO et al, 2004; 

RYU et al, 2005; MAURERA, 2002; GOMES, 2005; SANTOS, 2002; PARIS et al 
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1998]. O método baseia-se na polimerização de citratos metálicos obtidos pela 

quelação dos cátions de interesse por um ácido hidrocarboxílico, no caso o ácido 

cítrico. A Figura 3 ilustra as reações envolvidas no método Pechini.  

A polimerização acontece por intermédio das reações de 

poliesterificação devido à utilização de um poliálcool, preferencialmente o 

etilenoglicol. 

Essas reações ocorrem em temperaturas entre 90 e 120°C, com a 

evaporação do excesso de água favorecendo a formação da resina polimérica, que 

pode ser usada para preparar tanto filmes finos quanto pós [CIACO et al, 2004; 

SANTOS, 2002; PARIS, 2000].  

A idéia geral deste processo se baseia na distribuição uniforme dos 

cátions pela estrutura polimérica, assumindo que ocorre pouca segregação dos 

mesmos devido ao aumento da viscosidade. Este aumento da viscosidade 

proporciona uma diminuição da mobilidade dos cátions e aprisionamento destes na 

cadeia polimérica [MAURERA, 2002]. 

Figura 3 – Reações envolvidas no método Pechini. 

(FONTE: SANTOS, 2002) 

Para obtenção dos pós, a resina polimérica é posteriormente 

decomposta por tratamentos térmicos (300-500°C), com o propósito de eliminar o 
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excesso de material orgânico e obter a fase desejada, respectivamente [SANTOS, 

2002].

A primeira etapa da calcinação para eliminação do excesso de matéria 

orgânica ocorre em torno de 300°C. Esta pré-calcinação provoca a quebra parcial do 

polímero e a sua expansão, pelo aprisionamento dos gases liberados como produto 

da combustão, dando origem a um material semicarbonizado, frágil, de coloração 

preta, denominado de precursor polimérico [PÔRTO, 2004]. 

A forma e o tamanho das partículas dos pós cerâmicos produzidos por 

esse método são determinados principalmente pela morfologia da resina. Assim, 

para produção de óxidos mistos, finos e sem grandes aglomerados são preferidos 

precursores que apresentem uma alta porosidade e fragilidade [MAURERA, 2002]. 

O ácido cítrico e o etilenoglicol são muito utilizados neste método por 

apresentarem aspectos de fundamental importância, tais como: 

 O ácido cítrico forma complexos do tipo quelatos estáveis com muitos 

íons metálicos, exceto os monovalentes; 

 O etilenoglicol pode estabilizar o complexo metal-ácido cítrico, pois 

possui dois grupos funcionais hidroxi-álcool com grande afinidade da 

complexação por íons metálicos; 

 O ácido cítrico contém três grupos carboxílicos (-COOH) e o 

etilenoglicol dois grupos hidroxílicos (-OH), o que favorece a ocorrência 

de reações sucessivas de esterificação entre eles para formação de 

uma resina polimérica. 

Estudos realizados demonstraram que a variação na relação ácido 

cítrico/etilenoglicol causa somente alterações nas temperaturas de eliminação do 

material orgânico [PÔRTO, 2004; GOMES, 2005]. 

As fontes de cátions mais utilizadas neste método são: nitratos, 

sulfatos, carbonatos, entre outros, pois se decompõem em baixas temperaturas 

permitindo minimizar a sinterização do material o que causaria uma diminuição da 

área superficial [GOMES, 2005]. 

Em resumo, o uso desse método tem suas vantagens e desvantagens. 

Homogeneidade química dos multicomponentes, controle direto e preciso da 

estequiometria de sistemas complexos em temperaturas relativamente baixas, pós-

cerâmicos com partículas muito finas e simplicidade de processamento são algumas 



Revisão Bibliográfica    29 

de suas vantagens. A desvantagem do método está na alta quantidade de matéria 

orgânica que gera uma grande perda de massa [PÔRTO, 2004]. 

2.5. Atividade catalítica das perovisquitas em reações de reforma 

2.5.1 Reforma a vapor de metano 

O gás natural é encontrado em reservas de gás natural ou associado 

ao óleo, sendo utilizado como combustível ou sendo reinjetado nos poços de 

petróleo. O metano é o principal componente da maioria das reservas mundiais de 

gás natural e quase todas as opções de transformações deste envolvem sua inicial 

conversão ao gás de síntese. 

A reforma a vapor de metano é um dos principais processos para a 

produção de hidrogênio (H2) e gás de síntese (CO + H2), devido a isto vêm 

recebendo atenção de diversos pesquisadores. 

O gás de síntese é a principal matéria prima para a produção de 

hidrogênio, amônia, metanol, formaldeído e ácido acético, além de poder ser 

convertida a hidrocarbonetos de maior cadeia carbônica (na faixa da gasolina ou 

diesel) pelo processo Fischer-Tropsch. O hidrogênio, produto da reforma do gás 

natural, é matéria prima estratégica, devido à sua utilização em vários processos de 

refino de petróleo, e sua demanda tem aumentado muito devido à necessidade de 

os combustíveis produzidos nas refinarias serem menos danosos ao meio ambiente.

Tornam-se necessários estudos dirigidos para o aperfeiçoamento do 

processo de reforma a vapor do gás natural, aumentando sua eficiência global e 

melhorando a viabilidade econômica das plantas de geração de gás de síntese. 

Com este fim, várias pesquisas têm sido feitas, tendo em vista minimizar a formação 

de depósitos de carbono em catalisadores de reforma a vapor do gás natural. Este 

fenômeno é prejudicial ao processo, pois causa desativação do catalisador metálico, 

levando a diminuição de seu tempo de vida e impedindo o seu uso em escala 

industrial. As estruturas carbonadas formadas por reações na fase gasosa, que 

incluem alcatrões e fuligens, podem, depois de passar por uma etapa de difusão, 
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sofrer precipitação sobre a superfície dos catalisadores. Desta forma, podem 

ocasionar a formação de filamentos (tubos de carbono) que, embora não obstruam 

de imediato a superfície do catalisador, provocam a fratura de seus grãos, com a 

posterior possibilidade de encapsulamento. Este motivo ocasiona o aumento da 

perda de carga nos reatores, em seguida à sua desativação [VALENTINI e outros, 

2003].

Gás de síntese pode ser obtido como produto de equilíbrio de uma 

reação entre CH4 e O2. Um bom catalisador deveria ativar metano e oxigênio sob 

condições que favoreçam a produção de gás de síntese evitando-se a oxidação total 

e formação de coque. Os catalisadores de gás de síntese são usados sob condições 

de redução do metal e a altas temperaturas. É esperado que durante a reação, a 

superfície catalítica possa ser reduzida e, finalmente, dispersa como partículas 

metálicas as quais atuariam como sítios ativos. Perovisquitas são potenciais 

catalisadores para este tipo de reação desde que o elemento B possa ser reduzido 

ao estado metálico, criando um metal altamente espalhado no óxido sólido. 

Hoje, aproximadamente a metade da produção de hidrogênio no 

mundo provém do gás natural, e a maior parte da produção em escala industrial é 

pelo processo de reforma a vapor, ou como um subproduto do refino de petróleo e 

produção de compostos químicos.

O número de patentes, conforme a Tabela 1 vem aumentando a cada 

ano, isto se dá devido ao grande número de empresas e instituições que tem se 

lançado no esforço de inovação deste tipo de tecnologia, buscando redução de 

custos no processo de produção de gás de síntese (SINGAS). 

Tabela 1 - Evolução do Número de Patentes Relacionadas com Tecnologia SINGAS 

(FONTE: www.uspto.gov) 

Período Patentes de Gás de Síntese 
1996 a 2002 433 
1991 a 1995 250 
1986 a 1990 265 
1981 a 1985 190 
1976 a 1980 51 

Anterior a 1975 0 
TOTAL 1189 
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A possibilidade de otimizar as condições experimentais para aumentar 

o tempo de vida do catalisador no processo de reforma do gás natural, é um dos 

fatores mais importantes para minimizar custos na obtenção de vários produtos 

químicos que têm por matéria-prima o gás de síntese, e viabilizar e implementar a 

utilização de processos como Fischer Tropsch onde as plantas de geração de gás 

de síntese correspondem à cerca de 50% dos custos de capital de conversão de 

gás natural em hidrocarbonetos líquidos. [WILHELM, 2001]. 

Desta forma o aperfeiçoamento do processo de reforma a vapor do gás 

natural, com o desenvolvimento de catalisadores resistentes a formação de coque e 

termicamente estáveis faz-se necessário para que a geração de gás de síntese se 

torne um processo menos oneroso. 

A reação abaixo (1) mostra a reação de reforma a vapor do metano: 

CH4+H2O CO +3H2 H0
298= + 206kJ/mol         (reação 1) 

Na ausência de catalisador, como a reação da reforma a vapor é 

altamente endotérmica, esta deve ser operada a altas temperaturas (maior do que 

1073 K) e uma grande quantidade de energia é consumida para que esta reação 

ocorra.

A estequiometria da reação sugere que é necessário somente um mol 

de H2O por mol de CH4, contudo um excesso de vapor deve ser usado para evitar a 

formação e deposição de carbono sobre o catalisador. Para as plantas industriais 

alimentadas com gás natural uma razão H2O/CH4 = 2,5-3,0 é utilizada 

Por ser uma reação endotérmica, muitas unidades de reforma a vapor 

operam em temperaturas acima de 800 °C. O processo de reforma a vapor do 

metano na maioria das vezes tem a contribuição de várias reações diferentes, 

mostrada pelas reações 2 a 8 (abaixo) [ROH et al, 2002; ARMOR, 1999]. 
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CO + H2O(g)  CO2 + H2 H0
298 = -4O kJ/mol (reação 2) 

CO2 + H2  CO + H2O(g) H0
298 = +4O kJ/mol (reação 3) 

2CO  C+CO2 H0
298 =-171 kJ/mol (reação 4) 

CH4  C2+H2 H0
298 =+75 kJ/mol (reação 5) 

CnHm + vapor  nCO+m/2H2  (reação 6) 

CO2 + 2CH4 + H2O  3CO + 5H2  (reação 7) 

CO2 + CH4  2CO + 2H2 H0
298 = +247 kJ/mol (reação 8) 

O processo de reforma a vapor do metano é usado para converter 

metano em CO e H2 como descrito nas reações acima. Essas reações são do tipo 

competitivas que incluem a reforma com CO2 e vapor, bem como a reação de 

deslocamento gás-água (2 - "shift"), metanação e reações de formação de carbono. 

O catalisador mais utilizado é o Ni suportado em material como alfa alumina 

contendo uma variedade de aditivos. Estes são íons alcalinos como potássio e 

cálcio, que servem para reprimir a deposição de carbono sobre o catalisador 

[ARMOR, 1999]. 

Apesar da reforma a vapor do metano ser o principal processo para 

produção de hidrogênio e gás de síntese, esta apresenta algumas desvantagens, 

uma vez que requer uma grande quantidade de energia.  O vapor superaquecido 

(em excesso) a altas temperaturas tem um custo elevado e a reação de 

deslocamento gás-água produz concentrações significativas de dióxido de carbono 

no produto gasoso e, além disso, sofre algumas limitações como baixa seletividade 

para CO e alta razão H2/CO, que é inadequada para a síntese do metanol e de 

Fischer-Tropsch. Assim, as reações de oxidação parcial do metano usando oxigênio 

e de reforma do metano com dióxido de carbono (reforma seca) apresentam-se 

como alternativas promissoras para a produção de gás de síntese [TSANG; 

CLARIDGE e GREEN, 1995]. 
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2.5.1.1 Mecanismo da reação de reforma a vapor do metano 

O mecanismo proposto para a reação de reforma a vapor citada por 

QIN et al [1996] foi descrito da seguinte forma (M se refere ao sítio metálico):

1. Ativação do metano 

CH4 + 2M  CH3 - M + H -M (reação 9)

CH3 -M + 2M  CH - M + 2H -M (reação 10)

CH -M + M  C-M + H -M (reação 11) 

2. Decomposição do H2O

  H2O + 3M  O-M + 2H -M         (reação 12) 

   3. Reações das espécies adsorvidas e produção de CO e H2

  CHx-M + O-M + (x-l)M  CO - M + XH -M (reação 13) 

  CO -M  CO+M (reação 14) 

  2H -M  H2+M (reação 15) 

   2 CO + 2M  C-M + CO2- M (reação 16) 

Estas reações (9 a 16) estão envolvidas no processo de formação de 

carbono, que se deposita sobre o catalisador, levando à obstrução dos poros e 

conseqüentemente à desativação do catalisador. 

A formação do carbono se dá na superfície do catalisador através da 

dissociação do metano sobre a superfície do metal, produzindo espécies altamente 

reativas, que são provavelmente carbono atômico. Existem dificuldades em impedir 

a formação de carbono e muitos esforços tem sido realizados para diminuí-la. 

Atualmente, nas indústrias, contorna-se o problema através da alimentação de 

excesso de vapor, embora exista uma tendência a se diminuir a razão de 
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alimentação H2O/CH4 para reduzir o consumo de vapor e, consequentemente, o de 

energia. Para isso, é evidente a necessidade do desenvolvimento de catalisadores 

mais estáveis para o processo [BHARADWAJ e SCHMIDT, 1995]. 

2.5.1.2 Catalisadores empregados na reforma a vapor do metano 

Na reforma a vapor do metano, um dos catalisadores mais utilizados é 

do tipo Ni/Al2O3, que necessita de modificação devido à formação de carbono. Os 

compostos de potássio, cálcio e magnésio são tipicamente usados para acelerar as 

reações de remoção de carbono [BHARADWAJ e SCHMIDT, 1995], e funcionam 

como promotores. 

 O objetivo da adição desses promotores nos catalisadores de níquel, é 

favorecer a adsorção do vapor sobre o catalisador e aumentar a migração dos 

grupos OH para a superfície do níquel e/ou diminuir a dissociação do metano 

adsorvido. Essas modificações permitem reduzir a razão H2O/CH4 requerida para 

aumentar o tempo de vida do catalisador e alcançar uma razão estequiométrica 

apenas aumentando as temperaturas de pré-tratamento e de reação. Alguns efeitos 

tem sido evidenciados pela adição de óxidos de metais alcalinos ou alcalinos 

terrosos [PROVENDIER; PETIT e KIENNEMANN, 2001]. 

2.5.2 Reforma do metano com CO2 (reforma a seco) 

A reação de reforma do metano com CO2 (reação 10) tem sido motivo 

nos últimos anos de grande interesse por parte dos pesquisadores devido a sua 

contribuição ambiental no que diz respeito ao consumo de gases responsáveis 

parcialmente pelo aquecimento global do planeta. Além disso, possui uma relação 

H2/CO=1, apropriada para a produção de metanol, ácido acético e formaldeido. 
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CH4 + CO2  2CO + 2H2 H0
298= 247 kJ/mol (reação 17) 

Metais não nobres como ferro, cobalto, níquel e metais nobres como 

ródio, rutênio, paládio, irídio e platina sobre vários suportes são normalmente usados 

na reação de reforma do metano com CO2.

EDWARDS e MATTRA [1995] mostraram que dependendo de uma 

faixa ampla de condições de operação, reações paralelas podem ocorrer juntamente 

com a reação de reforma seca (17). Dessa forma, a formação de carbono pode 

ocorrer devido à reação de craqueamento do metano, reação (18), e pela reação de 

Boudouard, reação (19): 

CH4 C2+H2 H0
298=75kJ/mol (reação 18)

2CO C+C02 H0
298=-172 kJ/mol (reação 19)

Outras reações como a (20) denominada reação reversa do 

deslocamento gás-água (reversa da shíft) e a (21) podem também ocorrer de forma 

a influenciar no produto final: 

CO2 + H2  CO + H2O(g)        H0
298= -40 kJ/mol       (reação 20)

C + H2O(g) CO + H2         H0
298= 131 kJ/mol (reação 21) 

Muitos estudos têm sido realizados a fim de esclarecer os mecanismos 

envolvendo a reação de reforma do metano com CO2. Um mecanismo sugerido por 

van KEULEN et al [1997] para o catalisador Pt/ZrO2 é a decomposição do metano na 

presença de Pt produzindo carbono e hidrogênio adsorvido. Esse hidrogênio 

adsorvido pode dessorver em H2 ou H20 e o C02 pode dissociar no catalisador 

produzindo espécies de oxigênio e CO. O carbono adsorvido reage com o oxigênio 

adsorvido para produzir CO. Na Figura 4 tem-se um esquema do mecanismo 

proposto.
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Figura 4 - Mecanismo para a reação de reforma do metano com C02

proposto por van KEULEN et al [1997]. 

ERDÕHELYI et al [1994] e ROSTRUP-NIELSEN e HANSEN [1993] 

propuseram um mecanismo baseado na adsorção do metano e dióxido de carbono. 

Enquanto o metano se decompõe na superfície do sítio formando espécies CHx e H2,

o dióxido de carbono se decompõe por adsorção dissociativa em CO e oxigênio 

adsorvido. Em seguida, o oxigênio adsorvido reage com espécies CHx para formar 

H2 e CO. 

Diante dos diferentes mecanismos propostos, é de se esperar que o 

efeito do suporte na atividade catalítica para a reação de reforma do metano com 

CO2 também promova controvérsias. 

NAKAMURA et al [1993] estudaram a influência do suporte na 

atividade catalítica para a reação de reforma com C02 utilizando misturas de Rh/SiO2

com MgO, AI2O3, TiO2 e K/SiO2. Eles concluíram que a atividade especifica foi 

significativamente influenciada pela natureza do suporte. Neste caso, o papel do 

suporte na atividade foi acelerar a dissociação do CO2.

BRADFORD e VANNICE [1999] utilizando diferentes metais 

suportados em TiO2 e SiO2 também concordaram em dizer que a atividade foi 

fortemente influenciada pela natureza do suporte. 

MARK e MAIER [1996] em catalisadores de Ir e Rh não encontraram 

nenhuma evidência da influência do suporte. Eles afirmaram que a conversão de 

CH4 aumenta com o aumento da superfície metálica, enquanto os valores de TOF 

calculados para os vários catalisadores permanecem constantes dentro dos limites 

dos erros experimentais. Nenhuma correlação da atividade catalítica com as 
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propriedades físicas do suporte foi detectada. A atividade dependeu somente do 

tamanho da partícula metálica. A influência do suporte na reação se limita apenas a 

afetar a dispersão do metal durante a preparação do catalisador e estabilizar essa 

dispersão durante o uso. Na Tabela 2 estão descritos os resultados de atividade dos 

catalisadores de Rh. 

Tabela 2 - Valores de conversão (XCH4) e atividade (TOF) para os catalisadores de 
1% Rh suportados 

Suporte Dispersão (%) XCH4(%) TOFCH4 (s
-1)

-Al2O3 28 53 1,1 ± 0,4 

ZrO2 16 26 0,9 ± 0,7 

SiO2 8 16 1,2 ± 1,2 

ZrO2(5%)/ SiO2 25 46 0,7 ± 0,5 

Al203(5%)/ SiO2 5 14 2,0 ± 3,0 

TiO2 17 35 1.3 ± 0,8 

TiO2(5%)/SiO2 11 29 1,2 ± 0,0 

             (FONTE: MARK e MAIER, 1996). 

Segundo FERREIRA-APARÍCIO et al [1998] essas controvérsias 

indicam que muitos fatores contribuem para a mudança da atividade específica para 

um determinado catalisador. A natureza do metal, como também do suporte, a 

interação metal-suporte, as condições de reação, faixa de temperatura ou de 

pressão, resultam em diferentes performances e diferentes cinéticas para cada um 

dos catalisadores. 



Revisão Bibliográfica    38 

2.5.3 Oxidação catalítica parcial do metano 

Apesar da reforma do metano com vapor de água ser o processo 

industrial dominante para a produção de gás de síntese, estudos cinéticos da 

oxidação do metano com oxigênio mostram que a velocidade da reação de oxidação 

é maior do que as de reforma com vapor, sugerindo que o gás de síntese poderia 

ser produzido em reatores menores usando O2 ao invés de vapor de água (ARMOR, 

1999).

Neste processo o combustível (gás natural ou naftas) reage com uma 

quantidade limitada de oxigênio ou ar em temperaturas superiores a 700ºC, 

causando a decomposição do metano e produzindo hidrogênio, monóxido de 

carbono e resíduos. Este processo é seguido pela reação “shift”, demonstrado na 

reação (2).

A maioria dos pesquisadores acredita que a oxidação catalítica parcial 

do metano consiste de duas: na primeira etapa ocorre a oxidação total de parte do 

metano, de acordo com a reação (22). Sendo que na segunda etapa, os produtos 

formados na primeira reação (H2O e CO2), reagem com o restante do metano 

(PRETTRE; EICHNER; PERRIN, 1946). Apesar de existirem diferentes propostas 

com respeito à formação dos produtos primários na oxidação catalítica parcial do 

metano (HICKMAN e SCHMIDT, 1992; MALLENS et al., 1995), a reação global do 

processo pode ser representada através da reação (23). 

CH4 + 2 O2  CO2 + 2H2O H 0
298  = -801 kJ/mol (reação 22) 

CH4 + ½ O2  CO + 2H2 H 0
298  = -36 kJ/mol         (reação 23) 

2.5.4 Reforma autotérmica 

A reforma autotérmica do metano consiste em uma associação entre a 

reforma a vapor e a oxidação parcial do metano, sendo sua principal vantagem o 



Revisão Bibliográfica    39 

fato de se realizar ao mesmo tempo uma reação exotérmica e uma reação 

endotérmica otimizando assim os custos energéticos da unidade industrial. 

Esta associação apresenta-se como uma alternativa vantajosa do 

ponto de vista técnico e econômico: redução da quantidade de energia requerida 

pelo processo devido à contribuição exotérmica da oxidação parcial do metano, 

menor consumo específico de reagentes e produção de gás de síntese com maior 

flexibilidade na razão H2/CO (LIU et al., 2000; LIU et al., 2002). Com o processo 

autotérmico é possível obter uma maior flexibilidade na relação H2/CO através da 

manipulação das quantidades relativas de O2 e H2O presentes na alimentação 

(WILHELM et al., 2001). Além disso, a combinação das reações de reforma e 

oxidação parcial permite um melhor controle da temperatura do reator e evita a 

formação de pontos quentes no catalisador, reduzindo assim a desativação catalítica 

(ROSTRUP-NIELSEN, 1994; AYABE et al., 2003). O processo autotérmico tem sido 

também apontado como o mais adequado para a geração de H2 para células 

combustíveis automotivas, devido à maior compacidade e eficiência energética 

(CHAN e WANG, 2000; AHMED e KRUMPELT, 2001).  

2.6 Deposição do carbono 

A dissociação do metano (reações 19, 20 e 21) e a reação de 

desproporcionamento de CO ou reação de Boudouard (reação 4) são provavelmente 

as duas principais rotas da deposição de carbono [EDWARDS e MAITRA, 1995]. 

A reação de desproporcionamento de CO é exotérmica e a constante 

de equilíbrio diminui com o aumento da temperatura da reação, enquanto que a 

reação de decomposição do metano é endotérmica e a constante de equilíbrio 

aumenta com o aumento da temperatura. REITMEIER et al. [1948] publicaram que 

para algumas reações com uma mistura de H2, CO, CH4, CO2 e H2O, em equilíbrio 

termodinâmico, a deposição de carbono grafite diminuía com o aumento da 

temperatura, evidenciando que a principal causa para a deposição de carbono era o 

desproporcionamento de CO. Em outro estudo, foi observado que com o aumento 

da temperatura de reação, a quantidade de carbono diminuía em ambas atmosferas 

de CO2/ CH4/N2 e CO/N2, mas aumentava em atmosfera de CH4/N2. As imagens de 
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microscopia eletrônica de transmissão mostraram formações de carbono filamentoso 

tipo “whisker” nas atmosferas de CO2/CH4/N2 e CO/N2 e carbono encapsulante na 

atmosfera de CH4/N2. Desde que a morfologia do carbono depositado sobre o 

catalisador em atmosfera de CO2/CH4/N2 seja similar ao depositado em atmosfera 

de CO/N2, foi sugerido que o desproporcionamento de CO é um dos principais 

passos para a geração de carbono na decomposição de CO2 [LUO et al., 2000]. 

Estudos realizados com metais de transição mostraram que entre os 

metais níquel, rutênio e platina, a seguinte ordem crescente de deposição de 

carbono foi encontrada: Ru < Pt < Ni. Portanto, o níquel é muito mais sensível à 

deposição de carbono do que os metais nobres. Este depósito ocorre de várias 

formas: carbono atômico adsorvido, que é altamente reativo; carbono amorfo; 

carbono filamentoso e carbeto. 

O carbono atômico adsorvido é aquele cuja quantidade formada não 

varia com o tempo de reação, sendo proporcional à atividade, o que sugere sua 

participação como intermediário da reação. 

O carbono amorfo se forma encapsulando a partícula metálica, 

resultando em desativação. Sua deposição ocorre através da formação de um 

polímero -CH2-, o qual é lentamente transformado em depósitos poli aromáticos 

menos reativos, tendendo a grafite. 

O carbono filamentoso, também chamado de carbono “whisker”, é 

formado no processo de dissociação de hidrocarbonetos. Esta dissociação ocorre de

um lado do cristal do metal, enquanto sua nucleação ocorre no lado oposto, o que

ocasiona o crescimento de um filamento de carbono, sem desativação do sítio.

No entanto, esta fibra pode crescer e se romper, causando a remoção da partícula 

metálica do catalisador. 

A fase carbeto surge da reação do carbono com o metal, arrastando-o 

para fora da estrutura, provocando corrosão por "pitting" [DIAS, 2002]. 

A formação de carbono sobre a superfície de catalisadores de níquel é 

bem conhecida e o seu mecanismo consiste em dois passos: o primeiro é a 

formação de átomos de carbono por um composto intermediário tipo carbeto e o 

segundo é a formação da fase grafítica. Na dissociação dos hidrocarbonetos ocorre 

a produção do carbono monoatômico, conhecido como C  que é altamente reativo e 

facilmente gaseificado e, por isso, é um intermediário da reação. No entanto, se o 

C  existe em excesso, a polimerização é favorecida formando a fase grafítica, ou 
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C , que é bem menos reativa que a fase carbeto, o que levará ao seu acúmulo e à 

dissolução no níquel [TRIMM, 1999]. 

O crescimento de filamentos de carbono se inicia em partículas 

metálicas de 50 a 500  de diâmetro. O passo principal do crescimento do filamento 

é a difusão do átomo de carbono através da partícula. As faces do cristal de níquel 

apresentam propriedades e funções diferentes na formação de carbono: as faces 

(100) e (110) iniciam cataliticamente a geração de átomos de carbono a partir do 

metano, enquanto que a face (111) é responsável pela construção da estrutura 

grafítica [CHESNOKOV et al., 1995]. 

A dissolução do carbono no níquel é essencial para o crescimento de 

carbono tipo “whisker”. O processo se inicia aparentemente pela formação de 

carbeto de níquel, embora isto não esteja claro, pois o carbeto é instável sob as 

condições onde a amostra pode ser analisada. No entanto, traços de carbeto têm 

sido observados [TRIMM, 1977; ROSTRUP-NIELSEN e TRIMM,1977]. 

Uma vez que o carbono tenha sido dissolvido e formado um composto 

de níquel, a difusão através da partícula metálica para as partículas vizinhas começa 

a ocorrer. O carbono levanta a partícula de níquel na extremidade de um filamento. 

O níquel permanece como um catalisador ativo, mas o acúmulo de filamentos 

bloqueia o leito catalítico e aumenta a pressão até níveis inaceitáveis [ROSTRUP-

NIELSEN e TRIMM,1977]. A gaseificação destes filamentos ocorre via o processo 

reverso, com o carbono difundindo-se através da partícula de níquel para ser 

gaseificado na superfície catalítica [BERNARDO e TRIMM, 1979]. Nem todo carbono 

formado na superfície dissolve no níquel. Parte do carbono permanece na superfície 

e encapsula o níquel. Uma vez formado, o encapsulamento desativa o catalisador e 

é dificilmente gaseificado [TRIMM, 1977; ROSTRUP-NIELSEN e TRIMM,1977]. 

Em geral, a deposição de carbono pode ser reduzida se o níquel é 

suportado sobre óxidos de metais com alta basicidade, pois o aumento na 

basicidade do material do suporte promove a quimissorção do CO2 e o aumento na 

concentração de CO2 adsorvido retarda a formação de carbono via a reação reversa 

de desproporcionamento de CO. Por outro lado, a deposição de carbono também 

depende da estrutura do catalisador. Para desenvolver um catalisador com alto 

desempenho, é necessário esclarecer o mecanismo da reação e identificar os 

passos determinantes da formação de carbono [LUO et al., 2000]. Os efeitos dos 

suportes e aditivos sobre a formação de carbono e sobre a estabilidade dos 
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catalisadores baseados em níquel tem sido investigado extensivamente. 

BRADFORD e VANNICE [1996] examinaram catalisadores de níquel e platina e 

verificaram que a deposição de carbono foi suprimida quando Ti02 e Zr02 foram 

usados como suporte. HORIUCHI et al. [1996] e YAMAZAKI et al. [1992] mostraram 

que a deposição de carbono diminuiu quando o metal foi suportado em óxido 

metálico com forte basicidade de Lewis, favorecendo então a adsorção de CO2 e 

suprimindo o desproporcionamento de CO. Porém, ZHANG e VERYKIOS [1994] 

reportaram que a adição de um promotor básico como CaO no catalisador de 

Ni/Al2O3 resultou em aumento, tanto da estabilidade catalítica como da deposição de 

carbono. Alternativamente, é plausível que a deposição de carbono esteja 

relacionada com a estrutura do catalisador. Por exemplo, CHEN e REN [1994] 

estudaram a reforma do metano com C02 sobre catalisadores de Ni/Al2O3 e 

observaram que a deposição de carbono foi marcadamente suprimida quando a 

estrutura espinélica NiAl204 era formada durante o pré-tratamento. Tem sido 

sugerido que a forte interação entre o Ni e Al2O3 resulta na formação de pequenos 

cristais de níquel, que são relativamente mais resistentes à sinterização e à 

formação de carbono. Além disso, a acidez do suporte também deve ser um fator 

importante para a estrutura cristalina do metal. Depois de investigar a natureza de 

Pd, Pt e Rh sobre um número de suportes utilizando medidas de NH3, MASAI et al.

[1988] reportaram que havia uma correlação entre a dispersão do metal e a acidez 

de Lewis do suporte. Esta relação deve ser devido ao fato que os átomos metálicos 

preferem residir nos sítios ácidos de Lewis. Em outras palavras, a atividade catalítica 

e a deposição de carbono são fortemente dependentes de parâmetros como 

estrutura cristalina do metal, interação metal-suporte, acidez do suporte e a 

possibilidade da basicidade do suporte. 
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3 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

3.1 Reagentes utilizados 

Os materiais listados na Tabela 3 foram utilizados para se obter os 

óxidos com estrutura perovisquita de composições LaNiO3, LaNiO3/Al2O3 e 

LaNiO3/ZrO2.

Tabela 3 - Materiais utilizados na síntese dos óxidos.

Materiais Procedência Pureza (%) 

Nitrato de Níquel II VETEC 97 

Nitrato de Lantânio III ALDRICH 99,99 

Ácido Cítrico VETEC 99,5 

Etilenoglicol VETEC 99,5 

Hidróxido de Zircônio IV ALDRICH 97 

 Alumina VETEC 93 

 Alumina MERCK 99,99 

3.2 Preparação do catalisador LaNiO3

O material com estrutura perovisquita foi preparado pelo método sol-

gel (derivado do método dos precursores poliméricos) usando-se os sais 

precursores listados na Tabela 3. O procedimento consistiu em misturar o nitrato de 

lantânio sólido à solução aquosa de citrato de níquel. O sistema foi homogeneizado 

a 60 0C durante 30 minutos. Em seguida foi adicionado etilenoglicol a esta solução 

obtida numa proporção de 60:40 (ácido cítrico: etilenoglicol) e o novo sistema foi 

mantido a 90 0C sob agitação constante durante 1 hora, resultando em uma resina, a 

qual foi pré calcinada a 300 oC por duas horas com rampa de aquecimento de 

10°C/min.
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3.3 Preparação do suporte 

Tanto os materiais tratados termicamente a 300 ºC quanto os materiais 

calcinados a 800 ºC foram suportados pelo método de impregnação em alumina e 

zircônia (razão mássica suporte: perovisquita de 5:1), resultando em LaNiO3/Al2O3 e 

LaNiO3/ZrO2.

O método de impregnação consiste em dispersar a fase ativa no 

suporte, a eficácia deste método depende de fatores como a concentração das 

soluções, tipo de solvente, temperatura, agitação, secagem e tratamentos térmicos. 

Primeiramente o catalisador foi solubilizado em etanol e em seguida acrescentado 

ao suporte, o sistema foi mantido a 85°C até a completa evaporação do etanol. Os 

pós foram posteriormente calcinados a 900°C. 

A Tabela 4 mostra a codificação utilizada para as amostras e o 

Fluxograma 1 detalha o procedimento experimental utilizado para a síntese dos 

catalisadores suportados. 

Tabela 4 - Catalisadores obtidos e códigos utilizados. 

Catalisadores Código 

LaNiO3 pré-calcinado a 300ºC LN3

LaNiO3 pré-calcinado a 300ºC, suportado 
em Al2O3 e calcinado a 900ºC. LN3A9

LaNiO3 pré-calcinado a 300ºC, suportado 
em ZrO2 e calcinado a 900ºC. LN3Z9

LaNiO3 calcinado a 800ºC LN8

LaNiO3 calcinado a 800ºC, suportado em 
Al2O3 e novamente calcinado a 900ºC. LN8A9

LaNiO3 calcinado a 800ºC, suportado em 
ZrO2 e novamente calcinado a 900ºC. 

LN8Z9
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Citrato metálico (Ni)  

Nitrato de Níquel 

Solução 1 

Resina polimérica  

Material polimerizado – LN3 

Ácido Cítrico(AC) a 600C por 30 
min (M:AC 1:1,5) 

Nitrato de Lantânio a 700C por 30min 

Etileno Glicol (EG) a 900C por 1h 

Tratamento térmico a 3000C por 2h 

Impregnação nos 
suportes (Al2O3/ZrO2) e 
calcinação a 900°C/4h 

LaNiO3 / Al2O3

(LN3A9) 
LaNiO3 / ZrO2

(LN3Z9) 

LN8

Calcinação a 800°C por 4h 

LaNiO3 / Al2O3

(LN8A9) 
LaNiO3 / ZrO2

(LN8Z9) 

Impregnação nos 
suportes (Al2O3/ZrO2) e 
calcinação a 900°C/4h 

Fluxograma 1- Etapas de obtenção do LaNiO3, LaNiO3 / Al2O3 e LaNiO3 / ZrO2.



Procedimento experimental    46 

3.4 Caracterização dos catalisadores 

3.4.1 Análise Térmica 

Análise térmica (TG/DTA) foi realizada em uma balança da Shimadzu 

TG/DTA-60H sob atmosfera de ar na faixa de temperatura entre 30 e 900 0C a uma 

razão de aquecimento de 10 oC min-1, usando-se uma massa de 10mg.

3.4.2 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho 

Os espectros de absorção na região do infravermelho foram 

registrados na faixa espectral de 4000 a 400 cm-1 em um espectrômetro ABB 

Bomem, modelo MB104, usando-se janelas de KBr  para análise e os catalisadores 

óxidos na forma de pastilhas  dispersos em KBr.  

3.4.3 Difração de Raios-X 

Para verificar as fases e a cristalinidade das amostras analisou-se   os 

óxidos calcinados por difração de raios-X,  em um equipamento da Shimadzu 

modelo XRD-6000, usando radiação CuK . Os dados foram coletados em um 

intervalo de variação angular entre 10 e 80º. 
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3.4.4 Área superficial específica 

A caracterização morfológica dos óxidos calcinados foi obtida pela 

utilização de isotermas de adsorção/dessorção de N2. Na determinação da área 

superficial foi usado o método Brunauer-Emmett-Teller (BET), em um equipamento 

da marca Quanta Chrome, modelo NOVA2000, munido de software para determinar 

a área superficial específica. 

3.4.5 Análise de distribuição de tamanhos de partícula 

A distribuição de tamanho de partículas dos materiais calcinados e 

suportados foi determinada através da técnica de granulometria a laser, após 

tratamento ultra-sônico em água por 120s com uso de um analisador de tamanho de 

partículas marca CILAS modelo 1064. 

3.4.6 Microscopia eletrônica de varredura 

As micrografias eletrônicas de varredura foram obtidas utilizando o 

equipamento Philips, modelo XL-30 ESEM, com potência de 20kV, utilizando 

revestimento com carbono. 

3.4.7 Redução à temperatura programada (RTP) 

A Redução à temperatura programada foi primeiramente descrita por 

ROBERTSON et al (1975), como um método pelo qual uma mistura de gás redutor, 

como hidrogênio diluído em argônio (ou outro gás inerte) flui sobre uma amostra 

sólida ( neste caso um óxido). Em seguida, a temperatura da amostra é aumentada, 
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a uma taxa de aquecimento constante, e, quando se inicia a redução, o hidrogênio é 

consumido da mistura. A mudança na condutividade térmica da mistura é detectada 

pelo detector de condutividade térmica (DCT) e registrada como um sinal elétrico. 

Quando a redução cessa, o hidrogênio não é mais consumido e a relação da mistura 

de componentes retorna para a proporção estabelecida no início do experimento, ou 

seja, este restabelece a condutividade térmica original da mistura e o sinal do DCT 

retorna à linha base. Podem ser detectados vários picos de redução sobre a rampa 

de aquecimento porque provavelmente a redução pode ser iniciada em vários níveis 

de energia térmica. Cada pico,então, corresponde a diferentes óxidos. A amplitude 

de cada pico é proporcional à taxa de reação e a área do pico corresponde ao 

volume de hidrogênio consumido.  

A técnica de redução à temperatura programada (RTP) permite 

determinar o intervalo de temperatura em que ocorre a redução do Ni e do suporte 

além de revelar as possíveis interações existentes entre o metal e o suporte. 

As análises de redução a temperatura programada (RTP) foram 

realizadas em um equipamento de RTP da Micromeritics, modelo AutoChem II 2920, 

do Centro de Tecnologia do Gás-RN.

Os ensaios foram realizados em um reator de quartzo na forma de “U” 

com diâmetro interno de 0.97 mm. A atmosfera redutora do reator consistiu de uma 

mistura de 10%H2-Argônio, com fluxo total de 50 mL.min-1. A taxa de aquecimento 

desde 50 a 1000 oC foi de 10 oC.min-1. Um detector de condutividade térmica foi 

utilizado para analisar o gás após trapeamento da água, permitindo assim quantificar 

o consumo de hidrogênio. 

O Fluxograma 2 mostra de forma resumida de todas as 

caracterizações realizadas. 
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Fluxograma 2: Etapas de Caracterização dos Catalisadores e suportes 

3.5 Testes de atividade catalítica 

Os testes de atividade catalítica foram realizados em uma planta semi 

piloto, preparada para proceder às reações de reforma a vapor de metano e reações 

de Fisher Tropsch. A planta foi totalmente construída pela empresa Zeton Altamira e 

adaptada pelos técnicos do CENPES e CT-Gás.  

3.5.1 Equipamento utilizado 

Os testes de atividade catalítica foram realizados na linha de reação de 

reforma a vapor da planta semi-piloto instalada no CT-Gás, descrita no item 3.5 e 

esquematizada na Figura 5. Como pode ser visto através do esquema da planta, 

esta é munida de Controladores mássicos, recipientes para gases reagentes sob 

pressão como CH4, O2, H2 e N2; Pré-reformador, onde se dá início ao processo de 

reforma e o reator com leito catalítico para deposição do catalisador. Também se 

observa que há um condensador em forma de espiral e um Vaso separador para 

reter os líquidos gerados na reação de reforma. Por fim, todo esse sistema é 

acoplado a um cromatógrafo gasoso com espectrômetro de massa que integrados a 

LaNiO3LaNiO3

DRXDRX

TGTG FTIRFTIR

MEVMEV TPRTPRDTPDTP BETBET

LaNiO3LaNiO3

DRXDRX

TGTG/DTA FTIRFTIR

MEVMEV TPRTPRDTPDTP BETBET
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um PC on-line, com programação e software adequados quantificam os produtos 

formados durante a reação.

Figura 5 - Fotografia do processo de obtenção de gás de síntese. a) Controladores mássicos e de 
pressão dos gases reagentes CH4, O2, H2 e N2; b) Pré-reformador; c) Reator de reforma; d) 
Condensador; e) Vaso separador para reter os líquidos gerados na reação de reforma; f) 
Cromatógrafo e computador; g) Leito reacional. 

3.5.2 Reação de reforma a vapor do metano 

Os testes catalíticos foram realizados em um reator de leito fixo 

(diâmetro interno de 11,9 mm) com as seguintes condições de operação: 

temperatura de entrada: 600 oC; temperatura de reação: 750 oC; pressão: 6 bar; 

fluxo de alimentação: 150 mL/min CH4, 0,27 mL/min H2O; massa do catalisador: 5,73 

g; razão molar H2O/CH4 : 2,5 e tempo de reação de aproximadamente 4h. O gás de 

saída foi analisado por um cromatógrafo Trace GC - ThermoElectron Corp., com 

detector de ionização de chama (FID) e detector de condutividade térmica (TCD), 

utilizados para monitorar a quantidade não consumida de CH4 além da produção de 

CO, CO2 e H2.

a

b

c

d

e

f
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O2

CH4

N2

H2
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Análise termogravimétrica 

A curva TG do precursor catalítico LN3, figura 6, obtida sob atmosfera 

de ar, foi obtida com a finalidade de se determinar a melhor faixa de temperatura 

para calcinação de todos os precursores envolvidos nesse trabalho, suportados 

previamente, como também para evidenciar se os materiais calcinados exibem 

estabilidade térmica na faixa de temperatura em estudo. A curva termogravimétrica 

do LN3 juntamente com a curva DTG mostra uma quantidade razoável de perda de 

massa referente à desidratação que envolve a faixa de temperatura de 30 a 180OC; 

uma outra faixa de perda de massa referente à decomposição dos nitratos que vai 

de 180 a 300 °C e uma decomposição acentuada referente a maior parte dos  

citratos iônicos (COO-) formados e etilenoglicol, que ocorre na faixa de 300 até 

600OC. Acima de 600°C parte dos citratos iônicos remanescentes se transformam 

em CO2 e se decompõem em CO para depois formarem óxidos na faixa acima de 

800OC. Na faixa de 800 a 900 °C é possível observar um ligeiro ganho de massa 

devido a reações de oxidação do Ni2+ para Ni3+, possivelmente gerando vacâncias 

na estrutura. 

A figura 7 mostra as curvas termogravimétricas dos suportes gama 

alumina e zirconia.  O suporte a base de zirconia apresenta perda de massa 

referente a moléculas de água adsorvidas na superfície, enquanto que a gama 

alumina além da perda de moléculas de água também se transforma em hidróxido 

de aluminio para atingir a fase de alfa alumina acima de 900OC.

As figuras 9 e 12, referentes às curvas TG/DTA simultâneas dos 

catalisadores LN3Z9 e LN8Z9 respectivamente apresentaram um pequeno ganho de 

massa referente à oxidação do Ni2+ a Ni3+, demonstrando que a zirconia como 

suporte não interfere no sítio catalítico do níquel frente à atmosfera de ar. Já a curva 

do LN8 (figura 10) puro apresentou uma oxidação (ganho de massa) mais 

representativa em relação aos catalisadores suportados com zirconia. Esse fato já 
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era esperado uma vez que o óxido não está suportado, evidenciando o 

comportamento de oxidação do níquel de forma mais efetiva.

 As curvas TG/DTA dos catalisadores suportados em alumina (figuras 8 e11) 

mostraram uma perda de massa de cerca de 5%, dado esse não referente à 

interferência do catalisador sobre o suporte, mas referente à transformação de fase 

da alumina gama em alfa. Nesse caso a transformação da gama alumina em alfa 

alumina se sobrepõe à oxidação do Ni2+ em Ni3+, portanto não pôde ser observado 

comportamento semelhante àquele apresentado quando o suporte é a zirconia. 

Em todos os casos os eventos observados nas curvas DTA são do tipo 

endotérmicos, o que está de acordo com o comportamento já esperado.
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Figura 6 - Curvas TG e DTG do LN3 
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Figura 7 – Curvas TG dos suportes Al2O3 e ZrO2
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Figura 9- Curvas TG e DTA do LN3Z9 

150 300 450 600 750 900
0

20

40

60

80

100

LN8

 TG

Temperatura (°C)

M
a

ss
a 

(%
)

-30

-20

-10

0

10

20

30

 DTA

uV

Figura 10 - Curvas TG e DTA do LN8 
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Figura 11-  Curvas TG e DTA do LN8A9 

200 400 600 800
0

20

40

60

80

100

LN8Z9

 TG

Temperatura (°C)

M
a

ss
a

 (
%

)

-30

-20

-10

0

10

20

30

 DTA

u
V

Figura 12 - Curvas TG e DTA do LN8Z9 
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4.2 Espectroscopia de absorção na região do infravermelho 

Os espectros de absorção na região do infravermelho dos suportes e 

dos catalisadores suportados ou não (LN3, LN3A9, LN3Z9, LN8, LN8A9 e LN8Z9) 

podem ser vistos nas figuras 13 a 18, respectivamente. Ao analisar o espectro FTIR 

do material LN3 (figura 13) observa-se uma banda larga entre 3700 e 3000 cm-1 a 

qual pode ser atribuída às bandas de estiramento simétrico O-H do citrato e da água 

(material remanescente da síntese). As bandas observadas na região de 1538-1350 

cm-1 nestes espectros podem ser relacionadas à coordenação dos cátions Ni3+ pelos 

grupos carboxílicos na forma de um complexo bidentado.  Já para os catalisadores 

calcinados (figuras de 14, 15, 16, 17 e 18), tais bandas não foram mais encontradas, 

uma vez que calcinações nas faixas referentes a 800 e 900OC já transformam esses 

materiais em fase óxido e com estabilidade térmica própria da estrutura.
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Figura 13 - Espectro de absorção na região do IV do material LaNiO3 tratado termicamente a 300°C 
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Figura 14 - Espectro de absorção na região do IV do material LaNiO3 calcinado a 800°C 
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Figura 15 - Espectro de absorção na região do IV do material LN3 suportado em alumina e calcinado 
a 900°C 
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Figura 16 - Espectro de absorção na região do IV do material LN3 suportado em zircônia e calcinado 
a 900°C 
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Figura 17 - Espectro de absorção na região do IV do material LN8 suportado em alumina e calcinado 
a 900°C 
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Figura 18 - Espectro de absorção na região do IV do material LN8 suportado em zircônia e calcinado 
a 900°C 

4.3 Difração de Raios-X 

O material tratado termicamente a 300 ºC não apresenta formação de 

fases cristalinas. A formação de fases cristalinas pode ser observada no material 

calcinado a 800 ºC. O difratograma de raios-X do catalisador LaNiO3 calcinado a 800 
oC (figura 19) sugere claramente a formação de pó altamente cristalino, o qual 

consiste de um material monofásico com estrutura perovisquita. Como somente foi 

observada uma única fase neste material podemos sugerir que a cristalinidade é 

função da estrutura monofásica. A estrutura perovisquita foi caracterizada neste 

material pelos principais picos a 2  = 32.8º, 47.3º e 58.7º.

No caso da perovisquita LaNiO3 esta foi atribuída a célula unitária 

romboédrica, grupo espacial R3c (JCPD 34-1028).

O suporte gama alumina também foi estudado por difração de raios X. 

A análise de DRX apresenta esse material com fase principal referente à alumina 

pura, conforme figura 20. A estrutura da -Al2O3 ainda é foco de alguma discussão; 

no entanto, é comumente aceita como um espinélio defeituoso. Tais defeitos têm de 

ocorrer, pois a estequiometria da Al2O3 não comporta uma estrutura espinélio. 
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Assim, foi proposto que mesmo -Al2O3 possue uma sub-rede de oxigênio 

relativamente ordenada com sítios de ocupação, mais aproximados dos sítios 

tetraédricos de -Al2O3 do que os sítios tetraédricos mais ocupados de coordenação 

8 da -Al2O3.  Já o suporte zirconia encontra-se na fase cúbica, podendo também se 

apresentar na fase tetragonal dependendo da temperatura de calcinação das 

amostras. Na figura 21, observam-se apenas dois picos referentes à fase cúbica, 

com formação pouco definida, demonstrando um caráter pseudo-amorfo do material 

usado como suporte. 

Figura 19 – Difratograma de raios-X para a amostra LaNiO3 calcinada a 800 ºC. 
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Figura 20 - Difratograma de raios-X para o suporte Al2O3
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Figura 21 - Difratograma de raios-X para o suporte ZrO2

De acordo com os resultados de difração de raios-X dos materiais 

LN3A9 e LN3Z9 (Figuras 22 e 23) podemos observar que após a impregnação dos 

materiais tratados termicamente em diferentes suportes e posterior calcinação 

ocorre a cristalização da estrutura perovisquita sobre os suportes. Todos os picos 

mostrados nos difratogramas são resultantes tanto da estrutura perovisquita como 



Resultados e Discussões    62 

também do suporte. A estrutura perovisquita foi confirmada nestes materiais pelos 

principais picos a 2  = 32.74-33.1º, 47.2-47.8º e 59.7-59.9 º. No caso dos materiais 

LN8A9 e LN8Z9 (Figuras 24 e 25) a estrutura perovisquita é mantida nestes 

sistemas após a impregnação dos mesmos nos suportes. Picos referentes ao óxido 

de zircônio monoclínico foram observados em todas as amostras suportadas em 

zircônio. O ZrO2 monoclínico foi identificado nestas amostras pelos principais picos 

com 2 theta = 28.2º e 31.4 º. No caso dos catalisadores suportados em alumina foi 

observado um alargamento em todos os difratogramas nos picos característicos da 

alumina.

Figura 22 - Difratograma de raios-X para a amostra LN3A9. 
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Figura 23 - Difratograma de raios-X para a amostra LN3Z9. 

Figura 24 - Difratograma de raios-X para a amostra LN8A9. 
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Figura 25 - Difratograma de raios-X para a amostra LN8Z9. 

4.4 Área superficial específica 

A Tabela 5 mostra os resultados da área BET da amostra de LaNiO3

calcinado a 800 ºC, das amostras LN3A9, LN8A9, LN3Z9, LN8Z9 e dos suportes 

Al2O3 e ZrO2 . De acordo com estes resultados podemos observar que o catalisador 

LaNiO3 calcinado a 800 ºC exibiu valor de área BET concordante com materiais com 

estrutura do tipo perovisquita preparados por esse método. Já os materiais 

suportados em alumina apresentam altos valores de área BET o que é um resultado 

esperado visto que a alumina apresenta uma estrutura porosa o que pode conferir 

uma maior dispersão das espécies ativas. Pequenas diferenças podem ser 

observadas nos valores de área superficial das amostras suportadas indicando que 

a deposição dos catalisadores já calcinados ou não calcinados no suporte pouco 

influencia no valor final da área superficial. As diferenças nos valores da área BET 

para estas amostras são da ordem de 11 m2/g.
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Os catalisadores suportados em zirconia apresentaram áreas muito baixas, 

de certa forma, até inadequadas para uso como suporte catalítico. A impregnação 

da perovsquita no suporte zirconia provocou uma diminuição significativa na área 

superficial, demonstrando que pode ter havido a formação de um compósito tipo 

ZrO-LaNiO3, uma vez que não houve uma distribuição do níquel sozinho na 

superficie, até porque o níquel não foi reduzido previamente, só quando foi realizada 

a reação catalítica.

Tabela 5 - Resultados da superfície específica obtida pelo método BET para as 
perovisquitas de níquel suportadas e não suportadas em alumina. 

Codificação Amostra Área BET (m2 g-1)

LN8 LaNiO3 - 800ºC/ 4h 31,50 

LN3-A9 LaNiO3 300ºC/ Al2O3-900ºC 80,04 

LN8-A9 LaNiO3 800ºC/ Al2O3-900ºC 93,17 

LN3-Z9 LaNiO3 300ºC/ ZrO2-900ºC 2,12 

LN8-Z9 LaNiO3 800ºC/ ZrO2-900ºC 0,73 

ZrO2 suporte 8,3 

Al2O3 suporte 178,63 

4.5 Análise de distribuição de tamanhos e morfologia dos pós. 

A curva granulométrica da amostra LN8 é ilustrada na figura 26. 

Observa-se a presença de dois picos centrados em aproximadamente 20 µm e 40 

µm, característicos de uma distribuição bimodal. O diâmetro médio equivalente de 

partícula foi calculado em 21,44 µm, enquanto o valor de D50 da distribuição está 

ligeiramente abaixo de 20 µm. Tal diferença ocorre, pois a curva de tamanhos não 

tem a forma de uma distribuição estatística normal.  
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Figura 26 - Curva de distribuição granulométrica para o LN8. 

 A morfologia típica do pó de LaNiO3 calcinado a 800°C pode ser vista na 

figura 27. As partículas são angulares e de formato irregular, com faces de 

aparência fraturada. Na mesma micrografia observam-se partículas com tamanhos 

aproximados de 1 a 2 µm, caracterizando a fração fina do pó. Pode-se verificar que 

a razão de aspecto do pó é variável, assumindo valores significativamente diferentes 

de 1. Este fato é importante, pois determina que as curvas  granulométricas obtidas 

por difração a laser devem ser analisadas do ponto de vista de diâmetros 

equivalentes. Ou seja, os valores apresentados pelo equipamento referem-se a 

partículas esféricas com áreas equivalentes às áreas das partículas reais 

analisadas. O resultado da análise qualitativa de espectroscopia por energia 

dispersiva (EDS) realizada sobre a partícula da figura 27 é ilustrado na figura 28. 

Confirma-se a presença dos elementos La, Ni e O, constituintes do pó.
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Figura 27 – Micrografia eletrônica do LaNiO3 calcinado a 800°C 

Figura 28 – EDS do LaNiO3 calcinado a 800°C 
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A análise graulométrica fracional do suporte de Al2O3 (Figura 29) revelou 

que o material é constituído majoritariamente de partículas com tamanhos entre 50 e 

100 µm, com pico único (distribuição unimodal) centrado entre 70 e 80 µm. O 

diâmetro médio equivalente das partículas do suporte é de 53,09 µm. Este valor é 

muito próximo do valor de D50  obtido da distribuição cumulativa do pó.  

Figura 29 - Curva de distribuição granulométrica para o suporte Al2O3

 As distribuições granulométricas das amostras LN3A9 (Figura 

30) e LN8A9 (Figura 31) são unimodais e suas formas são muito semelhantes entre 

si e com a forma da distribuição do suporte de Al2O3. Os diâmetros médios 

equivalentes são 46,67 µm para a amostra LN3A9 e 45,44 µm para a amostra 

LN8A9. No entanto, estas diferem significativamente da distribuição da amostra LN8, 

não suportada (confronte Figura 26).



Resultados e Discussões    69 

Figura 30 - Curva de distribuição granulométrica para o LN3A9 

Figura 31 - Curva de distribuição granulométrica para o LN8A9 

Isto ocorre, pois as partículas de LaNiO3 são, em sua maioria, menores que 

as partículas do suporte de Al2O3. Este fato pode ser constatado a partir da análise 

das Figuras 26 e 29. Enquanto 90% das partículas de LN8 apresentam diâmetros 

equivalentes menores que 40 µm (D90 da curva cumulativa da Figura 26), 70% das 

partículas do suporte de Al2O3 têm diâmetro equivalente maior que este valor (D30 da 

curva cumulativa da Figura 29). Isto significa que as distribuições granulométricas 

das amostras suportadas (Figuras 30 e 31) incluem uma fração significativa de 

partículas de LaNiO3, relativamente menores, dispostas sobre partículas do suporte, 

relativamente maiores. Como a difração, fenômeno que norteia o cálculo dos 
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diâmetros equivalentes na técnica da granulometria a laser, ocorre nas bordas das 

partículas, as distribuições resultantes apresentam contribuição dominante das 

partículas do suporte, mascarando uma fração significativa das partículas de LaNiO3.

Ainda assim, é possível observar que as frações finas das distribuições das 

amostras LN3A9 e LN8A9, ou seja, as frações de partículas com diâmetro 

equivalente inferior a 10 µm são semelhantes (próximas de 10%). Isto sugere que as 

diferentes temperaturas de pré-calcinação não promoveram diferenças significativas 

na distribuição de tamanhos de partículas do LaNiO3.

 Uma amostra do pó de LN3A9 foi analisada por microscopia eletrônica de 

varredura no modo BSE (elétrons retroespalhados). Este modo de obtenção de 

imagem eletrônica foi escolhido por proporcionar contraste composicional entre as 

partículas do suporte de Al2O3 e do LaNiO3. As primeiras são mais escuras, pois o 

número atômico médio da Al2O3 é menor que o do LaNiO3. O resultado encontra-se 

ilustrado na Figura 32. As partículas do suporte de alumina, identificadas como 

região 1, são mais escuras e maiores que as partículas de LaNiO3, identificadas 

como região 2. Os resultados das análises composicionais qualitativas por EDS das 

duas regiões encontram-se nas Figuras 33 e 34. A Figura 33 confirma que a região 

1da Figura 32 é constituída basicamente por Al2O3, sem a presença evidente de 

LaNiO3. Já a composição da região 2 inclui essencialmente La e Ni, além de uma 

concentração menor de em alumínio, oriundo do suporte. Vale salientar que a 

análise por EDS não se restringe à área iluminada pelo feixe de elétrons do 

microscópio eletrônico, mas abrange um volume de interação que se estende em 

profundidade e alargamento lateral. Para áreas com diâmetros da ordem de 5 µm e 

altas voltagens de aceleração dos elétrons, é comum que o resultado da análise por 

EDS inclua contribuições de áreas vizinhas, o que justifica a presença do pico de 

alumínio da Figura 34. 
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Figura 32- Micrografia eletrônica do LN3A9 

Figura 33 – EDS da região 1 para o LN3A9 

Região 1 

Região 2 
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Figura 34- EDS da região 2 para o LN3A9 

A análise granulométrica do suporte de ZrO2 (Figura 35) revelou uma 

situação diferente da discutida acima. A curva fracional da ZrO2 está concentrada na 

fração de finos. Seu diâmetro médio equivalente é de 1,42 µm e o valor de D50 é 0,7 

µm. A característica bimodal da curva faz com que sua forma se distancie da forma 

de uma distribuição normal, justificando a diferença encontrada entre os valores de 

diâmetro médio e D50. Os dois picos da distribuição fracional estão centrados entre 

0,6 e 0,7 µm e em aproximadamente 4 µm. 90% das partículas do suporte de ZrO2

têm diâmetro equivalente inferior a 4 µm (D90 da curva cumulativa).  
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Figura 35 - Curva de distribuição granulométrica para o suporte ZrO2

 Em função da distribuição de tamanhos do suporte de ZrO2

apresentar partículas menores que a distribuição do LaNiO3 não suportado (Figura 

26), as distribuições de tamanhos das amostras LN3Z9 (Figura 36) e LN8Z9 (Figura 

37), apresentam regiões de tamanhos predominantes semelhantes à da Figura 26. 

Em outras palavras, as partículas de LaNiO3 mascaram a contribuição das partículas 

de ZrO2 na análise granulométrica dos pós suportados, LN3Z9 e LN8Z9. De forma 

oposta ao discutido anteriormente, a difração ocorre predominantemente nas bordas 

das partículas de LaNiO3. Como resultado, os diâmetros médios equivalentes das 

partículas dos pós de LN3Z9 (17,64 µm) e LN8Z9 (21,44 µm) são menores, mas 

próximos ao valor do diâmetro médio do pó de LaNiO3 não suportado (21,44 µm). A 

diferença é explicada pela fração de partículas isoladas de ZrO2 identificadas pelo 

granulômetro a laser, o que reduziu o valor do diâmetro médio equivalente dos pós 

suportados.  
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Figura 36 -Curva de distribuição granulométrica para o LN3Z9 

Figura 37 - Curva de distribuição granulométrica para o LN8Z9 

A Tabela 6 lista os valores dos diâmetros médios equivalentes dos pós 

analisados através da granulometria a laser.  
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Tabela 6 - Resultados de diâmetro médio de partícula para as perovisquitas de 
níquel e alumínio suportadas e não suportadas em alumínio. 

Codificação Amostra Diâmetro médio de Partícula ( m)

LN8 LaNiO3 - 800ºC/ 4h 21,44 

LN3A9 LaNiO3 300ºC/ Al2O3-900ºC 46,67 

LN8A9 LaNiO3 800ºC/ Al2O3-900ºC 45,44 

LN3Z9 LaNiO3 300ºC/ ZrO2-900ºC 17,64 

LN8Z9 LaNiO3 800ºC/ ZrO2-900ºC 18,31 

ZrO2 suporte 1,42 

Al2O3 suporte 53,09 

4.7 Redução à temperatura programada (RTP) 

A Figura 38 mostra o perfil de redução por temperatura programada 

para as amostras LN3A9, LN3Z9 e LN8. De acordo com a curva RTP podemos 

observar dois picos de redução um a aproximadamente 355 ºC e outro a 467 ºC. 

Estes picos correspondem a sucessivas mudanças na estrutura perovisquita: o 

primeiro pico pode ser atribuído a formação da estrutura La4Ni3O10 de acordo com a 

seguinte reação: 

4LaNiO3 + 2H2  La4Ni3O10 + Ni0 + 2H2O

A segunda etapa corresponde a formação de uma fase espinélio 

La2NiO4 e logo após ocorre a redução desta fase para níquel metálico entre 400 e 

530 ºC: 

La4Ni3O10 + 3H2  La2NiO4 + 2Ni0 + La2O3 + 3H2O

La2NiO4 + H2  Ni0 + La2O3 + H2O
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De acordo com estes resultados de perfil RTP a completa redução do 

LaNiO3 em La2O3 e níquel metálico ocorrem a aproximadamente 520 ºC. 

No caso das amostras LN3A9 e LN3Z9 observamos que estas 

amostras também apresentaram os dois picos de redução referentes a mudanças na 

estrutura perovisquita, porém no caso destas amostras os picos foram deslocados 

para maiores temperaturas. 
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Figura 38 - Perfil de redução por temperatura programada para as amostras LN8A9, LN3A9 e LN8. 

4.8 Reação de reforma a vapor 

O cálculo da conversão do metano é realizado através do balanço 

material para o carbono, onde se despreza a quantidade retida na formação de 

coque. Sendo assim, todo carbono que entra no sistema na forma de metano deve 
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sair como dióxido de carbono, monóxido de carbono e metano não convertido. A 

equação de conversão fica da forma: 

XCH4 = (CH4
o - CH4

s)/ CH4
o

Onde:

XCH4  =  Conversão do metano; 

CH4
s =   Quantidade de metano na saída do reator; 

CH4
o =  Quantidade de metano na entrada do reator; 

Por balanço do carbono temos a equação: 

CH4
o= CH4

s+ COs+CO2
s

Onde:

 COs =  Quantidade de monóxido de carbono na saída do reator; 

 CO2
s  = Quantidade de dióxido de carbono na saída do reator. 

As Figuras 39 e 40 apresentam a conversão do metano e seletividade 

para o H2, CO e CO2 e a razão entre H2 e CO (gás de síntese) usando o catalisador 

LN8.

Na Figura 39 observa-se um decréscimo bastante acentuado com o 

tempo de reação nos valores de conversão do CH4 e um vagaroso decréscimo em 

relação a seletividade para o CO e CO2, isto ocorre devido a desativação, como 

conseqüência provavelmente, da deposição de carbono. A conversão máxima de 

CH4 atingiu 52,4 %. A seletividade para H2 foi alta em torno de 64,5%, atingindo 

razões H2/CO entre 6,7 e 58,6, em função do tempo. A Figura 40 mostra que com o 

passar do tempo a razão H2/CO aumenta consideravelmente. 
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Figura 39 – Conversão do metano e seletividade para o H2, CO e CO2 usando o catalisador LN8 

Figura 40 – Razão entre H2 e CO utilizando o catalisador LN8 

As figuras 41 e 42 apresentam a conversão do metano e seletividade 

para o H2, CO e CO2 e a razão entre H2 e CO usando o catalisador LN3A9.
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Na Figura 41 a conversão do metano foi total (100%) durante todo o 

ensaio catalítico. A seletividade para o H2 atingiu valores de até 74,4%. O catalisador 

suportado em alumina se manteve estável durante toda a reação, as curvas 

mostram que o mesmo não perdeu sua atividade catalítica com o tempo, o que 

sugere que, caso haja a formação de carbono, ele não é do tipo encapsulante, que 

recobre a superfície do metal, pois este causaria perda de atividade. 

A Figura 42 mostra que a razão H2/CO também se mantém estável 

durante toda a reação, mas a produção de gás de síntese deste material foi 

praticamente nula, pois a razão H2/CO atingiu valores de no máximo 4,3. 

Figura 41 - Conversão do metano e seletividade para o H2, CO e CO2 utilizando o catalisador LN3A9 
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Figura 42 - Razão entre H2 e CO utilizando o catalisador LN3A9. 

As figuras 43 e 44 apresentam a conversão do metano e seletividade 

para o H2, CO e CO2 e a razão entre H2 e CO usando o catalisador LN3Z9. 

Os resultados de seletividade para o H2, CO2 e CO do catalisador 

suportado em zircônia foram bem parecidos com o suportado em alumina, porém a 

conversão do metano foi mais baixa atingindo valores de no máximo 67,97%, como 

pode ser observado na Figura 43. 

A Figura 44 mostra que a razão H2/CO também se mantém estável 

durante toda a reação e atingiu valores de no máximo 5,7. 
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Figura 43 - Conversão do metano e seletividade para o H2, CO e CO2 utilizando o catalisador LN3Z9 

Figura 44- Razão entre H2 e CO utilizando o catalisador LN3Z9 
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5 CONCLUSÕES 

  Os resultados mostrados por termogravimetria indicam que não há 

diferenças significativas na estabilidade térmica ao impregnamos o 

material tratado termicamente a 300 ºC nos suporte ou ao 

impregnarmos o material já calcinado no suporte. 

 Os resultados obtidos por infravermelho mostraram que os materiais 

suportados não apresentaram bandas de matéria orgânica, 

confirmando que a calcinação à 900 °C já transforma o material em 

fase óxido e com estabilidade térmica própria da estrutura. 

 Os resultados obtidos por difração de raios-X indicam que a estrutura 

perovisquita é obtida já quando impregnamos o material tratado 

termicamente no suporte e posterior calcinação. 

 Portanto, com estes resultados podemos concluir que uma etapa de 

calcinação pode ser eliminada, pois a impregnação do material tratado 

termicamente no suporte e posterior calcinação já gera a estrutura 

desejada e com valores de área superficial relativamente altos para 

este tipo de material.

 Os resultados de análise granulométrica mostraram que todos os 

materiais suportados em alumina apresentaram uma distribuição 

homogênea e unimodal e os não suportados apresentaram uma 

distribuição bimodal.

 No MEV foi observado que o material LN8 apresenta partículas 

angulares e de formato irregular. 

 O niquelato de lantânio não suportado apresentou um decréscimo 

bastante acentuado com o tempo de reação nos valores de conversão 

do CH4 e um vagaroso decréscimo em relação à seletividade para o 
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CO e CO2, isto ocorreu devido à desativação, como conseqüência 

provavelmente, da deposição de carbono. 

 Os resultados de atividade catalítica mostraram que o niquelato de 

lantânio, foi mais eficaz quando suportado em alumina que em zirconia.

 A conversão do metano para a perovisquita suportada em alumina foi 

próxima a 100% e seletividade ao hidrogênio em torno de 74%. O 

catalisador se manteve estável durante toda a reação, as curvas 

mostram que o mesmo não perdeu sua atividade catalítica com o 

tempo.

 Os resultados de seletividade para o H2, CO2 e CO do catalisador 

suportado em zircônia foram bem parecidos com o suportado em 

alumina, porém a conversão do metano foi mais baixa atingindo 

valores de no máximo 67,97%. 
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