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RESUMO 

 

O aumento da demanda energética está sendo atendida em grande parte por reservas de 

combustíveis fósseis, que emitem CO2, SOx e vários outros gases poluentes. Cresce 

também a busca por combustíveis que emitam menos poluentes e que possuam a mesma 

eficiência energética. Neste contexto, o hidrogênio (H2) vem sendo cada vez mais 

reconhecido como um potencial carreador de energia para um futuro próximo. Isso 

ocorre porque o H2 pode ser obtido por diversas rotas e tem uma vasta área de 

aplicação, além de possuir queima limpa, gerando apenas H2O como produto da 

queima, e a maior densidade de energia por unidade de massa. O processo de reforma 

com recirculação química (RRQ) vem sendo bastante investigado nos últimos anos, pois 

é possível regenerar o carreador de oxigënio por meio da aplicação de ciclos de redução 

e oxidação. Este trabalho tem como objetivo geral desenvolver carreadores de oxigënio 

a base de níquel e cobalto para estudar a reatividade em processo de reforma com 

recirculação química. Os carreadores de oxigënio foram preparados por três métodos 

diferentes: combustão assistida por microondas, impregnação por via úmida e co-

precipitação. Todos os materiais sintetizados possuem a mesma quantidade em massa 

das fases ativas (60%m/m). Os 40%m/m restantes são de La2O3 (8%m/m), Al2O3 

(30%m/m) e MgO (2%). Os carreadores de oxigênio foram nomeados da seguinte 

forma: N ou C, níquel ou cobalto, seguido do número 3 ou 6, que significa 30 ou 60% 

de fase ativa na forma de óxido e C, CI ou CP, que significa combustão assistida por 

micro-ondas, combustão assistida por micro-ondas seguida de impregnação por via 

úmida e co-precipitação.  Os carreadores de oxigênio foram então caracterizados através 

das técnicas de difração de raios X (DRX), área específica (BET), redução à 

temperatura programada (RTP) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os 

resultados de caracterização mostraram que os diferentes métodos de síntese levaram à 

obtenção de diferentes estruturas e morfologias. Os testes de redução/oxidação 

utilizando CH4 como redutor e ar sintético como oxidante foram realizados com os 

carreadores de oxigênio N6C e C6C, N6CI e C6CI e N6CP e C6CP. Os testes revelaram 

diferentes comportamentos e que estes dependem do tipo de fase ativa bem como do 

tipo de síntese. O carreador de oxigênio N6C foi o que produziu mais H2, ao passo que 

o carreador de oxigênio C6CI foi o que produziu mais CO2 e H2O, sem ocorrência da 

formação de coque.  
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ABSTRACT 

 

Increasing energy demand is being met largely by fossil fuel reserves, which emit CO2, 

SOx gases and various other pollutants. So does the search for fuels that emit fewer 

pollutants and have the same energy efficiency. In this context, hydrogen (H2) has been 

increasingly recognized as a potential carrier of energy for the near future. This is 

because the H2 can be obtained by different routes and has a wide application area , in 

addition to having clean burning, generating only H2O as a product of combustion , and 

higher energy density per unit mass . The Chemical Looping Reforming process (CLR) 

has been extensively investigated in recent years, it is possible to regenerate the catalyst 

by applying cycles of reduction and oxidation. This work has as main objective to 

develop catalysts based on nickel and cobalt to study the reactivity of reform with 

chemical recycling process. The catalysts were prepared by three different methods: 

combustion assisted by microwave, wet impregnation and co-precipitation. All catalysts 

synthesized have the same amount by weight of the active phases (60% w / w). The 

other 40 % m/m consists in La2O3 (8% w / w), Al2O3 (30% w / w) and MgO (2%). 

Oxygen carriers have been named as follows: N or C, nickel or cobalt, followed by the 

number 3 or 6, meaning 30 to 60% of active phase in the oxide form and C, CI or CP, 

which means self-combustion assisted by microwave, self-combustion assisted by 

microwave followed by wet impregnation and co-precipitation. The oxygen carriers 

were then characterized by the techniques of X-ray diffraction (XRD), surface area 

(BET), temperature programmed reduction (TPR) and scanning electron microscopy 

(SEM). The characterization results showed that the different synthesis methods have 

led to obtaining different morphologies and structures. Redox tests using CH4 as 

reducing agent and sintetic air as oxidant agent was done with N6C and C6C, N6CI and 

C6CI and N6CP and C6CP oxygen carriers. The tests revealed different behaviors, 

depending on active phase and on synthesis procedure. N6C oxygen carrier produced 

high levels of H2. The C6CI oxygen carrier produced CO2 and H2O without carbon 

deposits. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente o Brasil vive uma crise energética devido ao grande período de estiagem 

que vem ocasionando a diminuição dos níveis de água das represas. Desde que cerca de 

70% da matriz energética brasileira é liderada pelas hidroelétricas, a falta de chuva se 

torna um problema grave. Com a diminuição da geração de energia pelas hidrelétricas, 

as termoelétricas estão sendo requisitadas a operar em nível máximo para suprir a 

demanda energética do país como um todo, evitando os famigerados “apagões” ou 

racionamentos de energia, pelo menos em curto prazo. Em relação ao meio ambiente, a 

operação de termoelétricas em nível máximo gera a produção e descarte de toneladas de 

CO2 para atmosfera. 

É senso comum entre os especialistas que o Brasil possui um atraso tecnológico 

muito grande a cerca da geração e distribuição de energia. E a única forma de se evitar a 

atual crise energética, em longo prazo, é diversificar as formas de geração de energia, 

por meio da implementação dos parques eólicos, uso de biomassa como fonte 

energética, dentre outras formas de geração de energia, por exemplo.  

A emissão de gases do efeito estufa (GEE) associada à prestação de serviços 

energéticos são a maior causa da mudança climática. De acordo com o Quarto Relatório 

de Avaliação (4AR) publicado pelo IPCC – Painel Intergovernamental sobre as 

Condições Climáticas – a maior parte do aumento da temperatura média global desde 

meados do século 20 está diretamente relacionada com o aumento das emissões de 

gases que causam o efeito estufa, provenientes de ações antropogênicas (IPCC, 2007a). 

Dentre os gases que causam o aumento do efeito estufa, o dióxido de carbono – CO2 

– é o principal gás gerado pela atividade humana que tem a característica de “barrar” o 

calor refletido na terra, causando o aumento do efeito estufa. A emissão de CO2 na 

atmosfera obteve um 39% de aumento desde o período pré-industrial até o final de 2010 

(IPCC, 2007b). O metano emitido por rebanhos de gado e aterros sanitários, assim 

como os clorofluorcarbonetos (CFC’s) usados em alguns modelos de geladeira e 

aparelhos de ar condicionados são exemplos de gases que também contribuem com o 

aumento do efeito estufa. 
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Motivado pelo grande interesse pela produção de energia utilizando hidrocarbonetos 

sem liberar CO2 para atmosfera, o presente trabalho foi proposto e desenvolvido.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

Produzir gás de síntese a partir do metano através da Reforma com Recirculação 

Química, utilizando carreadores de oxigênio com alta estabilidade térmica e química à 

base de níquel e cobalto. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Desenvolver carreadores de oxigênio a base de níquel e cobalto com alta vida 

útil para aplicação em Reforma com Recirculação Química para produção de gás 

de síntese; 

 Sintetizar de maneira rápida, eficiente e barata esses carreadores de oxigênio 

para possível aplicação industrial; 

 Obter as características químicas, físico-químicas e texturais dos carreadores de 

oxigënio sintetizados por Difração de Raios-X (DRX), Microscopia Eletrônica 

de Varredura (MEV), Redução à Temperatura Programada (TPR), Área 

Específica pelo método BET; 

 Estudar a Capacidade de Armazenamento de Oxigênio (CAO); 

 Estudar a distribuição dos produtos da redução/oxidação em ciclos utilizando o 

CH4 como combustível. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1. DIÓXIDO DE CARBONO E O EFEITO ESTUFA 

 

 Desde metade do século XIX, o uso global de combustíveis fósseis como carvão, 

derivados do petróleo e gás natural têm se intensificado para dominar o fornecimento de 

energia, que, de acordo com a Agência Internacional de Energia (IEA), 81% da 

demanda energética mundial está baseada na queima de carvão, óleos provenientes do 

petróleo e gás natural (IEA, 2006). O rápido aumento da combustão de combustíveis 

fósseis acarretou em um rápido crescimento das emissões de CO2 (IPCC, 2007). Mesmo 

com o advento e evolução das energias ditas alternativas como eólica, solar, hidrogênio 

por eletrólise da água entre outras, a matriz energética ainda será dependente desses 

combustíveis ainda por um longo tempo, mesmo segundo as projeções mais otimistas 

(SONG, 2003; SONG, 2006; CHRISTOPHER ZEGRAS, 2007). 

Sabe-se que o dióxido de carbono, o CO2, assim como outros gases, possui a 

capacidade de absorver parte da radiação infravermelha refletida pela superfície 

terrestre, sendo assim responsável pela manutenção da temperatura global. Estudos 

mostram que se o gás carbônico não fizesse parte da atmosfera, a temperatura da Terra 

estaria em torno de -15°C, não existiria água no estado líquido e, consequentemente, a 

vida.  

Alguns estudiosos acreditam que com o aumento da liberação do dióxido de 

carbono para a atmosfera há o aumento do efeito estufa e, consequentemente, o aumento 

da temperatura global. Segundo o Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas, o IPCC, 75% do CO2 liberado por ações antropogênicas são provenientes da 

queima de combustíveis fósseis (IPCC, 2005). Outros gases que causam o efeito estufa 

são o gás metano (CH4), óxido nitroso (N2O), vapor d’água (H2O), clorofluorcarbonetos 

(CFCs), hexafluoreto de enxofre (SF6). 

Então em 1997, na cidade de Quioto no Japão, um tratado complementar à 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima foi discutido e 

elaborado. Esse tratado constitui o famoso Protocolo de Quioto, que define metas de 

redução de emissões para os países desenvolvidos, responsáveis históricos pela 

mudança atual do clima (Ministério do Meio Ambiente, 2014). Os países 
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desenvolvidos, ou Partes do Anexo I do Protocolo, se comprometeram a reduzir suas 

emissões totais de gases de efeito estufa a, no mínimo, 5% abaixo dos níveis de 1990, 

no período compreendido entre 2008 e 2012 - também chamado de primeiro período de 

compromisso. Cada Parte do Anexo I negociou a sua meta de redução ou limitação de 

emissões sob o Protocolo, em função da sua visão sobre a capacidade de atingi-la no 

período considerado. 

Para os Países não listados no Anexo I como o Brasil, por exemplo, foram 

estabelecidas medidas para que o crescimento necessário de suas emissões fosse 

limitado pela introdução de medidas apropriadas, contando, para isso, com recursos 

financeiros e acesso à tecnologia dos países industrializados. O Brasil ratificou o 

documento em 23 de agosto de 2002, tendo sua aprovação interna se dado por meio do 

Decreto Legislativo nº 144 de 2002.  

Em 2012, termina o primeiro período de compromisso do Protocolo de Quioto. 

Os dados até então levantados revelam que é pouco provável que os países 

desenvolvidos consigam atingir a meta acordada. Essa expectativa é reforçada pelo fato 

desses países terem aumentado as emissões em 11% de 1990 a 2005, com destaque para 

o setor energético, o grande emissor de gases do efeito estufa - GEE, que também 

apresenta emissões crescentes (Ministério do Meio Ambiente). 

 

3.2.CAPTURA DE CO2 

 

 A captura de CO2 de processos industriais tem sido realizada por 80 anos 

(KOHL e NIELSEN, 1997), embora a maior parte do CO2 que é capturado é descartado 

na atmosfera, pois não existe incentivo nenhum ou exigência legal para armazená-lo. 

  

É de comum acordo entre os especialistas que uma série de ações deverão ser 

tomadas em breve, a fim de reduzir a quantidade de CO2 liberado na atmosfera. Parte da 

solução pode ser a de capturar milhões de toneladas de CO2 produzido por processos 

industriais e armazená-lo no subsolo profundo. 

Exemplos atuais de Captura de CO2 em processos industriais são a purificação 

do gás natural e a produção de gás de síntese contendo hidrogênio para a fabricação de 
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amoníaco, álcoois e combustíveis líquidos sintéticos. A maioria das técnicas utilizadas 

para a captura de CO2 nos exemplos mencionados também são semelhantes aos 

utilizados na captura pré-combustão. Outros processos industriais que são fontes 

geradoras de CO2 que não são capturados incluem a fabricação de cimento, processos de 

produção de aço, fermentação de comida e produção bebida, por exemplo.  

As emissões provenientes da queima desses combustíveis devem ser reduzidas 

rapidamente, e para isso, as tecnologias para captura e armazenamento de CO2 (CCS) se 

apresentam como uma tecnologia promissora para redução das emissões desse gás em 

um curto espaço de tempo (STANGELAND, 2007).  

Existem basicamente três rotas de captura de carbono (1) captura pós-

combustão, (2) captura pré-combustão e (3) oxi-combustão. Na primeira, o gás é 

removido após a combustão de combustíveis fosséis; na segunda, o CO2 é removido do 

combustível antes da sua combustão e na terceira, o combustível é queimado em vapor 

de oxigênio na ausência de nitrogênio (FIGUEROA et al., 2008). Estão sendo utilizadas 

várias tecnologias para a captura pré e pós-combustão do CO2 tais como sistema de 

membranas (FALK PEDERSON et al., 2000), sistemas enzimáticos 

(TRACHTENBERG et al., 1999) e sistemas adsortivos que utilizam compostos a base 

de aminas (HAKKA, 2007) e compostos a base de carbonatos (ROCHELE et al., 2006). 

 As técnicas de captura de CO2 serão apresentadas mais detalhadamente na 

próxima seção (item 3.2.1.). 

 

3.2.1. Captura pré-combustão do CO2 

 

 A captura de CO2 por tecnologias de pré-combustão visa a obtenção de gás 

hidrogênio. Para um combustível sólido como carvão, por exemplo, primeiro se faz um 

processo de gaseificação. Caso o combustível seja o gás natural (composto 

principalmente pelo gás metano, CH4), uma reação de reforma é aplicada. 

 Este processo se realiza na presença de oxigênio e/ou vapor d’água para produzir 

uma mistura de monóxido de carbono e hidrogênio, conhecida como gás de síntese. Por 

meio de uma reação de deslocamento de água (da sigla em inglês WGS), o monóxido de 
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carbono é então oxidado a gás carbônico na presença de vapor d’água e então se tem 

uma mistura de CO2 e H2, como mostra a Figura 3.1 (IPCC, 2005). Esse CO2 pode 

então ser liquefeito e então armazenado no subsolo, em uma camada de sal (IEA, 2006).  

O armazenamento de CO2 em formações geológicas será apresentado na seção 

3.2.4.  

 

Figura 3.1. Representação esquemática da captura do CO2 por pré-combustão. 

 

 Essa tecnologia exige uma unidade à parte para separação do CO2 e H2 formados 

no processo de captura por pré-combustão, além das etapas iniciais de conversão dos 

combustíveis, principalmente sólidos, são complexos e caros (IPCC, 2007). 

 

3.2.2. Captura pós-combustão do CO2 

 

Captura do CO2 produzidos pela combustão de combustíveis fósseis e/ou 

biomassa em presença de ar é chamada de captura pós-combustão, que ao invés de ser 

descartado diretamente para a atmosfera, o gás de combustão passa através de um 

equipamento, que separa a maior parte o CO2 (IPCC, 2005). Vários métodos podem ser 

aplicados para separação do CO2, tais como absorção física ou química, adsorção, 
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membranas, separação criogênica e etc. Geralmente utilizam-se solventes orgânicos a 

base de aminas em contracorrente aos gases de combustão, absorvendo o CO2 por meio 

da formação de complexos solvatados em meio aquoso (IPCC, 2007). A Figura 3.2 

representa um esquema para a captura pós-combustão do CO2. 

 

 

Figura 3.2. Representação esquemática do processo de captura do CO2 por pós-

combustão. 

Depois da etapa de absorção, no caso do uso de aminas, uma etapa de 

regeneração do solvente requer o consumo alto de energia, diminuindo a eficácia 

energética total do processo, devido a essa penalização (ORTIZ, 2011).  

As possíveis reações químicas quando se utilizam aminas (monoetanolamina – 

MEA, metildietanolamina – MDEA, dietanolamina – DEA, 2-amino-2-metil-1-propanol 

– AMP) podem ser descritas segundo as equações químicas abaixo (3.1 – 3.4). 

CO2(g) + H2O(l) + MEA(l)  CO2 . H2O . MEA     (3.1) 

CO2(g) + H2O(l) + DEA(l)  CO2 . H2O . DEA     (3.2) 

CO2(g) + H2O(l) + MDEA(l)  CO2 . H2O . MDEA     (3.3) 

CO2(g) + H2O(l) + AMP(l)  CO2 . H2O . AMP     (3.4) 
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3.2.3. Captura de CO2 por oxi-combustão  

 

No processo de captura de CO2 pelo método do da oxicombustão, o combustível 

é queimado na presença de oxigênio de alta pureza, sem a presença de nitrogênio. Este 

processo resulta em altas concentrações de CO2 (acima de 80% em volume) na corrente 

gasosa, o que acarreta numa separação mais simples (ORTIZ, 2011). Uma desvantagem 

do processo é a separação do O2 do ar, que geralmente é muito dispendiosa.  

A combustão direta com gás oxigênio aumenta a temperatura nos reatores de 

combustão, e por isso faz-se necessário o uso da recirculação de parte do CO2 para 

resfriamento e esse processo também acarreta num consumo de energia, diminuindo a 

eficiência energética total do processo. A Figura 3.3 mostra um esquema geral de 

captura de CO2 por oxi-combustão. 

 

 

Figura 3.3. Representação esquemática do processo de captura de CO2 por oxi-

combustão. 

 

A captura de CO2 pelo método da oxi-combustão é um método promissor para 

captura de CO2 em unidades de FCC em uma refinaria, haja vista o grande descarte de 

CO2 nessas unidades. A fase 3 do projeto CCP (CO2 Capture Project), apresenta 
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resultados referentes aos testes em uma unidade de FCC da Petrobrás operando em 

modo de oxi-combustão, que foi iniciada no ano de 2011.  

Em suma, o relatório conclui que é tecnicamente viável operar uma unidade de 

FCC em condições de oxi-combustão, sem alterar significativamente os produtos de 

interesse, com rendimento para produção de CO2 de até 95% (MELLO et al., 2009). 

 

3.2.4. O que fazer com o CO2 capturado?  

 

Atualmente, vários projetos de pesquisa têm sido desenvolvidos no sentido de 

estudar o armazenamento de CO2 puro em subsolo profundo. O portfólio das grandes 

companhias petrolíferas, consolidado ao longo de décadas de estudo e pesquisa sobre o 

uso de CO2 para recuperação secundária de petróleo, por exemplo, se constitui uma 

facilidade no que diz respeito aos conhecimentos técnico-científicos de armazenamento 

de CO2 em formações geológicas. 

Segundo o relatório do IEA, as melhores formações rochosas para 

armazenamento de CO2 são os campos de petróleo e gás desativados e a camada de sal a 

grades profundidades (IEA, 2006). A camada de sal porosa fica abaixo de 1km da 

superfície, localizado abaixo de uma camada impermeável (chamda de cap-rock), que 

age como um selo. Essas rochas existem em quase todas as regiões do mundo e 

possuem alta capacidade de armazenamento de CO2. A Figura 3.4 mostra o arenito 

presente na camada de sal que tem a capacidade de estocar o CO2 por milhões de anos. 
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Figura 3.4.  Arenito típico presente na camada de sal, que é responsável pelo 

armazenamento de CO2. 

 

No caso dos campos de petróleo, são essas rochas que fazem parte da camada 

impermeável (cap-rock) que aprisionaram o óleo e gás por milhões de anos. Esse é o 

local para se iniciar os estudos de armazenamento de CO2, pois sua formação geológica 

já é bastante conhecida. 

Locais com grande potencial para armazenamento do CO2 devem ser 

cuidadosamente selecionados e gerenciados de modo que não haja o vazamento de CO2. 

Após a disposição do gás carbônico nas formações salinas, o local deve ser selado e 

monitorado constantemente para se detectar qualquer potencial de fuga para a 

superfície. No caso das formações geológicas, o monitoramento das mudanças das 

formações geológicas deve ser por meio da detecção de som (sísmico), gravidades ou 

densidades (IEA, 2006). 

Porém a capacidade de armazenamento de um reservatório geológico não é uma 

tarefa simples. Alguns autores tentaram fazer estimativas mais simples a níveis local e 

global sobre a capacidade de armazenamento de CO2 em formações geológicas na 
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camada de sal, mas obtiveram dados muito discrepantes. Variáveis como volume da 

camada de rocha, temperatura e pressão de um ponto local na camada de 

armazenamento são indispensáveis para o estudo do armazenamento do CO2 em 

camadas profundas. Esses parâmetros influenciam no modo como o CO2 é aprisionado 

na camada de rocha, que dependendo de cada variável citada, um tipo de mecanismo de 

armazenamento é diferente (BRADSHAW et al., 2007). 

  

3.3. CRESCIMENTO DA DEMANDA ENERGÉTICA 

 

 Segundo especialistas, a demanda energética no mundo está atingindo níveis 

alarmantes. A WETO europeia (Worldwide Energy Technology and Climate Policy 

Outlook) prevê uma taxa média de crescimento anual de 1,8% até 2030 para o uso da 

energia primária (European Commission, 2007). O aumento da demanda energética está 

sendo atendida em grande parte por reservas de combustíveis fósseis, que emitem CO2, 

SOx e vários outros gases poluentes. 

A segurança energética é também uma questão importante. Combustíveis 

fósseis, e o petróleo bruto em particular, estão confinados em algumas áreas do mundo e 

a continuidade do abastecimento é governada por fatores políticos, econômicos e 

ecológicos. O consumo de combustíveis fósseis aumenta e em contrapartida os órgãos 

ambientais tentam cada vez mais diminuir a emissão dos gases do efeito estufa e/ou 

poluentes.  

O desenvolvimento de tecnologias mais limpas para produção de energia, como 

as renováveis: eólica, solar e energia das ondas e o reaproveitamento energético de 

resíduos como as biomassas e biogás gerados em aterros sanitários, por exemplo, 

podem ser um atrativo para o meio ambiente. Porém, essas tecnologias ainda não 

possuem uma eficiência energética alta a ponto de suprir a energia gerada pela queima 

dos combustíveis fósseis como a gasolina e diesel, por exemplo. A produção de 

biocombustíveis, como por exemplo, o biodiesel, surgiu como uma alternativa aos 

combustíveis fósseis, apresentando inúmeros benefícios, incluindo sustentabilidade, 

redução dos gases estufa, desenvolvimento regional, social e agrícola. Porém o 

crescimento da produção de biodiesel ainda é um fator preocupante, pois cerca de 10% 
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dessa produção correspondem a um subproduto, o glicerol, que ainda não possui um 

destino final definido.  

Segundo o Ministério de Minas e Energia do Brasil, a expressiva participação da 

energia hidráulica e do uso representativo de biomassa na matriz energética brasileira 

proporcionam indicadores de emissões de CO2 bem menores que a média mundial e dos 

países desenvolvidos (Ministério de Minas e Energia, 2013). A Figura 3.5 mostra a 

Oferta de Energia Interna no Brasil e o comparativo com países da OECD 

(Organisation de Coopération et de Développment Économiques) e no mundo. 

 

Figura 3.5. Oferta de Energia Interna no Brasil para o ano de 2012. Fonte: Site 

MME. 

 

 

 

Em 2012, a Oferta Interna de Energia Elétrica do Brasil chegou a 592,8 TWh, 

montante 4,4% superior ao de 2011. Segundo o Ministério de Minas e Energia, em 

volume, o gás natural e o uso de biomassa, principalmente do bagaço da cana de açúcar, 

foram os principais produtos que alavancaram a OIEE (Oferta Interna de Energia 

Elétrica no Brasil). A Figura 3.6 mostra a matriz de OIEE. 
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Figura 3.6. Matriz de Oferta Interna de Energia Elétrica no Brasil. 

 

 

Observa-se que o uso de energias renováveis no Brasil é muito superior aos 

países participantes OECD e à média mundial, porém o único setor com superávit é o 

setor Sucroalcooleiro, que gerou 88% acima do consumo próprio, com participação de 

32,1% na geração total de Autoprodutor Cativo (APE). Entende-se por Autoprodutor 

Cativo o setor em que toda sua energia consumida no local não vem da rede pública. 

Porém, o Brasil ainda é dependente da importação de energia (combustíveis 

fósseis, elétrica). Surge então a necessidade de elaborar uma estratégia energética mais 

eficiente, tanto no que diz respeito ao suprimento do aumento da demanda (produção, 

distribuição, etc) quanto à adequação às políticas ambientais internacionais. 

 

3.4. HIDROGÊNIO E A DEMANDA ENERGÉTICA 

 

 Várias pesquisas têm sido relatadas sobre o uso do gás hidrogênio como 

carreador de energia. Além do setor energético, o hidrogênio pode ser utilizado em 

petroquímicas, refinarias, produção de fertilizantes dentre outros. 

 O hidrogênio é o elemento mais abundante no universo, sendo cerca de três 

quartos de toda a matéria. A atmosfera contém cerca de 0,07% de hidrogénio, enquanto 
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que a superfície da Terra contém cerca de 0,14% de hidrogênio. Hidrogênio é o 

elemento mais leve. A massa de 1 litro de hidrogênio é 0,09 g, enquanto a massa de 1 

litro de ar é de cerca de 1,2 g. O maior poder calorífico do hidrogênio é 3042 cal/m
3
 

(considerando água como o produto). Na combustão, a água é o principal produto, 

assim, o hidrogênio é considerado como um combustível limpo e não poluente 

(SUZUKI, 1982).  

A quantidade de energia produzida durante a combustão do hidrogênio é maior 

do que a quantidade de energia produzida por qualquer outro combustível numa base 

mássica, com um poder calorífico baixo, que é de 2,4, 2,8 ou 4 vezes maior que o 

metano, a gasolina ou o carvão, respectivamente (ABBA e DAUD, 2010). Comparando 

o hidrogênio com outros combustíveis gasosos, o hidrogênio é inofensivo para os seres 

humanos e ao meio ambiente (BOCKRIS, 1981; SUZUKI, 1982). 

 O hidrogênio apresenta algumas vantagens:  

1. traz benefícios ambientais (em sua combustão gera apenas vapor d'água como 

subproduto, e não compostos de carbono que causam emissões de gases de 

efeito estufa); 

2. é um recurso ilimitado (que, combinado com o oxigênio, na forma de água, 

existe em grande quantidade).  

Mas há algumas barreiras à expansão do uso do hidrogênio como combustível e 

fonte de energia:  

1. não se trata de um combustível primário (não é encontrado na natureza em 

estado puro, em quantidade significativa);  

2. há dificuldades em seu armazenamento para uso veicular (é um composto de 

baixíssima densidade, que ocupa muito volume, mas uma alternativa é o seu 

armazenamento na forma de hidretos, compostos instáveis que o liberam 

lentamente);  

3. sua produção a partir de recursos renováveis ainda não é economicamente 

competitiva;  

4. e as tecnologias para eliminação completa de carbono do ciclo produtivo ainda 

estão em desenvolvimento. 
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Porém os cientistas e especialistas do setor energético acreditam que o uso de 

hidrogênio como carreador de energia pode proporcionar a um país maior eficiência 

quanto ao suprimento de energia e maior diversificação quanto ao uso de diversas fontes 

energéticas diferentes (biodiesel, bioetanol, eólica, etc). O hidrogênio é um carreador de 

energia promissor em parte porque pode ser produzido por diversos processos e fontes 

abundantes (gás natural, biogás, biomassas, etc) e também por poder reduzir, no caso do 

Brasil, a dependência em relação à importação de gasolina e diesel, principalmente.  

   

3.5. PROCESSOS DE OBTENÇÃO DE HIDROGÊNIO 

 

Vários métodos para obtenção de gás hidrogênio têm sido estudados. Dentre eles 

podem-se destacar os processos de reforma de hidrocarbonetos, oxidação parcial, 

gaseificação de biomassa e carvão e eletrólise da água. Outro método que vem sendo 

estudado objetivando a produção de hidrogênio é por decomposição termocatalítica do 

metano, processos biológicos como biofotólise da água por algas e cianobactérias, 

fermentação, dentre outros (ABBAS e DAUD, 2010). 

 

3.5.1. Processo de Reforma 

 

 Atualmente, a produção de hidrogênio está em torno de 0,1Gton, dos quais 98% 

destes são produzidos por processos de reforma de combustíveis fósseis (ABBAS e 

DAUD, 2010). Existem basicamente três tipos de reforma: reforma a seco, reforma a 

vapor e reforma autotérmica. 
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3.5.1.1. REFORMA A SECO 

 

A reação de reforma a seco utiliza um hidrocarboneto e o dióxido de carbono 

para produção do gás de síntese (mistura de H2/CO). Comumente utiliza-se o metano e 

propano como combustível. A reação de reforma a seco do metano, por exemplo, foi 

estudada pela primeira vez por Fischer e Tropsch em 1928 e cálculos indicaram que esta 

reação era termodinamicamente favorável acima de 640
o
C. 

 

CH4 + CO2 ↔ 2CO + 2H2       ∆H = +247,4 kJ/mol                                             (Eq. 3.5) 

 

O grande interesse pela reforma do metano com CO2 para a indústria vem do 

fato de que os produtos da reação têm uma relação molar H2/CO mais baixa que a 

reforma a vapor, o que é preferível para a conversão em hidrocarbonetos líquidos 

através da reação de Fischer-Tropsch. Ambientalmente esta reação é atrativa porque 

ambos os gases, metano e dióxido de carbono, são parcialmente responsáveis pelo 

aquecimento global do planeta, causado principalmente pelo efeito estufa (WANG, et 

al., 1996; WANG, et al., 1998). 

Porém, existem algumas desvantagens que limitam a aplicação do processo de 

reforma a seco. Os principais deles são a endotermicidade, a baixa taxa de reação e a 

formação de depósitos carbonáceos (BARROS, 2009). Do ponto de vista industrial, 

também não é fácil fornecer dióxido de carbono puro e concentrado para o reformador 

sob pressões operacionais típicas. A maior dificuldade para realizar a reforma do 

metano com dióxido de carbono é a formação de carbono, termodinamicamente 

favorecida, que desativa os catalisadores. Apesar de ser mais susceptível a formação de 

depósitos carbonáceos, o níquel ainda é o metal preferido devido a sua alta atividade e 

baixo custo comparado com os metais nobres (Rh, Ru, Pd, Pt, etc.). É sugerido que a 

deposição de carbono pode ser suprimida quando o catalisador é suportado em um 

oxido de metal com alta basicidade de Lewis (SEOK, et al., 2002) 

A reforma do metano com CO2 pode estar acompanhado, em certas condições de 

operação, de reações paralelas termodinamicamente possíveis (EDWARDS et al., 

1995). Dentre elas, podem-se citar as reações de formação de carbono, representadas 
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pela reação de Boudouard, Equação (3.6) e pela reação de craqueamento do metano, 

Equação (3.7): 

 

2CO ↔ C + CO2       ∆H = -171 kJ/mol                                                                (Eq. 3.6) 

 

CH4 ↔ C + 2H2       ∆H = +75 kJ/mol                                                                  (Eq. 3.7) 

 

Outras reações como as da Equação (3.8) denominada reação reversa de 

deslocamento gás-água (reversa da shift) e da Equação (3.9) podem também ocorrer de 

forma a influenciar no produto final: 

 

CO2 + H2 ↔ CO + H2O(g)       ∆H = +40 kJ/mol                                                   (Eq. 3.8) 

 

C + H2O(g) ↔ CO + H2       ∆H = +131 kJ/mol                                                     (Eq. 3.9) 

 

Idealmente, o carbono formado na reação da Equação (3.6) deveria ser 

consumido parcialmente pela reação reversa de deslocamento de água (Equação 3.8) e, 

em menor escala, pela reação da equação (3.9). Esta pode ter um papel importante 

quanto à retirada do carbono formado, mas, no contexto da reação, o vapor é quase 

sempre formado via reação reversa de deslocamento gás-água (Equação 3.8). Se a 

reação da Equação (3.7) for mais rápida do que a taxa de remoção do carbono, haverá 

sérios problemas quanto à formação de coque, com consequente desativação do 

catalisador e bloqueio do reator pelo carbono formado, ou seja, a quantidade de coque 

aumenta impedindo o fluxo dos reagente (EDWARDS, 1995). 

A reação mostrada pela Equação (3.6) e a reversa da reação mostrada na 

Equação (3.9) são favorecidas a baixas temperaturas e junto com a reação da Equação 

(3.7), podem ser grandes geradoras de carbono. É interessante notar que a reação da 



31 
 

Tese de Doutorado – José Antônio Barros Leal Reis Alves  
 

Equação (3.8), que consome hidrogênio, representa uma desvantagem, a menos que 

ambas as reações, (Equação 3.8) e (Equação 3.9), ocorram mantendo a estequiometria 

constante. Portanto, o catalisador adequado para esta reação seria aquele que não 

somente acelerasse a reação e apresentasse uma alta conversão inicial, mas também 

evitasse a formação de depósitos carbonáceos e de água (EDWARDS, 1995). 

 

3.5.1.2. REFORMA A VAPOR 

 

A reação de reforma a vapor utiliza um hidrocarboneto e vapor d’água para 

produção do gás de síntese (mistura de H2/CO). Comumente utiliza-se o metano e 

propano como combustível. A reforma a vapor do metano é tipicamente descrita pela 

reação dada pela Equação (3.10) e é o principal processo industrial para a produção de 

hidrogênio e/ou gás de síntese. 

 

CH4 + H2O ↔ CO + 3H2       ΔH = +206 kJ/mol                                                (Eq. 3.10) 

 

O primeiro estudo detalhado da reação catalítica entre vapor d’água e metano foi 

publicado em 1924 e durante todos esses anos muitos avanços na tecnologia do 

processo têm sido alcançados, verificando que muitos metais, incluindo níquel, cobalto, 

ferro e platina, podem catalisar esta reação (TSANG et al., 1995). Esta reação é 

altamente endotérmica e realizada a pressões de até 30 atm. Apesar da estequiometria da 

reação sugerir que é necessário apenas 1 mol de água por mol de metano, o excesso de 

vapor deve ser usado para reduzir a formação de carbono no produto, porém isso 

implica maior consumo de energia e encarecimento do processo. 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 Equações abaixo (ARMOR, 

1999). 
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2CO ↔ C + CO2       ΔH = -171 kJ/mol                                                              (Eq. 3.11) 

 

CO2 + H2 ↔ CO + H2O(g)       ΔH = +40 kJ/mol                                                 (Eq. 3.12) 

 

CO + H2O(g) ↔ CO2 + H2       ΔH = -40 kJ/mol                                                  (Eq. 3.13) 

 

CH4 → C + 2H2       ΔH = +75 kJ/mol                                                                (Eq. 3.14) 

 

CnHm + vapor ↔ nCO + m/2H2                                                                           (Eq. 3.15) 

 

CO2 + 2CH4 + H2O → 3CO + 5H2                                                                      (Eq. 3.16) 

 

CO2 + CH4 ↔ 2CO + 2H2       ΔH = +247 kJ/mol                                              (Eq. 3.17) 

 

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

e H2 como descrito nas Equações apresentadas acima. O que na verdade ocorre é um 

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

reação de deslocamento gás-água (Equação 3.5 - "shift”), metanação e reações de 

formação de carbono. Catalisadores de níquel são os mais utilizados para esta reação, 

em especial Ni/Al2O3. De grande abundância, alta conversão na reação e baixo custo, o 

principal problema desse metal é a suscetibilidade a formação de carbono. Muitos 

estudos, entretanto, são realizados a fim de minimizar esse efeito. Dentre eles, uso de 

óxidos de cálcio e magnésio que são utilizados para aumentar a resistência à formação 

de carbono.  
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3.5.1.3. REFORMA AUTOTÉRMICA 

 

 O termo autotérmica é utilizado uma vez que este processo é autossustentável 

termicamente. Sendo assim, o calor gerado pela oxidação parcial é utilizado pela 

reforma a vapor, otimizando os custos energéticos da unidade industrial (AYABE et al., 

2003). As principais reações do processo de reforma autotérmica são (Equações de 3.20 

a 3.22):  

 

2CH4 + 3O2 → 2CO + 4H2O ΔH°298K=-1040 (KJ/mol)                                                   

(Eq. 3.20)  

 

CH4 + H2O → CO + 3H2 ΔH°298K = 206 (KJ/mol)                                                            

(Eq. 3.21)  

 

CO + H2O → CO2 + H2 ΔH°298K = -41 (KJ/mol)                                                              

(Eq. 3.22)  

 

Esta associação apresenta-se com uma alternativa vantajosa do ponto de vista 

técnico e econômico: redução da quantidade de energia requerida pelo processo devido 

á 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). No entanto, assim como em outros processos de geração de gás de síntese, os 

catalisadores utilizados, geralmente à base de níquel, sofrem desativação pela formação 

de coque em sua superfície (PALM et al., 2002). 

 

3.6. O PROCESSO DE CHEMICAL LOOPING 

 

 Um processo inovador para produção de energia com separação inerente de CO2 

foi proposto em 1983 por Richter e Knoche. Essa tecnologia, denominada de combustão 

química recirculante ou simplesmente CLC (Chemical Looping Combustion), produz 

energia a partir da queima de um combustível na presença de um carreador de oxigênio, 

que tem o papel de fornecer oxigênio para queima do combustível. Após a reação de 

combustão, o carreador na forma reduzida se reoxida em um leito contendo ar (79% N2 
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e 21% de O2), dando início a uma nova reação de combustão. A configuração mais 

usada para a realização desse processo é o uso de dois reatores de leito fluidizado 

conectados por um ciclone como descrito na Figura 3.7. 

     

Figura 3.7. Esquema geral do processo de CLC. Fonte: Adaptado de ADANÉZ et 

al., 2012. 

 

A diminuição da emissão do CO2 por si só não resolve os problemas a ele 

atribuídos. A utilização de gás hidrogênio para geração de energia é uma tecnologia 

promissora sem a geração de CO2. Além de poder ser utilizado como combustível para 

o setor automobilístico, o H2 é muito utilizado na produção de metanol, amônia, e na 

indústria petroquímica.  

Hoje a principal forma para produzir H2 é a partir da reforma a vapor do metano. A 

geração do gás de síntese (CO e H2) nesse processo exige que haja uma separação dos 

gases para a purificação do H2. Além disso, o calor necessário para a reforma é 

proveniente da queima de um combustível fora da coluna de reforma, o que gera muito 

CO2 e N2 misturado, necessitando de uma separação por tecnologias de captura de 

carbono previamente apresentadas. 

Uma alternativa para a produção de gás hidrogênio a partir de um combustível fóssil 

com separação e captura do CO2 é a utilização do processo de reforma por recirculação 

química ou CLR (Chemical Looping Reforming). Esse processo utiliza os mesmos 

conceitos do processo de CLC, porém o produto desejado não é H2O e CO2, mas o gás 
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de síntese (H2/CO). A diferença está basicamente na alimentação do combustível, em 

que a razão ar/combustível deve ser mantida baixa para não favorecer a oxidação do H2 

e CO a H2O e CO2, respectivamente. 

Como no CLC, no processo de CLR há a utilização de dois reatores, normalmente 

leitos fluidizados, conectados entre si como descrito na Figura 3.8. No reator de 

redução, o carreador de oxigênio na forma de óxido reage com o combustível na 

presença de H2O para formar o gás de síntese. O carreador na forma reduzida passa para 

o reator de oxidação (reator de ar) para promover sua re-oxidação e dar início a um 

novo ciclo. 

 

Figura 3.8. Processo de CLR. Adaptado de ADANÉZ et al., 2012. 

 

A reação de reforma do metano é uma etapa importante no processo de CLR e o 

principal catalisador empregado nesse tipo de reação é o Ni. As principais reações 

envolvidas no reator de combustível, utilizando carreadores de oxigênio baseado em 

NiO, são (ADANÉZ, et al., 2012): 

 

CH4 + 4NiO  4Ni + CO2 + 2H2O  ΔH1200K =  135 kJ/mol CH4  (Eq. 3.23) 

CH4 + H2O  4CO + 3H2  ΔH1200K = 228 kJ/mol CH4  (Eq. 3.24) 
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Pode haver a produção de H2 e CO como produto primário. 

 

CH4 + NiO  Ni + CO + 2H2  ΔH1200K = 213 kJ/mol CH4  (Eq. 3.25) 

 

O excesso de oxigênio pode acarretar na oxidação do H2 e CO formado. 

 

CO + NiO  4Ni + CO2   ΔH1200K = - 48 kJ/mol CO  (Eq. 3.26)  

H2 + NiO  4Ni + H2O   ΔH1200K = - 15 kJ/mol H2  (Eq. 3.27) 

 

A reação de deslocamento de água (WGS) pode ocorrer, modificando a composição 

dos gases. 

 

CO + H2O  4CO2 + H2   ΔH1200K = - 33 kJ/mol CO  (Eq. 3.28) 

 

No reator de ar, o carreador de Ni é regenerado, para dar início a um novo ciclo. 

2Ni + O2  2NiO   ΔH1200K = - 468 kJ/mol O2   (Eq. 3.29) 

 

A grande vantagem desse processo é que o calor necessário para converter o CH4 em 

H2 é fornecido sem custo adicional, pois o balanço de calor entre o reator de 

combustível (reação endotérmica) e reação de oxidação (reação exotérmica) mostra que 

esse processo é auto-suficiente (ORTIZ, 2011).  

 

 



37 
 

Tese de Doutorado – José Antônio Barros Leal Reis Alves  
 

3.6.1. Carreadores de oxigênio 

 

 O principal fator para o desempenho de um sistema de chemical looping é o 

carreador de oxigênio. Entende-se por carreador de oxigênio a fase ativa (catalisador) 

que se oxida na presença de ar, água ou CO2 formando uma fase óxido (NiO, CoO, 

MnO, etc) e se reduz na presença de H2, CH4, gás de síntese. Um bom carreador de 

oxigênio deve possuir as seguintes características (ADANÉZ, et al., 2012): 

 

1. Capacidade suficiente de transporte de oxigênio; 

2. Termodinâmica favorável para conversão do combustível a CO2 e H2O no caso 

do CLC; 

3. Alta reatividade para as reações de oxidação/redução; 

4. Resistência ao atrito; 

5. Baixa formação de coque para evitar a alta formação de CO2 durante o processo 

de oxidação no reator de oxidação; 

6. Boas propriedades de fluidização, ou seja, resistência à aglomeração das 

partículas; 

7. Baixo custo; e, 

8. Ambientalmente correto. 

 

As duas primeiras características são intrínsecas do sistema redox. Dependendo 

do metal utilizado, diferentes taxas de oxidação/redução são observadas. O baixo custo 

e as características ambientais também dependem do tipo de carreador escolhido, bem 

como do suporte utilizado e metodologia de preparação. As outras características não 

seguem um padrão normal para cada tipo de metal, pois dependem muito do tipo de 

suporte utilizado, uso de promotores e etc, e por isso devem ser determinadas para cada 

sistema (de DIEGO, et al., 2008). 

Normalmente, o uso dos metais puros como carreadores de oxigênio não se 

aplica devido a sua rápida desativação, o que ocorre em poucos ciclos (ISHIDA, 1996; 

de DIEGO, et al., 2004). Geralmente utilizam-se suportes porosos que aumentam a área 
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específica para promover a reação, aumentam a resistência mecânica e ao atrito e 

aumentam a condutividade iônica dos sólidos (ISHIDA, 1994). 

 Com isso, o tipo de método de síntese dos carreadores de oxigênio afeta 

drasticamente em suas propriedades (ADANÉZ, et al., 2012). A dispersão metálica no 

suporte e a possível interação metal-suporte afetam a reatividade dos carreadores, bem 

como sua reatividade e estabilidade durante vários ciclos consecutivos de 

redução/oxidação. 

 

3.6.1.1. CARREADORES A BASE DE Ni 

 

 Carreadores a base de Ni foram os mais estudados pelos grupos de pesquisa que 

atuam na área de Chemical Looping, devido a sua alta reatividade a temperaturas altas 

(acima de 900
o
C), tanto para reações de combustão (CLC) quanto para reforma com 

recirculação química (CLR).  

 Partículas de NiO puro possuem baixa taxa de reação devido à sua baixa 

porosidade (ISHIDA, 1994, ISHIDA, 1996). Para aumentar a reatividade e 

regenerabilidade das partículas de carreadores de oxigênio, um extensivo número de 

trabalhos sobre o uso de carreadores à base de Ni, sintetizados por diferentes métodos 

de preparação e utilização de diferentes suportes foram testados. Técnicas de síntese 

como spray drying (JERNDAL, et al., 2010), de impregnação (GAYÁN, et al., 2009) e 

mistura mecânica (RYU, et al., 2004) têm sido utilizados, considerando a capacidade de 

aumento de escala para aplicação industrial e o potencial de reduzir os custos de 

produção desses carreadores.  

 A utilização de alumina como suporte tem sido extensivamente investigada na 

literatura. Em comparação com outros óxidos de metais, a maioria dos portadores de 

oxigênio suportados em Al2O3 mostrou alta reatividade com todos os tipos de 

combustíveis, sem apresentar problemas de aglomeração, baixas taxas de desgaste por 

atrito durante a operação em reatores de leito fluidizado, além de suprimir a deposição 

de carbono em condições de CLC (ADANÉZ, et al., 2012). 
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 No entanto, a redução das partículas NiO/Al2O3 foi limitada pela transformação 

parcial de NiO em NiAl2O4 (RYU, et al., 2003; COPELAND, et al., 2001), o qual tem 

pouca reatividade para CLC (VILLA et al., 2003). Carreadores de oxigênio preparados 

por misturas Ni – Al - O consistia de NiO cúbico e NiAl2O4 com estrutura de espinélio. 

No entanto, alta reatividade e baixa formação de NiAl2O4 foi encontrado em alguns 

casos quando o método de preparação do carreador foi a mistura mecânica ou 

impregnação (ADANÉZ, et al., 2004, GAYÁN, et al., 2008, MATTISSON, et al., 2003, 

SEDOR, et al., 2008, SEDOR, et al., 2008).  

  

3.6.1.2. CARREADORES A BASE DE Co 

 

 O óxido de cobalto foi considerado como um possível carreador de oxigênio, 

devido a sua alta capacidade de transporte de oxigênio, mesmo considerando seu alto 

custo e riscos ambientais (ADANÉZ, et al., 2012). Porém poucos trabalhos foram 

publicados na literatura utilizando o cobalto como carreador de oxigênio. 

 Vários estados de oxidação podem ser observados em reações de 

oxidação/redução quando se utiliza o cobalto. No entanto, deve ser considerado que o 

Co3O4 é instável acima de 900 º C, que é convertido em CoO. Por conseguinte, a 

transformação entre CoO e Co é apenas considerada para aplicações CLC, embora, 

neste caso, a termodinâmica é menos favorável com o máximo de conversão de 95 - 

97% de H2 e  87 - 97% para CO, no intervalo de temperatura de 800 a 1200
o
C. Isso 

explica o por quê de o cobalto ter sido pouco estudado como carreador de oxigênio 

(ADANÉZ, et al., 2012). 

 Jin et al. (JIN et al., 1998, JIN, et al., 1999) desenvolveram carreadores de 

oxigênio à base de Co sobre diversos suportes, e testaram o seu comportamento em um 

equipamento de análise térmica adaptado durante alguns ciclos. Os autores observaram 

que CoO / USY exibiu boa reatividade e baixa deposição de carbono. Ao usar Al2O3, 

TiO2 e MgO como suporte, o óxido e o suporte sofreram uma forte interação, formando 

fases não reativas como CoAl2O4, CoTiO3 e Mg0.4Co0.6O. A mesma conclusão foi 

obtida por MATTISSON e colaboradores (2003) com um carreador de oxigênio 
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preparado por impregnação utilizando o Al2O3 como suporte, e concluiu que o material 

não era adequado para CLC. 

  

3.6.2. Métodos de síntese de carreadores de oxigênio 

 

 Vários métodos de preparação podem ser encontrados na literatura. Existem 

métodos em que os pós do óxido metálico e do suporte são misturados (mistura 

mecânica e extrusão, freeze granulation, spray drying, ou spin flash). Em outros 

métodos, uma solução do metal ativo e do suporte é usada como produtos originais na 

preparação. Neste caso, os compostos sólidos são gerados pela precipitação (co-

precipitação, dissolução, sol-gel). Finalmente, existe o método de impregnação em que 

uma solução que contém o metal ativo é depositado sobre um suporte sólido poroso 

(ADANÉZ, et al., 2012). 

 A grande maioria de carreadores de oxigênio já testados são sintéticos. Um 

mineral natural bastante estudado foi a ilmenita, FeTiO3. As fases ativas na forma de 

óxidos (CuO, Fe2O3, NiO, Mn3O4 ou CoO) em diferentes materiais tais como Al2O3, 

MgAl2O4, SiO2, TiO2, ZrO2 ou ZrO2 estabilizada com ítria, MgO ou CaO, bentonita, 

etc. 

 Busca-se por esses métodos de síntese o controle da composição química, alta 

pureza, homogeneidade e tamanho de partícula, além da reprodutibilidade dos métodos 

na obtenção dos carreadores de oxigênio.  

 

3.6.2.1. MÉTODO DA CO-PRECIPITAÇÃO 

 

A co-precipitação baseia-se na precipitação simultânea de dois ou mais cátions 

metálicos em solução, geralmente em meio aquoso (LIU et al., 2002). Tem sido 

amplamente empregada na obtenção de precursores de óxidos metálicos simples ou 

mistos principalmente aqueles produzidos para fins catalíticos (RAO et al., 1987). Os 

princípios gerais da co-precipitação foram descritos por Courty (1983). A 
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supersaturação da solução necessária para a formação do co-precipitado pode ser obtida 

fisicamente, pela variação da temperatura da solução ou pela evaporação do solvente, ou 

quimicamente, pela adição de compostos como hidróxidos e/ou carbonatos, por 

exemplo, que diminuam a solubilidade (Kps, constante do produto de solubilidade) 

formando sais insolúveis que precipitam. A Tabela 3.1 mostra o valor da constante do 

produto de solubilidade para alguns sais, precipitados na forma de hidróxido. 

 

Tabela 3.1. Constante do produto de solubilidade de alguns sais. 

 

COMPOSTO Kps à 25
o
C 

  

Ni(OH)2 6,0 . 10
-16 

Mg(OH)2 7,1 . 10
-12 

La(OH)3 1,0 . 10
-19

 

Al(OH)3 3,0 . 10
-34 

Co(OH)2 1,3 . 10
-15 

Fonte: Adaptado de VOGEL, 2006. 

 

 Através do valor do Kps pode-se prever a ordem de precipitação dos sais em um 

sistema contendo vários cátions. Quanto menor for o valor do Kps, mais estável é o 

precipitado, ou seja, o precipitado será formado primeiro e assim sucessivamente. 

 Os co-precipitados obtidos podem diferir em termos de sua morfologia, textura e 

características estruturais, situando-se entre dois casos extremos: o de precipitados 

cristalinos e o de precipitados amorfos (géis). Os co-precipitados cristalinos apresentam 

geralmente uma estequiometria rígida. A obtenção de soluções sólidas de composição 

variável não é comum. Para a sua formação, é necessário que os íons metálicos 

envolvidos na co-precipitação apresentem uma similaridade química e os seus 

compostos cristalinos sejam isomorfos. Em geral, os co-precipitados amorfos são de 

composição flexível e podem se transformar, passando de uma estrutura inicialmente 

amorfa para estrutura cristalina por meio de um tratamento térmico, por exemplo 

(BUENO, 1987). 
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3.6.2.2. MÉTODO DA COMBUSTÃO ASSISTIDA POR MICROONDAS 

 

 A síntese pelo método da combustão assistida por microondas é uma 

técnica onde reações exotérmicas são usadas para produzir uma variedade de pós. O 

processo é baseado no principio de que, uma vez iniciada por uma fonte externa, uma 

reação exotérmica muito rápida ocorre, tornando-se auto-sustentável e resultando em 

um produto final na forma de pó, em um curto período de tempo (JAIN et al., 1981). A 

fonte externa nesse caso é o aquecimento promovido pela radiação microondas, onde o 

calor necessário para a ignição é fornecido através do aquecimento gerado por 

moléculas polares quando submetidas à incidência dessa radiação. 

Esse método é uma maneira fácil, segura e rápida para a produção de pós, tendo 

como principais vantagens: requerer menos energia que os processos convencionais de 

síntese de materiais cerâmicos, tempo total de obtenção do material final muito curto e 

instrumentação simples. A síntese é realizada em um forno microondas convencional, 

adaptado apenas com um exaustor de gases na parte superior, como mostra a Figura 3.9. 

Pode-se destacar também como grandes vantagens do método de combustão, 

características interessantes como a sua simplicidade (uma vez que não necessita de 

múltiplas etapas), custo relativamente baixo e normalmente leva a produtos com 

estrutura e composição desejadas, devido à elevada homogeneização favorecida pela 

solubilidade dos sais em água (KIMINAMI et al., 2000). 
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Figura 3.9. Forno microondas doméstico adaptado com exaustor de gases na 

parte superior. 

 

 

 

A base da técnica de síntese através da ração de combustão deriva dos conceitos 

termodinâmicos usados na química dos propelentes e explosivos, envolvendo a reação 

de uma mistura redox, contendo os nitratos metálicos de interesse como reagentes 

oxidantes, e um combustível, como a uréia ou glicina como agente redutor (JAIN et al., 

1981).  

Os nitratos metálicos reagem com o combustível redutor, resultando na 

formação de um pó fino, seco, e geralmente cristalino (JAIN et al., 1981). Enquanto as 

reações de redução são exotérmicas por natureza e conduzem a uma explosão se não 

controlada, a combustão da mistura de nitratos metálicos com a uréia geralmente ocorre 

com uma reação exotérmica não explosiva. A grande quantidade de gases formada pode 

resultar na aparência de uma chama, que pode alcançar temperaturas superiores a 

1000°C (SOUSA et al., 1999). 
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Existem vários outros combustíveis que podem ser usados na síntese por 

combustão de óxidos cerâmicos mistos e puros, tais como, glicina (C2H5NO2), triazina 

tetraformol (TFTA, C4H16N6O2), hidrazida maléica (C4H4N2O2) e carbohidrazida 

(CO(N2H3)2, dentre outros (BARROS, 2009). Todos estes combustíveis contêm 

nitrogênio, mas diferem na capacidade de "redução de pó" e na quantidade de gases por 

eles gerados, fatores que obviamente afetam as características do produto de reação. A 

uréia tem a mais baixa redução do pó (valência total +6) e produz um pequeno volume 

de gases (4 mol/mol de uréia). As vantagens de se usar a uréia são: disponibilidade 

comercial, baixo custo, e o fato de gerar altas temperaturas, as quais são necessárias 

para a formação das fases desejadas nos produtos (SEGADÃES et al., 1998). Segundo 

alguns autores (SEGADÃES et al., 1998, KIMINAMI et al., 2000), utilizando-se teor de 

uréia em excesso na reação, os gases gerados são liberados mais rapidamente e com 

maior dissipação de energia, ou seja, menor será a quantidade de energia disponível 

para a sinterização e cristalização, evitando-se a formação de aglomerados duros e/ou 

crescimento das partículas. 

Outro composto orgânico bastante usado como combustível é a glicina. Diversos 

autores têm reportado a obtenção de óxidos mistos com estrutura das perovsquitas 

através do método de combustão usando glicina como combustível (WANG et al., 2006, 

LIU et al., 2007). 

No campo de propelente e explosivos, a mistura de combustão composta pelo 

combustível e o oxidante comumente é caracterizada pelos parâmetros razão de mistura 

Øm (relação combustível/oxidante na mistura), razão equivalente Ø e coeficiente 

estequiométrico dos elementos Øe. A deficiência ou excesso, de combustível na mistura 

é determinado pela razão equivalente, que é definida pela expressão: 

 

Øm

Øs
= Ø                                                                                                                    (3.24) 

 

Onde Øs é a razão estequiométrica (relação estequiométrica 

combustível/oxidante). Para valores de Ø >1, a mistura é considerada deficiente em 
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combustível; para Ø <1 a mistura é rica em combustível; e Ø =1 para sistemas 

misturados estequiometricamente (JAIN et al., 1981). 

Para Backman, citado por JAIN e colaboradores (1981), a expressão que define 

Ø não considera a energia elementar contida simultaneamente nos elementos oxidantes 

e redutores, particularmente nos casos em que o combustível contém elementos 

oxidantes e elementos combustíveis, isto em elementos redutores. Assim, para incluir o 

efeito da energia dos elementos que constituem a mistura de combustão, Backman 

propôs outro parâmetro, Øe, denotado por coeficiente estequiométrico dos elementos e 

definido por: 

 

redutores elementos em composição

oxidantes elementos em composição
 = Øe                                                              (3.25) 

ou 

∑

∑

a x valênciespecifica fórmula naredutor  elemento do coef.(-1)

 a x valênciespecifica fórmula na oxidante elemento do coef.
 = Øe                 (3.26) 

 

Como podemos observar nas equações acima, o coeficiente Øe considera tanto o 

peso como também a valência dos elementos presentes. O combustível (redutor) e o 

oxidante estão misturados em uma relação estequiométrica quando Ø = Øe = 1. Então, o 

cálculo de Øe pode ser utilizado para corrigir as equações de combustão, isto é, a relação 

estequiométrica entre o combustível e o oxidante, em misturas com excesso (Øe < 1) ou 

com deficiência de combustível.   

Com a intenção de simplificar o método proposto por Backman, JAIN e 

colaboradores (1981) propôs um método simples, também aplicável a sistemas com 

mais de dois componentes, para determinar rapidamente a estequiometria do sistema. O 

método baseia-se no cálculo da valência total do combustível e do oxidante. A mistura é 

estequiométrica quando o valor das respectivas valências for igual, desta forma 

podemos concluir que a mistura será estequiométrica quando o valor total das valências 

positivas for igual ao valor total das valências negativas, como podemos observar nas 

equações abaixo: 
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∑

∑

a) x valêncioxidantes elementos dos (coef.(-1)

a) x valêncioxidantes elementos dos (coef.
 = 1 = Øe                                      (3.27) 

 

∑  0=valência)redutor x  do (coef.+a) x valêncioxidante do (coef.                      (3.28) 

 

Para a resolução dos cálculos acima, os elementos são considerados com as 

valências que apresentam nos produtos gasosos da reação de combustão, que são CO2, 

H2O e N2. Os elementos C e H são considerados como elementos redutores com 

valências correspondentes +4 e +1. O oxigênio é considerado um elemento oxidante 

com valência -2, o nitrogênio apresenta valência zero. Os valores de parâmetros de 

mistura calculados por este método são muito próximos daqueles reportado por 

Backman.  

JAIN e colaboradores (1981), demonstraram que, na mistura estequiométrica, 

existe uma relação entre a força oxidante e redutora total e o calor da reação, calculada a 

partir dos calores de formação dos reagentes e produtos de reação quando se tem uma 

mistura estequiométrica. A exploração destes conceitos para a síntese de óxidos 

cerâmicos se verifica quando se consideram os cátions metálicos com as valências que 

apresentarão nos óxidos finais. 

A temperatura da chama produzida pela combustão depende da força redutora 

disponível e da quantidade de gases que se formam, condições estas que influenciam as 

características do pó produzido. Temperaturas elevadas favorecem a cristalização e 

sinterização do pó e quanto maior a quantidade de gases gerados maior será a dissipação 

de energia, ou seja, menor será a quantidade de energia disponível para a sinterização e 

cristalização (FUMO, 1997). 
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 3.6.2.3. MÉTODO DA IMPREGNAÇÃO 

 

 O método da impregnação requer que o suporte seja mantido em contado com a 

solução do metal (fase ativa) por um período de tempo a certa temperatura. Após esse 

período de tempo a solução pode ser evaporada lentamente, obtendo-se o sólido final, 

ou uma filtração pode ser realizada com essa finalidade. Depois de separado o sólido da 

solução, o pó resultante é então seco e calcinado (PINNA, 1998). 

 Existem dois métodos de impregnação da fase ativa, que depende, basicamente, 

da quantidade de solução utilizada: a umidade incipiente ou impregnação por via seca e 

a impregnação por via úmida. Na impregnação por via seca, o volume da solução 

contendo o precursor não excede o volume de poros do suporte, e para isso, uma análise 

de fisissorção de N2 ou porosimetria de Hg deve ser realizada. Na impregnação por via 

úmida, um excesso de solução  em relação ao volume de poros do suporte é 

utilizado. A concentração do precursor  metálico sobre o suporte dependerá da 

concentração da solução, do volume do poro do suporte e do tipo e/ou concentração dos 

sítios de adsorção existentes na superfície (PINNA, 1998). 

 

3.7. Desativação de carreadores de oxigênio 

 

 Em condições ideais, considera-se que a atividade do catalisador permaneça 

constante ao longo de toda a sua vida, isto é, a concentração total de sítios ativos 

acessíveis para a reação, não varia com o tempo. Porém, na prática, o catalisador 

experimenta uma desativação catalítica no decorrer da reação. Isso ocorre em todas as 

reações catalíticas e contornar os problemas de desativação é um dos desafios na área de 

catálise (FOGLER, 2009).  

Existem vários processos que ocorrem durante uma reação catalítica, que pode 

levar a desativação dos carreadores de oxigênio empregados tais como sinterização, 

atrito, aglomeração, envenenamento e formação de coque (ADANÉZ et al., 2012). 
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3.7.1. DESATIVAÇÃO POR SINTERIZAÇÃO 

 

 Sinterização é a coalescência das partículas de um agregado por meio de uma 

difusão ativada em temperaturas próximas a de fusão. Geralmente a sinterização é 

desprezível em temperaturas abaixo de 40% da temperatura de fusão do sólido 

(FOGLER, 2009). Como a temperatura de reação nos processos de oxidação/redução 

experimentados pelos carreadores é alta, a desativação por sinterização das partículas é 

um problema que deve ser acompanhado. A Figura 3.10 mostra um exemplo de 

sinterização de partículas de nitreto de alumínio contendo Y2O3 a diferentes 

temperaturas. 

 

 

Figura 3.10. Sinterização de partículas de nitreto de alumínio a diferentes temperaturas. 

Fonte: Adaptado de MOLISANI et al., 2006. 

 

3.7.2. DESATIVAÇÃO POR ATRITO 

 

 O comportamento de desgaste por atrito dos sólidos é uma característica 

importante para a sua utilização em reatores de leito fluidizado. Para este fim, a força de 

esmagamento do carreador de oxigênio é um indicador preliminar (ADANÉZ et al., 

2012). O teste padrão para estudar o comportamento de desgaste por atrito para sólidos 

fluidizáveis dá uma indicação mais relevante porque essas condições são importantes 
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para a operação industrial (ASTM D5757, 1995). No entanto, é necessário considerar 

que o estresse químico devido a reações redox está presente em conjunto com os efeitos 

de atrito físico. Assim, o comportamento de atrito obtido durante as reações redox em 

vários ciclos em um leito fluidizado ou em uma unidade de CLC operando 

continuamente é um bom indicador do comportamento esperado do carreador em um 

sistema CLC (ADANÉZ et al., 2012). 

 

3.7.3. DESATIVAÇÃO POR AGLOMERAÇÃO 

 

 Aglomeração das partículas deve ser evitada em um sistema CLC, em que dois 

leitos fluidizados estão interligados por um ciclone de separação, porque pode levar a 

desfluidização que provoca perturbações de circulação de sólidos e de canalização da 

corrente de gás através do leito. Essa canalização diminui o contato entre o gás reagente 

e as partículas ativas do carreador, diminuindo a eficiência do sistema.  

O comportamento de aglomeração tem sido investigado para carreadores de 

oxigênio à base de Ni, Cu, Mn e Fe. Diversas combinações de quantidade de metal, tipo 

de suporte e condições de calcinação foram avaliados para evitar problemas de 

aglomeração nesses carreadores de oxigênio (ADANÉZ et al., 2012).  

Em geral, os carreadores de oxigênio à base de Ni não apresentam problemas de 

aglomeração na temperatura típica de reação em um processo de CLC (em torno de 

950
o
C) testados tanto em bateladas quanto em plantas contínuas. Partículas de NiO 

suportados em vários materiais, tais como Al2O3, NiAl2O4, TiO2 e ZrO2, foram testados 

em relação aglomeração em leito fluidizado (ADANÉZ et al., 2005, MATTISSON et 

al., 2006, CHO et al., 2006, GAYÁN et al., 2008) e concluiu-se que não há tendência de 

sinterização durante a reação, com exceção do par NiO/TiO2 (MATTISSON et al., 

2006). Além disso, os carreadores a base de Ni suportados em NiAl2O4 ou MgAl2O4 

foram testados em unidades continuas de CLC (10 e 120 kWth) e a desfluidização 

causada por aglomeração dos carreadores de oxigênio não foram encontrados 

(LYNGFELT et al., 2005, SHULMAN et al., 2009, KOLBITSCH et al., 2009). Os 

testes a temperaturas mais elevadas também foram realizados com alguns dos materiais. 

KUUSIK et al. (2009) descobriu que NiO suportado em partículas MgAl2O4 não 
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formam aglomerados e, por isso não causaram desfluidização em qualquer um dos 

testes realizados na faixa de temperatura de 1175 a 1190
o
C. 

Até o presente momento, não há na literatura trabalhos referentes ao uso do 

cobalto como carreador de oxigênio e aglomeração das partículas. 

Em resumo, é possível preparar carreadores de oxigênio, sem problemas de 

aglomeração, utilizando materiais inertes adequados, teor metálico e método de 

preparação para os óxidos metálicos típicos utilizados em CLC. 

 

3.7.4. DESATIVAÇÃO POR ENVENENAMENTO 

 

 Quando as moléculas de envenenamento se tornam irreversivelmente 

quimissorvidas nos sítios ativos ocorre o mecanismo de desativação por 

envenenamento. A molécula de envenenamento poder ser um reagente e/ou um produto 

da reação principal, ou pode ser uma impureza na corrente de alimentação (FOGLER, 

2009). No caso da reforma do metano, o enxofre presente no gás natural pode 

influenciar negativamente o rendimento do processo (GAYÁN et al., 2010, LO et al., 

2011). Para minimizar problemas com envenenamento, a escolha do suporte pode ser 

uma alternativa, uma vez que as impurezas adsorvem preferencialmente na superfície do 

mesmo (CIOLA, 1981).  

 Um dos principais envenenadores de catalisadores é o enxofre. Geralmente os 

combustíveis fósseis contêm compostos de enxofre em quantidades variadas. O gás 

natural contém enxofre em pequenas quantidades (20ppm H2S) e o gás de síntese 

proveniente da gaseificação de carvão pode conter grandes quantidades de enxofre 

(8000 ppm H2S) (HEBDEN et al., 1981). 

 Uma planta industrial de CLC pode ser afetada pela presença destes compostos 

de enxofre de duas formas, e dependendo do carreador de oxigênio utilizado. O 

primeiro seria  relativos aos aspectos ambientais, em que as legislações restringem as 

emissões de enxofre proveniente da queima de combustíveis fósseis. A segunda seria 

em relação à formação de sulfetos metálicos, provenientes da reação do enxofre com a 

partícula metálica do carreador. A formação desses sulfetos é totalmente indesejável, 
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pois se constitui um envenenamento o que ocasiona o decréscimo de atividade do 

catalisador. O grande número de estudos de dessulfurização, principalmente os de 

hidrodessulfurização (HDS), mostra que esse tipo de envenenamento é especialmente 

importante quando se trata de carreadores a base de níquel (GARCÍA-LABIANO et al., 

2009).  

 MATTISSON et al (2006) estudaram o efeito do H2S em uma planta de CLC, 

utilizando carreadores a base de níquel. Eles verificaram que há formação de sulfetos e 

sulfatos de níquel em grande quantidade (NiS, NiS2, Ni3S2 ou NiSO4). A formação de 

NiSO4 é termodinamicamente desfavorável nas condições reacionais testadas pelos 

autores e a fase mais estável encontrada foi a Ni3S2. 

 JERNDAL et al (2006) e WANG et al. (2008) realizaram uma investigação 

sobre termodinâmica da deposição de carbono e evolução de enxofre em uma planta 

CLC para a maioria dos óxidos metálicos usados como carreadores de oxigênio e vários 

gases combustíveis. Eles também verificaram a formação de sulfetos metálicos (Ni3S2, 

Fe0.84S, CoS0.89). 

 

3.7.5. DESATIVAÇÃO POR COQUEAMENTO 

 

O mecanismo de desativação por formação de carbono na superfície é comum 

para reações envolvendo hidrocarbonetos. Para as reações de reforma e CLR, a 

deposição de carbono é governada pelas reações de Boudouard (equação 3.2) e de 

craqueamento do metano (equação 3.3) e a literatura é rica sobre esse assunto, 

principalmente quando a partícula metálica é o Ni, pois sabe-se que esse metal catalisa 

as duas reações citadas (MATTISSON et al., 2008). O carbono depositado pode revestir 

a superfície da fase ativa ou bloquear o poro, impedindo o contato do gás reagente com 

o metal ativo (FOGLER, 2009). A Figura 3.11 mostra a formação de carbono em um 

catalisador de Ni em uma reação de reforma a seco do metano. 
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Figura 3.11. Imagem obtida por microscopia eletrônica de transmissão de um 

nanotubo de carbono. Fonte: Adaptado de BARROS, et al., 2010. 

 

 

 No caso do CLC, o carbono depositado no reator de combustão sobre os 

carreadores de oxigênio são transportados para o reator de oxidação, e então queimados 

na presença de ar. Porém a oxidação do carbono formado no reator de oxidação diminui 

a eficiência do sistema quanto à captura do CO2 (ADANÉZ et al., 2012), além de ser 

um passo a mais na oxidação da partícula metálica, ocasionando um aumento de custo 

no processo. 

 Alguns trabalhos analisaram a deposição de carbono sobre carreadores de 

oxigênio em escala de laboratório (SHEN et al., 2010, de DIEGO et al., 2005). 

Verificou-se que a deposição de carbono é dependente do tipo de óxido metálico, do 

tipo de suporte e da proporção de H2O/combustível. O uso de vapor d’água para 
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suprimir a formação de carbono segue os mesmos preceitos da reforma a vapor, que já 

foi discutido no item 3.5.1.2. 

Se o carbono é depositado na superfície do carreador de oxigênio, este pode ser 

eliminado por gaseificação com H2O ou CO2 (CHIRON et al., 2010) ou pela reação 

sólido-sólido entre o carbono e o oxigênio da rede (edge oxigen) (MATTISSON et al., 

2006). Portanto, há um equilíbrio entre a formação de carbono e desaparecimento por 

oxidação ou gaseificação do vapor. Se estas reações são mais rápidas do que a geração 

de carbono, então a deposição de carbono não é observada, por exemplo, quando a 

temperatura é alta o suficiente (ADANÉZ et al., 2012). Assim, pode-se considerar que o 

carbono é um produto intermediário para a reação de reforma ou para a redução de NiO 

quando o redutor é um combustível como o CH4, por exemplo. 

 

 3.8. Escolha da composição química dos carreadores de oxigênio 

 

 Estima-se que mais de 700 tipos diferentes de carreadores, incluindo carreadores 

sintéticos, naturais e proveniente de resíduos industriais, foram testados (ADANÉZ et 

al., 2012). A composição química desses carreadores difere na quantidade de fase ativa, 

tipo de fase ativa, tipo de suporte, uso de promotores e etc.  

 Em um processo de reforma com recirculação química (RRQ), a reação de 

reforma do metano (quando se usa o CH4 como combustível) é uma importante reação 

que produz o H2/CO no reator de combustível (ver item 3.6), e, é de se esperar, que o 

carreador de oxigênio seja ativo na reação de reforma convencional. 

 Os catalisadores utilizados nos processos de reforma geralmente usam o Ni 

como metal ativo suportado em Al2O3. A composição de quatro catalisadores 

comerciais para reforma do metano, por exemplo, foi estudado por (LOGLI, 2008). A 

composição química foi avaliada por fluorescência de raios-X e o resultado mostrou que 

três deles eram constituídos majoritariamente por NiO e Al2O3, com pequenas 

quantidades de La2O3, K2O ou Na2O e CaO. O último era constituído de NiO e 

CaO/Al2O3 (posteriormente caracterizado por DRX, comprovando a fase CaAl2O4) com 

pequenas quantidades de K2O e algumas impurezas de Fe2O3, SiO2 e Cl
-
 (LOGLI, 

2008). O estudo da adição de pequenas quantidades de óxidos de Mg, Ca, La e Co 
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realizado por (TIAN et al., 2009; QUDDUS et al., 2010), por exemplo, aumentou a 

estabilidade química dos carreadores, impedindo sua desativação ao longo de vários 

ciclos de oxidação/redução. Excelentes reatividade e regenerabilidade do carreador de 

Co contendo La foram encontrados pelos mesmos autores em temperaturas até 700
o
C.  

 A quantidade de fase ativa também varia muito. Encontra-se facilmente na 

literatura carreadores de oxigênio contendo a faixa de 5-60% m/m de fase ativa (Ni, Fe, 

Cu, Co) suportados em SiO2, Al2O3, MgO, bentonita, ZrO2, espinélios a base de 

aluminatos de Mg, La, Ni, Co (ADANÉZ et al., 2012). Porém, a utilização de altas 

concentrações de fase ativa pode levar a aglomeração das partículas ao longo de vários 

ciclos de oxidação/redução, acarretando sua desativação.  

 Para esse trabalho, os carreadores de oxigênio foram sintetizados contendo NiO 

e CoO/Co3O4 como fase ativa contendo La2O3, Al2O3 e MgO. A função dos óxidos de 

lantânio, alumínio e magnésio é conferir estabilidade térmica, estrutural e textural às 

fases ativas de níquel e cobalto como previamente discutido. 
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4. PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

 Em um sistema CRQ, um carreador de oxigênio é utilizado para transportar 

oxigênio e o calor do reator de oxidação para o reator de combustão.  Geralmente os 

carreadores de oxigênio (Ni, Cu, Co, Mn, Fe) são suportados em materiais inertes para 

fornecer as propriedades mecânicas convenientes e, assim, aumentar o rendimento e 

seletividade de produtos das reações de redução e oxidação. 

 Sabe-se também que o método de síntese influencia significativamente no 

processo de redução-oxidação. Vários trabalhos têm sido publicados reportando a 

obtenção de diversos carreadores de oxigênio através de vários métodos de síntese, tais 

como impregnação, co-precipitação, freeze granulation, método do citrato, deposição-

precipitação, síntese hidrotérmica, mistura mecânica, peletização por extrusão, spray 

drying, spin flash, método do sol-gel e combustão assistida por micro-ondas, por 

exemplo. 

O objetivo aqui então é sintetizar um carreador de oxigênio que apresente altas 

taxas de redução e oxidação por um longo período de tempo, com seletividade para a 

formação de gás de síntese, e que seja resistente ao atrito e aglomeração, mantendo suas 

propriedades químicas, estruturais e mecânicas por vários ciclos de redução-oxidação.  

 

4.1. SÍNTESE DOS CARREADORES DE OXIGÊNIO 

 

 Os materiais sintetizados e apresentados no presente trabalho foram à base de 

níquel e cobalto como carreadores de oxigênio, em diferentes proporções de massa 

(60% m/m de Ni ou Co e 30% m/m de Ni e Co), contento os metais alcalinos terrosos 

alumínio e magnésio (30%m/m e 2%m/m, respectivamente) e o metal de transição da 

série dos lantanídeos, o lantânio (8%m/m).  

 Os metais La, Al e Mg foram utilizados com intuito de promover estabilidade 

química, térmica e estrutural às fases ativas de níquel e/ou cobalto. O lantânio possui 

características de conferir estabilidade térmica e química aos materiais quando em 

solução sólida com outro metal de transição ou quando em estruturas do tipo 
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perovskitas (LaMO3, onde M pode ser um metal de transição como Ni, Cu ou Co, ou 

ainda um alcalino terroso como Al ou Mg).  

 O metal alumínio foi utilizado com o propósito de formar fases do tipo 

perovskita com o lantânio, podendo-se obter a estrutura LaAlO3 ou o espinélio com o 

magnésio, a estrutura MgAl2O4. Essas estruturas são conhecidamente resistentes a altas 

temperaturas, conferindo estabilidade química e térmica às fases ativas. 

 O metal magnésio é reportado na literatura como sendo um promotor para 

catalisadores a base de Ni aplicados em reações de reforma do metano, por exemplo. No 

caso o Mg impede a sinterização do Ni em misturas de óxidos do tipo Ni-Al-O, 

estabilizando o íon Ni
2+

 na fase óxido. A possibilidade da formação da estrutura 

MgAl2O4 do tipo espinélio também corrobora com o fato de que o íon magnésio 

estabiliza o níquel, pois Zafar e colaboradores mostraram que não há interação 

significativa do Ni com o suporte MgAl2O4, ocasionando em uma alta taxa de reação 

durante o processo de redução e oxidação. 

 Os materiais estudados no presente trabalho seguiram as mesmas composições 

em massa e foram sintetizados por três métodos diferentes: autocombustão assistida por 

micro-ondas, co-precipitação e autocombustão assistida por micro-ondas seguida de 

impregnação das fases ativas. 

 

4.1.1. Materiais precursores 

 

 Nitrato de níquel hexahidratado (Ni(NO3)2 . 6H2O) 98% - VETEC 

 Nitrato de cobalto hexahidratado (Co(NO3)2 . 6H2O) 98% - VETEC 

 Nitrato de lantânio hexahidratado (La(NO3)3 . 6H2O) 98% - Sigma Aldrich 

 Nitrato de magnésio hexahidratado (Mg(NO3)2 . 6H2O) 98% - Sigma Aldrich 

 Nitrato de alumínio nonahidratado (Al(NO3)3 . 9H2O) 98% - VETEC 

 Uréia (CO(NH2)2) 98% - Sigma Aldrich 

 Água desionizada 

 Hidróxido de amônio (NH4OH) 98% - Merck 
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4.1.2. Síntese por autocombustão assistida por micro-ondas 

 

Na Figura 4.1 é mostrado o fluxograma para o procedimento experimental 

utilizado para a síntese dos carreadores de oxigênio, que foram preparados pelo método 

de autocombustão assistida por microondas, usando uréia como combustível. Os 

nitratos de todos os metais mais a uréia [CO(NH2)2 – Merck] foram misturados, 2 moles 

de nitrato para cada 5 moles de uréia, em um Becker pirex e submetidas a agitação 

constante até atingir uma boa homogeneização da mistura. Em seguida, o Becker com a 

mistura foi colocado em um forno de microondas a uma potência de 650 W e freqüência 

de 2.45 GHz até a auto-ignição ocorrer (4 - 6 minutos). Os pós resultantes com estrutura 

de flocos porosos e de coloração preta foram então macerados e guardados em 

recipientes apropriados para posterior caracterização. 

 

Figura 4.1. Fluxograma de síntese dos carreadores de oxigênio pelo método da 

autocombustão assistida por micro-ondas. 
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4.1.3. Síntese por combustão assistida por micro-ondas seguida de 

impregnação 

 

Na Figura 4.2 é mostrado o fluxograma para o procedimento experimental 

utilizado nesta etapa. A síntese do suporte contendo os metais La, Al, Mg foi pelo 

método da autocombustão assistida por micro-ondas, como descrito no item 4.1.2. Após 

a obtenção de um pó branco, as fases ativas de níquel e cobalto foram impregnadas 

utilizando uma solução de cada metal na quantidade necessária para atingir 60% de Ni 

ou Co e 30% de Ni e Co em 2-propanol. Após 2h de agitação a 55
o
C, as soluções foram 

evaporadas lentamente a 55 
o
C sob agitação e então calcinados a 850

o
C por 4 horas. 

 

Figura 4.2. Fluxograma de síntese dos carreadores de oxigênio pelo método da 

autocombustão assistida por micro-ondas seguida de impregnação da fase ativa. 
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4.1.4. Síntese por co-precipitação 

 

 Na Figura 4.3 é mostrado o fluxograma para o procedimento experimental 

utilizado para a síntese dos carreadores de oxigênio, que foram preparados pelo método 

da co-precipitação, usando o hidróxido de amônio como agente precipitante. Os nitratos 

de todos os metais foram dissolvidos em água desionizada e então uma solução 1M de 

NH4OH foi gotejada lentamente, a 60
o
C sob agitação constante, até a formação de um 

precipitado gelatinoso. O precipitado foi então filtrado, lavado e seco em estufa a 110
o
C 

por 12 horas. Posteriormente os pós foram calcinados a 850
o
C por 4 horas. 

 

Figura 4.3. Fluxograma de síntese dos carreadores de oxigênio pelo método da co-

precipitação. 
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4.2. NOMENCLATURA DOS CARREADORES DE OXIGÊNIO 

SINTETIZADOS 

 

 

A Tabela 4.1 mostra a nomenclatura utilizada para identificar as amostras. 

 

Tabela 4.1. Identificação das amostras. 

 

Método de Síntese % Ni % Co Nome 

    

Combustão 60 - N6C 

Combustão 30 30 N3C3C 

Combustão - 60 C6C 

Combustão/Impregnação - - LAM
* 

Combustão/Impregnação 60 - N6CI 

Combustão/Impregnação 30 30 N3C3CI 

Combustão/Impregnação - 60 C6CI 

Co-precipitação 60 - N6CP 

Co-precipitação 30 30 N3C3CP 

Co-precipitação - 60 C6CP 

*A amostra nomeada por LAM contém apenas lantânio, alumínio e magnésio. 

 

4.3. CARACTERIZAÇÕES DOS CARREADORES DE OXIGÊNIO  

 

As caracterizações dos carreadores de oxigênio foram realizadas em todos os 

carreadores de oxigênio antes dos testes de redução/oxidação. 

 

4.3.1. Difração de raios-X e Refinamento de Rietveld 

 

Os pós sintetizados tiveram as fases cristalinas identificadas por difração de 

raios-X (DRX) em um difratômetro de raios-X da Shimadzu, modelo XRD-6000, que 
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opera com radiação CuKα (λ = 1,542 Å) a 30 kV e 30 mA. Os difratogramas foram 

obtidos na faixa 2θ de 10 a 80
o
 em passos de 0.02 

o
 e tempo de passo de 1 segundo a 

temperatura ambiente de 25 
o
C. A aquisição e o tratamento dos difratogramas foram 

realizados com a ajuda do software X’pert HighScore Plus  fornecido pela Shimadzu. A 

posição e intensidade dos picos observados foram comparadas com dados fornecidos 

pelas fichas de referência JCPDS (Joint Commitee on Powder Diffraction Standards) 

contidas na base de dados do ICDD (Centro Internacional de Dados de Difração) versão 

2003, permitindo a correta identificação das fases cristalinas presentes. 

A quantificação das fases cristalinas e o cálculo do tamanho de cristalito foram 

estimados através do refinamento utilizando o método de Rietveld. Por ser um método 

que exige cálculos muito complexos, os dados de refinamento foram obtidos com 

auxílio do programa gratuito MAUD versão 2.33. No refinamento, a qualidade do ajuste 

do difratograma calculado em relação ao experimental é medida por parâmetros 

estatísticos Rw e sig, que devem estar abaixo de 20 e 2, respectivamente (KNIESS et 

al., 2012). 

 

4.3.2. Microscopia eletrônica de varredura 

 

A microscopia eletrônica de varredura (MEV), por apresentar excelente 

profundidade de foco, permite análises com grandes aumentos de superfícies 

irregulares. É de grande importância para os estudos de síntese de novos materiais 

catalíticos, uma vez que permite observar a morfologia, homogeneidade e tamanho das 

partículas dos sólidos em estudo. É possível estudar também as alterações morfológicas 

do sólido após testes catalíticos e/ou evidenciar as modificações de textura provocadas 

por depósitos de carbono formados durante a reação, tais como espécies carbono 

(carbono filamentoso, etc.). Apesar da complexidade dos mecanismos de operação do 

equipamento até a obtenção das micrografias, o resultado é uma imagem de fácil 

interpretação.  

Neste trabalho, as imagens de MEV foram obtidas em um microscópio 

eletrônico Philips, modelo XL-30 ESEM. As amostras foram preparadas dispersando-se 

cerca de 10 mg de cada uma delas em 20 mL de acetona e colocando-se em ultra-som 
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por 10 min. Após evaporação da acetona, a amostra foi recoberta com ouro para 

proceder as análises. A energia utilizada foi 20 kV, com distância de 7 mm entre a 

amostra e a fonte de energia.  

 

4.3.3. Redução à temperatura programada 

 

A redução à temperatura programada (RTP) é uma das técnicas mais utilizadas 

na caracterização físico-química de um catalisador constituído a base de metais. A 

técnica é fundamentada em reduzir espécies metálicas em mistura gasosa redutora, 

geralmente de hidrogênio diluído em nitrogênio ou argônio (gás inerte), associado a um 

programa de temperatura. O perfil de redução de um óxido depende de da taxa de 

aquecimento utilizada, da concentração do gás redutor, do fluxo total e do tamanho de 

grão. O consumo de H2 é registrado por um detector de condutividade térmica (TCD) e 

determina a quantidade de oxigênio eliminado segundo a equação 4.3 abaixo e indica o 

grau de redução dos metais presentes na amostra. 

 

(g)2(s)2(g)(s)
OH+MH+MO →                                                                                (4.3) 

 

Há a possibilidade também de avaliar a redução de óxidos em uma balança 

termogravimétrica por meio do registro da mudança de massa em função da 

temperatura, com atmosfera redutora de hidrogênio, por exemplo.  

O gráfico obtido permite identificar as diferentes etapas do processo de redução, 

determinar o grau de redução e estabilidade em atmosfera redutora. O numero de moles 

de hidrogênio consumido por unidade de massa de catalisador é calculado a partir da 

área dos picos obtidos nos espectros de RTP. E então a relação entre o número de moles 

de hidrogênio e do metal é deduzida a fim de estimar as equações de redução e ainda a 

natureza das amostras reduzidas (BARROS, 2009). 
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Esta técnica pode fornecer informações sobre as propriedades superficiais e 

redutibilidade dos carreadores de oxigênio, que é uma característica fundamental para 

esses materiais. 

Os pós sintetizados  foram reduzidos em um equipamento da Quantacrome, 

modelo 2000. Para os testes, uma massa de cerca de 50mg de amostra foi colocada em 

um tubo de quartzo em forma de U (6,6 mm de diâmetro interno) e submetida a um 

fluxo de 20mL/min da mistura redutora, que consistiu em 10% de hidrogênio diluído 

em nitrogênio. A temperatura da amostra foi então aumentada desde a temperatura 

ambiente até 900
o
C a uma taxa de 10

o
C.min

-1
. A variação do fluxo de hidrogênio, após 

a captura de água formada por uma peneira molecular, é medida por um detector de 

condutibilidade térmica (TCD). 

 

4.3.4. Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier 

 

Os espectros de absorção na região do infravermelho foram obtidos em um 

espectrofotômetro de infravermelho por transformada de Fourier da Bio-Raid Excalibur 

Series modelo FTS 3000 MX, usando KBr como agente dispersante. As pastilhas foram 

preparadas pela mistura de aproximadamente 0,7 mg de amostra com uma quantidade 

suficiente de KBr para se atingir a concentração de 1% em massa. Em seguida, a 

mistura foi homogeneizada em um almofariz, transferida para o pastilhador e submetida 

a uma pressão de 8 ton cm
-2

, formando uma pastilha fina e translúcida. Os espectros 

foram obtidos na região de 4000 a 400 cm
-1

. 

 

4.3.5.  Fisissorção de N2 

 

A área específica dos materiais foi determinada por meio de adsorção de N2 a 

77K usando o método BET em um equipamento da Quantachrome modelo NOVA-

2000. Antes de cada análise cerca de 0,5 g de amostra, previamente calcinada, foi pré-

tratada a 250 
o
C sob vácuo por 3 horas. Esse tratamento visa remover a umidade da 
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superfície do sólido. As isotermas de adsorção de N2 para as amostras foram obtidas na 

faixa de P/Po entre 0,1 e 0,9 permitindo-se obter informações importantes sobre os 

materiais, tais como: área específica, diâmetro de poro e volume de poros. 

 

4.4. TESTE DE REATIVIDADE PARA O PROCESSO DE CHEMICAL LOOPING 

 

 

O teste de reatividade para o processo de chemical looping descrito neste 

trabalho foi proposto RUIZ et al. apud CARVALHO (2013). Este método consiste no 

acoplamento do equipamento Autochem II da Micromeritics com um Espectrômetro de 

massas HPR20, da marca Hiden, onde a programação de pulsos dos reagentes é 

preparada no sistema Autochem II e os gases de saída são analisados pelo 

Espectrômetro de Massas. Cada pulso consiste em um volume de 15,89 µL para cada 

gás. 

Na análise, 100mg do carreador de oxigênio foi colocado no reator do sistema da 

Autochem II e sua temperatura de reação foi elevada até 900 °C sob vazão de 

50mL/min de um gás inerte (He). Após atingir essa temperatura, foram realizados 10 

pulsos de N2 para realizar a respectiva correção da calibração. Em seguida, a amostra foi 

submetida a 8 ciclos de CAO (capacidade de armazenamento de oxigênio – do inglês 

Oxygen Storage Capacity -OSC). Cada ciclo é composto por 40 pulsos do agente 

redutor (H2) seguido de 20 pulsos do agente oxidante (O2). Após o CAO foram 

realizados 2 ciclos de reação, com cada ciclo contendo 15 pulsos de metano (etapa de 

redução) e 15 pulsos de oxigênio (etapa de oxidação). A quantificação de água nos 

produtos foi realizada por balanço de massa. A Figura 4.4 mostra uma visão geral da 

programação do teste de OSC seguido do teste de redução/oxidação utilizando o CH4 

como redutor e O2 como oxidante.  
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Figura 4.4. Visão geral da programação do teste de redução/oxidação em ciclos. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Neste capitulo, os resultados serão apresentados e discutidos em relação aos três 

métodos de síntese realizados e como esses métodos influenciaram as características do 

carreador de oxigênio final. Com base nos resultados de caracterização, os carreadores 

de oxigênio pertinentes foram selecionados para os testes de capacidade de 

armazenamento de oxigênio e para os testes de redução/oxidação em ciclos, utilizando o 

metano como molécula sonda. 

 

5.1. SÍNTESE DOS PÓS ATRAVÉS DA COMBUSTÃO ASSISTIDA POR 

MICROONDAS 

 

5.1.1. Difração de raios-X 

 

A Figura 5.1 apresenta os difratogramas de raios-X dos materiais preparados e as 

Figuras 5.2 a 5.4 mostram o refinamento de Rietveld. A quantificação das fases pelo 

método de Rietveld podem ser visualizadas na Tabela 5.1. 

É possível observar a formação de várias fases para todos os materiais, porém a 

fase La(AlO3) (ficha JCPDS n
o
 082-0478), de estrutura romboédrica, grupo espacial 

R3m e parâmetro de rede a  = 3,78 Å, foi comum a todas as amostras sintetizadas por 

combustão.  
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Figura 5.1. Difratogramas de raios-X para as amostras N6C, N3C3C e C6C 

preparadas pelo método de combustão assistida por microondas. 
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Figura 5.2. Refinamento de Rietveld da amostra N6C. 
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Figura 5.3. Refinamento de Rietveld da amostra N3C3C. 
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Figura 5.4. Refinamento de Rietveld da amostra C6C. 
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Tabela 5.1. Dados de refinamento de Rietveld para as amostras N6C, N3C3C e C6C. 

 

Amostra Fase No Carta CIF 
Quant. 

(%) 

Tamanho 

de 

Cristalito 

(nm) 

 LaAlO3 082-0478 074494 1,95 99,5 

N6C NiAl2O4 073-0239 021117 4,22 79 

 LaAl0,5Ni0,5O3 083-0757 079861 55,26 89 

 NiO 073-1523 024018 38,57 13,3 

      

 LaAlO3 082-0478 074494 12,92 99 

N3C3C CoAl2O4 082-2242 078405 37,08 78,5 

 NiO 073-1523 024018 50,00 11,1 

      

      

 LaAlO3 082-0478 074494 2,86 100 

C6C CoAl2O4 082-2242 078405 81,94 65,7 

 Co3O4 080-1533 069366 15,20 26,5 

 

 

O método mais comum para a síntese de LaAlO3 é por reação do estado sólido a 

altas temperaturas, onde os precursores La2O3 e Al2O3 são misturados e calcinados 

acima de 1000
o
C por longo período de tempo. Berchmans e colaboradores (2008) 

estudaram a formação de LaAlO3 por combustão assistida por microondas usando uréia 

como combustível e verificaram sua formação sem tratamento térmico adicional. 

Acredita-se que a formação do LaAlO3 em todos os carreadores foi satisfatória devido a 

sua alta estabilidade química e física sob atmosferas redutoras e oxidantes. O aluminato 

de lantânio vem sendo muito estudado em PACOS (Pilhas a Combustível de Óxido 

Sólido) devido, dentre vários outros fatores, a sua estabilidade termodinâmica 

(VILLAS-BÔAS e de SOUZA, 2010). 

Para a amostra N6C, a identificação dos picos de difração mostrou o padrão de 

difração característico da fase La(Ni0,5Al0,5)O3,05 (JCPDS n
o
 083-0757). Segundo 



72 
 

Tese de Doutorado – José Antônio Barros Leal Reis Alves  
 

Parvari e Moradi (2006), a substituição parcial do Al pelo Ni no sítio B da perovskita 

pseudo-cúbica desloca o pico (1 1 0) do LaAlO3 (2ϴ = 33,45
o
) para valores mais baixos, 

em torno de (1 1 0) do La(Ni0,5Al0,5)O3,05 (2ϴ = 33,10
o
).  

A temperatura reacional durante a síntese por combustão provoca a interação do 

NiO com a Al2O3, formando o espinélio NiAl2O4 (JCPDS n
o
 073-0239). A literatura 

afirma que o espinélio NiAl2O4 atua melhor como suporte para o NiO do que como 

carreador de oxigênio propriamente dito, pois a redutibilidade desta fase é dificultada 

(ADANÉZ et al., 2012). Identificou-se também a formação de NiO cúbico livre (JCPDS 

n
o
 073-1523) que corresponde ao carreador propriamente dito. Não houve identificação 

dos picos referentes ao MgO devido a sua alta dispersão por toda a superfície do 

material ou por ter ficado localizado na parte amorfa do material. 

 Para a amostra N3C3C, houve a formação do espinélio CoAl2O4 (JCPDS n
o
 

082-2242), que surge a partir da interação do CoO com Al2O3 na temperatura de 

combustão durante a síntese. Essa estrutura também é reconhecida como suporte e não 

como carreador de oxigênio devido a sua baixa redutibilidade (JONGSOMJIT et al., 

2012). Nesse carreador de oxigênio foi identificado a fase MgO (JCPDS n
o
 075-0447) 

com as linhas de difração dos planos (1 1 1), (2 0 0) e (2 2 0) de estrutura cúbica e grupo 

espacial Fm-3m. Identificou-se também a formação de NiO cúbico livre (JCPDS n
o
 

073-1523) que corresponde ao carreador propriamente dito.  

Já para o carreador C6C, houve a identificação da fase Co3O4 (JCPDS n
o
 080-

1533) e CoAl2O4 (JCPDS n
o
 082-2242). Segundo ADANÉZ e colaboradores (2012), a 

fase Co3O4 é instável em temperaturas acima de 900
o
C (temperatura no reator de 

combustão), que se transforma em CoO. Esta última se reduz a Co metálico, e é esta 

redução que é importante em reações de CLC/CLR. O espinélio CoAl2O4 formado pela 

reação de CoO com Al2O3 possui uma estrutura estabilizada e que é mais difícil de ser 

reduzida. 

 

 

 

 

 

 



73 
 

Tese de Doutorado – José Antônio Barros Leal Reis Alves  
 

5.1.2. Redução à temperatura programada 

 

Com o objetivo de obter informações a cerca do comportamento das amostras e 

das diferentes etapas do processo de redução foram realizados experimentos de redução 

à temperatura programada utilizando o H2 como redutor. Apesar de o redutor na reação 

de reforma com recirculação química ser o próprio combustível, que no presente 

trabalho é o CH4, a redução à temperatura programada com H2 pode fornecer indícios 

de como as fases estão atuando durante a reação com o metano.  

A Figura 5.5. mostra os perfis de redução a temperatura programada dos 

carreadores de oxigênio sintetizados por combustão assistida por micro-ondas. 

 

Figura 5.5. Perfis de redução à temperatura programada das amostras N6C, 

N3C3C e C6C. 

 

Na amostra com 60% de NiO (N6C) são observados três eventos de redução. O 

primeiro ocorre de 395 a 450°C e corresponde à redução do NiO livre a Ni
0
 (JUAN-
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JUAN, 2009). O segundo na faixa de 600°C, representa a redução do NiO com maior 

interação com a fase La(AlO3) (LIMA et al., 2009) e o terceiro evento, em 788°C é 

atribuído a fase NiAl2O4 (MOLINA, 1998), sendo o pico de maior intensidade. Este 

composto, por apresentar estabilidade térmica maior, necessita de uma maior quantidade 

de energia para que ocorra a redução (MEZALIRA, 2011). 

O perfil de RTP obtido para o óxido com 30% de NiO e 30% de CoO (N3C3C) 

apresenta quatro eventos. Sendo os primeiros por volta de 300°C e 400°C, os quais 

correspondem as reduções dos óxidos de cobalto e níquel, o pico em 540°C é atribuído 

à redução dos óxidos de níquel e cobalto com interações mais fortes com o La(AlO3) e o 

quarto evento em 745°C representa a redução da fase espinélio NiAl2O4. 

Na análise do óxido com 60% de CoO (C6C) foram observados três picos 

principais de redução. Os dois primeiros picos, de maior intensidade ocorrem em 387°C 

e 481°C e são atribuídos a redução de CoO para cobalto metálico (TANG et al., 2008) e 

uma redução de CoO interagindo com o La(AlO3), respectivamente. Dois eventos de 

menor intensidade são observados a 564°C e a 673°C, que são referentes a reduções de 

espécies Co
2+

 do aluminato de cobalto a Co
0
. A temperatura mais baixa (564

o
C), indica 

a redução de Co
2+

 do aluminato de cobalto localizado na superfície, enquanto a 673
o
C é 

referente à redução Co
2+

 do aluminato de cobalto localizado mais internamente. 

 

Tabela 5.2. Resultados de RTP das amostras N6C, N3C3C e C6C. 

 

 

Amostra 

Tmax 1
o
 

Pico 

(
o
C) 

Tmax 

2
o
 Pico 

(
o
C) 

Tmax 

3
o
 

Pico 

(
o
C) 

Consumo 

de H2 

1
o
 Pico* 

(%) 

Consumo 

de H2 

2
o
 Pico* 

(%) 

Consumo 

de H2 

3
o
 Pico* 

(%) 

N6C 415 615 787 7,99 21,00 71,01 

N3C3C 290 530 745 2,55 23,02 74,43 

C6C 387 481 820 15,14 35,79 49,07 
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O primeiro pico de redução de cada amostra é referente às fases ativas que irão 

atuar como carreador de oxigênio. O consumo de H2 obtido pela a integração da área do 

pico indica que para o N6C e N3C3C há pouca fase ativa livre. O C6C foi o material 

com maior quantidade de fase ativa (CoO) livre para atuar como carreador de oxigênio. 

 

5.1.3. Fisissorção de N2 

 

A Tabela 5.3 apresenta as áreas especificas das amostras preparadas por 

combustão assistida por microondas. 

 

Tabela 5.3. Parâmetros texturais obtidos pela fisissorção de N2 para os 

carreadores de oxigênio sintetizados pelo método da combustão assistida por micro-

ondas. 

 

Composto Área 

Específica 

(m²/g) 

Volume de 

poros (cm3/g) 

Diâmetro 

médio de 

poros (nm) 

N6C 5,56 0,00769 5,56 

N3C3C 9,54 0,01574 6,60 

C6C 11,55 0,01879 6,51 

 

 

Em todos os casos foram obtidas áreas específicas relativamente baixas, 

provavelmente como consequência da elevada temperatura obtida durante a 

autocombustão.  

BARROS (2009) sintetizou perovskitas do tipo LaNiO3 por reação de 

combustão e obteve áreas ainda menores (até 1,5 m²/g). Segundo o autor, a temperatura 

de calcinação elevada, além da alta temperatura de combustão durante a síntese, é o 
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principal fator para a obtenção de valores tão baixos. A literatura mostra que a síntese 

por combustão assistida por microondas para espinélios e perovskitas geralmente se tem 

a formação de materiais com baixas áreas específicas. 

 A adição de cobalto (N3C3C e C6C) influenciou nos resultados obtidos. Para a 

amostra N3C3C, houve a duplicação do volume de poros total indicando que esse 

material é mais poroso que o N6C, com diâmetro médio de poros em torno de 6,60 nm, 

discretamente maior que o diâmetro médio de poros do N6C. Houve também um 

aumento da área específica. Para a amostra C6C, houve um aumento mais acentuado do 

volume de poros em relação ao N3C3C, com diâmetro médio de poros em torno de 6,51 

nm e com área específica mais alta. 

 

5.1.4. Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier 

 

Os espectros de absorção de infravermelho podem ser visualizados na Figura 

5.6. Pode-se observar que todas as amostras apresentaram uma banda larga e de baixa 

intensidade em torno de 3500 cm
-1

, que é atribuída ao estiramento simétrico da 

hidroxila (OH
-
) de água adsorvida. 

Pouca modificação pode ser observada entre os gráficos de absorção de 

infravermelho. Porém a adição do cobalto modifica o perfil dos gráficos para o N3C3CI 

e C6CI. Para o N3C3CI, há o aparecimento de um pico em 666 cm
-1

. Segundo Silva 

(2004), esse pico está relacionado à vibração da ligação Co – O do Co3O4. No carreador 

contendo apenas cobalto (C6CI), o pico em torno de 666 cm
-1

 é mantido e ainda há o 

surgimento de mais um pico em 560 cm
-1

, que segundo Silva (2004), também é 

referente ao Co3O4. Não foi observada o pico em torno de 450 cm
-1

, que pode ser 

atribuído ao estiramento da ligação Ni – O. 
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Figura 5.6. Espectros de absorção de IV dos materiais N6C, N3C3C e C6C. 

 

 

5.1.5. Microscopia eletrônica de varredura 

 

A morfologia das amostras N6C, N3C3C e C6C sintetizadas por combustão foi 

analisada por microscopia eletrônica de varredura (Figura 5.7). Observa-se a formação 

de aglomerados duros em escala micrométrica e nanométrica, com textura superficial 

irregular e partículas de tamanhos variados distribuídos ao longo da superfície externa 

dos grãos (Figura 5.7.c, 5.7.f e 5.7.i). É possível também visualizar a presença de poros 

de tamanhos e formatos diferentes para as três amostras.  
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Figura 5.7. Morfologia das amostras N6C (bloco à esquerda), N3C3C (bloco no 

centro) e C6C (bloco à direita). 

 

 

 

 Os círculos vermelhos (Figura 5.7.g) mostram partículas nanométricas, que 

podem ser os cristais de NiO e/ou NiAl2O4 dispersos sobre o suporte LaAlO3 e/ou 

La(Ni0,5Al0,5)O3,05 formado durante a reação de combustão. Na Figura 5.7.h, pode-se 

observar também pequenas partículas de tamanhos variados e dispersas de forma 

aleatória sobre o suporte LaAlO3. As partículas podem ser de NiO, MgO e/ou CoAl2O4, 

como identificado por DRX para a amostra N3C3C. Na Figura 5.7.i também verifica-se 

a dispersão de partículas sobre uma superfície. No caso do C6C, as partículas dispersas 

podem ser cristais de Co3O4 e/ou LaCoO3 sobre o suporte LaAlO3. 

Por meio destas micrografias é possível observar que todas as amostras 

apresentaram morfologias características de materiais sintetizados por reação de 

combustão, com aglomerados finos na forma de flocos compostos por partículas em 

escala nanométrica (BARROS, 2009).  
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5.2. SÍNTESE DOS PÓS ATRAVÉS DA COMBUSTÃO ASSISTIDA POR 

MICROONDAS SEGUIDA DE IMPREGNAÇÃO DA FASE ATIVA DE Ni E Co 

 

 A síntese de um suporte contendo os metais La, Al e Mg, seguindo o fluxograma 

apresentado no item 4.1.3., com posterior impregnação das fases ativas de Ni e Co, foi 

avaliada. O objetivo desse procedimento foi avaliar se, por esse método de síntese, há 

uma melhora quanto à quantidade de fase ativa disponível para o teste de chemical 

looping, sem uma interação maior da fase ativa com o suporte. 

 Vale salientar que a síntese do suporte por combustão assistida por microondas 

seguiu o mesmo procedimento experimental da síntese dos carreadores N6C, N3C3C e 

C6C, porém sem a adição dos nitratos metálicos correspondentes às fases ativas. 

 

5.2.1. Difração de raios-X 

 

A Figura 5.8 apresenta os difratogramas de raios-X dos materiais preparados por 

combustão assistida por micro-ondas seguida da impregnação das fases ativas e as 

Figuras 5.9 a 5.12 mostram os refinamentos de Rietveld para as amostras. A Tabela 5.4 

mostra as quantificações das fases obtidas pelo método de Rietveld. 

É possível observar a formação de várias fases para o suporte preparado por 

reação de combustão, com formação da fase La(AlO3) (ficha JCPDS n
o
 082-0478), que 

foi discutida no item 5.1.1. 
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Figura 5.8. Difratogramas de raios-X para as amostras N6CI, N3C3CI e C6CI, 

preparado por impregnação após a síntese do suporte pelo método de combustão 

assistida por microondas. 
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Figura 5.9. Refinamento de Rietveld da amostra LAM. 

 

Figura 5.10. Refinamento de Rietveld da amostra N6CI. 
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Figura 5.11. Refinamento de Rietveld da amostra N3C3CI. 

 

Figura 5.12. Refinamento de Rietveld da amostra C6CI. 
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Tabela 5.4. Dados de refinamento de Rietveld para as amostras LAM, N6CI, N3C3CI e 

C6CI. 

 

Amostra Fase No Carta CIF 
Quant. 

(%) 

Tamanho 

de 

Cristalito 

(nm) 

 LaAlO3 082-0478 074494 43,74 107 

LAM MgLaAlO* 079-0436 065360 56,26 101,8 

      

 LaAlO3 082-0478 074494 10,52 122 

N6CI MgLaAlO* 079-0436 065360 15,37 90,6 

 NiO 073-1523 024018 74,11 11,2 

      

 LaAlO3 082-0478 074494 11,27 100 

 MgO 077-2364 060692 3,19 88,5 

N3C3CI NiO 073-1523 024018 47,21 10,0 

 Co3O4 080-1533 069366 24,96 52,2 

 LaAl0,5Ni0,5O3 083-0757 079861 13,38 137,1 

      

 LaAlO3 082-0478 074494 10,03 100 

C6CI MgLaAlO* 079-0436 065360 12,88 196 

 Co3O4 080-1533 069366 77,09 21,3 

* MgLaAlO – fórmula química MgO(La
0,995

Al
1,05

O
3
) (Al

2
O

3
)
5. 

 

A análise do difratograma da Figura 5.9 mostra a formação de uma fase com 

sistema cristalino hexagonal referente à MgO(La0,995Al1,05O3)(Al2O3)5 (ficha JCPDS n
o
 

079-0436). Pode-se inferir a partir dessa estrutura, que todos os óxidos reagem entre si 

para formar a fase, que será o suporte para as fases ativas de Ni e Co. Estas fases 

possuem alta estabilidade térmica e química. 

 A partir da análise das Figuras 5.10 a 5.12, verifica-se que não há formação de 

fases (espinélio, perovskita, liga, etc.) referentes à interação de níquel e/ou cobalto com 



84 
 

Tese de Doutorado – José Antônio Barros Leal Reis Alves  
 

o suporte previamente preparado. Esse fato corrobora com a alta estabilidade das fases 

que compõem o suporte (LaAlO3 e MgO(La0,995Al1,05O3)(Al2O3)5) mesmo após 

calcinação a 850
o
C por 4 horas. Isso significa que toda a fase ativa adicionada estará 

livre para a reação de reforma com recirculação química. 

Para o carreador N6CI, houve a formação de NiO cúbico livre (ficha JCPDS n
o
 

073-1523), com os planos de difração localizados em  2ϴ = 37,25
o
, 43,27

o
, 62,85

o
, 

75,41
o
 e 79,38

o
 e com os respectivos índices de Miller (1 1 1), (2 0 0), (2 2 0), (3 1 1) e 

(2 2 2). 

Com a adição do cobalto (amostra N3C3CI), as estruturas foram modificadas. 

Houve a mudança da fase MgO(La0,995Al1,05O3)(Al2O3)5 para a fase 

La0,965(Ni0,655Al11,345O19) (ficha JCPDS n
o
 086-1412), ambas com sistema cristalino 

hexagonal e grupo espacial P63/mmc. A saída do MgO da estrutura da fase que 

compunha o suporte (MgO(La0,995Al1,05O3)(Al2O3)5) não alterou o sistema cristalino, 

concluindo-se que o NiO ocupou a posição do MgO no retículo cristalino. Essa “troca” 

é possível, pois o sistema cristalino tanto do MgO (ficha JCPDS n
o
 077-2364) quanto do 

NiO é cúbico e possuem os mesmos planos ((1 1 1), (2 0 0), (2 2 0), (3 1 1) e (2 2 2)), 

além dos raios iônicos do Mg
2+

 e Ni
2+

 que são muito próximos, com valores de 0,66Å e 

0,69Å, respectivamente. 

 Para a amostra contendo apenas cobalto, nomeada por C6CI, não há interação 

entre a fase ativa e o suporte. Verifica-se que todos os picos de difração referentes ao 

suporte permaneceram após o tratamento térmico, com formação da fase Co3O4 (ficha 

JCPDS n
o
 080-1533) com sistema cristalino cúbico e grupo espacial Fd-3m. 
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5.2.2. Redução à temperatura programada 

 

A redutibilidade dos carreadores de oxigënio foi avaliada por meio de 

experimentos TPR 

em atmosfera de H2. Os perfis de redução obtidos para as amostras, inclusive o suporte, 

são ilustrados na Figura 5.13. e os resultados resumidos na Tabela 5.5. 

 

Figura 5.13. Perfis de RTP das amostras N6CI, N3C3CI e C6CI. 

 

 Os perfis de RTP para todas as amostras mostram claramente que as fases ativas 

Ni e Co não interagiram com o suporte, corroborando com os dados de DRX.  

 Pode-se observar um pequeno pico em torno de 400
o
C para o material LAM, 

indicando sua estabilidade em atmosfera redutora de H2. Não foi identificado na 

literatura a que corresponde o pico de redução em 400
o
C. 
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Para a amostra N6CI, há dois picos de redução, com os máximos nas 

temperaturas 321
o
C e 427

o
C. Na temperatura mais baixa (321

 o
C) ocorre a redução de 

NiO a Ni
0
. O pico com o máximo em 427

o
C também pode estar relacionado com a 

redução do NiO a Ni
0
, pois não foi verificado pelo DRX nenhuma fase que corresponda 

a interação do Ni com o suporte ou com outro óxido presente na composição química 

utilizada. 

 Para a amostra N3C3CI, há três picos de redução, com os máximos nas 

temperaturas 278
o
C, 351

 o
C e 490

o
C. Os picos em 278

o
C e 351

 o
C estão relacionados 

com a redução do Co3O4 a Co
0
, passando por um intermediário de CoO (Co3O4  CoO 

 Co
0
) (Schanke, 1995). O pico em 490

o
C pode estar relacionado à redução do Ni

2+
 a 

Ni
0
, que corresponde ao níquel que interage parcialmente com o suporte, formando a 

fase La0,965(Ni0,655Al11,345O19). Para a elucidação completa da redução referente ao pico 

em 490
o
C, um acompanhamento da redução com DRX ou outras técnicas mais 

sofisticadas deve ser realizado.  

 Para a amostra contendo somente cobalto (C6CI), há dois picos de redução, com 

os máximos nas temperaturas 306
o
C e 384

o
C, que estão relacionados à redução do 

Co3O4 a Co
0
, passando por um intermediário de CoO (Co3O4  CoO  Co

0
) (Schanke, 

1995). 

 

Tabela 5.5. Resultados de RTP das amostras N6CI, N3C3CI e C6CI. 

 

Amostra Tmax 1
o
 

Pico 

Tmax 

2
o
 Pico 

Tmax 

3
o
 

Pico 

Consumo 

de H2 

1
o
 Pico* 

(%) 

Consumo 

de H2 

2
o
 Pico* 

(%) 

Consumo 

de H2 

3
o
 Pico* 

(%) 

N6CI 321 427 - 61,0 39,0 - 

N3C3CI 278 351 490 9,60 55,08 35,32 

C6CI 306 384 - 29,83 70,17 - 
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 O primeiro pico de redução de cada amostra é referente às fases ativas que irão 

atuar como carreador de oxigênio. O consumo de H2 obtido pela a integração da área do 

pico indica que para o N6CI e C6CI há muita fase ativa livre. O N3C3CI foi o material 

com menor quantidade de fase ativa (NiO/CoO) livre para atuar como carreador de 

oxigênio. 

 

5.2.3. Fisissorção de N2 

 

A Tabela 5.6 apresenta as áreas especificas das amostras preparadas por 

combustão assistida por microondas seguidas de impregnação da fase ativa. 

 

Tabela 5.6. Parâmetros texturais obtidos pela fisissorção de N2 para os 

carreadores de oxigênio sintetizados pelo método da combustão assistida por micro-

ondas, seguida de impregnação das fases ativas. 

 

Composto Área 

Específica 

(m²/g) 

Volume de 

poros (cm
3
/g) 

Diâmetro 

médio de 

poros (nm) 

LAM 1,43 0,002 4,02 

N6CI 8,63 0,023 4,02 

N3C3CI 3,55 0,005 4,04 

C6CI 1,41 0,001 4,04 

 

 

Em todos os casos foram obtidas áreas específicas relativamente baixas, 

provavelmente como consequência da elevada temperatura durante a autocombustão, 

como discutida anteriormente. A literatura mostra que a síntese por combustão assistida 

por microondas para espinélios e perovskitas geralmente se tem a formação de materiais 

com baixas áreas específicas. 
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5.2.4. Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier 

 

Os espectros de absorção de infravermelho podem ser visualizados na Figura 

5.14. A amostra LAM, sintetizada por combustão assistida por microondas, apresentou 

uma banda larga em torno de 3500 cm
-1

. Essa banda de absorção é referente ao 

estiramento simétrico da hidroxila (OH
-
) que pode ser atribuída à água adsorvida.  

 Pouca modificação pode ser observada para o carreador N6CI em relação ao 

suporte LAM e não foi verificada a banda referente ao estiramento da ligação Ni – O em 

torno de 450 cm
-1

. Porém a adição do cobalto modifica o perfil dos gráficos para o 

N3C3CI e C6CI. Para o N3C3CI, há o aparecimento de um pico em 666 cm
-1

. Segundo 

Silva (2004), esse pico está relacionado à vibração da ligação Co – O do Co3O4. No 

carreador contendo apenas cobalto (C6CI), o pico em torno de 666 cm
-1

 é mantido e 

ainda há o surgimento de mais um pico em 560 cm
-1

, que segundo Silva (2004), também 

é referente ao Co3O4. 

  

Figura 5.14. Espectros de absorção de IV dos materiais LAM, N6CI, N3C3CI e C6CI. 
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5.2.5. Microscopia eletrônica de varredura 

 

A morfologia do suporte LAM, sintetizado através da combustão assistida por 

microondas, foi analisada por microscopia eletrônica de varredura (Figura 5.15). 

Figura 5.15. Morfologia do suporte LAM, sintetizado por combustão assistida 

por microondas. 
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Observa-se a formação de aglomerados duros em escala micrométrica e 

nanométrica, com textura superficial irregular e partículas de tamanhos variados 

distribuídos ao longo da superfície externa dos grãos. É possível também visualizar a 

presença de poros de tamanhos e formatos mais uniformes do que os carreadores 

preparados por reação de combustão (N6C, N3C3C e C6C). 

 A morfologia das amostras N6CI, N3C3CI e C6CI, preparadas pela impregnação 

da fase ativa de Ni e/ou Co, foi analisada por microscopia eletrônica de varredura 

(Figura 5.16). 

  

 

 

 

 

 

Figura 5.16. Morfologia das amostras N6CI (bloco à esquerda), N3C3CI (bloco 

no centro) e C6CI (bloco à direita), preparadas pela impregnação da fase ativa. 
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 Observa-se na Figura 5.16. uma melhor regularidade de tamanho e forma das 

partículas de fase ativa que recobrem o suporte LAM. As partículas estão em tamanho 

nanométrico e recobrem de forma uniforme os grãos provenientes do suporte. Pode-se 

observar também que, após a impregnação e calcinação, o sistema de poros do suporte é 

modificado em relação ao LAM (Figura 5.15). 

 Através do DRX, verificou-se que não houve interação das fases ativas com o 

suporte, com a formação de espinélios ou perovskitas de Ni ou Co por exemplo. Isso 

indica que a camada que recobre o suporte, mostrado na Figura 5.16 acima, corresponde 

as fases NiO para a amostra N6CI, Co3O4 para as amostras N3C3CI e C6CI. Não foi 

identificada por DRX a fase NiO para a amostra N3C3CI. 

 

5.3. SÍNTESE DOS PÓS ATRAVÉS DA CO-PRECIPITAÇÃO 

 

5.3.1. Difração de raios-X 

 

 A Figura 5.17 mostra os padrões difratométricos para as amostras N6CP, 

N3C3CP e C6CP preparadas pelo método da co-precipitação. As Figuras 5.18 a 5.20 

mostram os refinamentos de Rietveld aplicados aos dados de difração de raios-X das 

amostras sintetizadas pelo método da co-precipitação. A Tabela 5.7 mostra as 

quantificações das fases obtidas pelo método de Rietveld. 

De uma maneira geral, verifica-se que a temperatura de calcinação não foi 

totalmente efetiva para a cristalização total dos óxidos, com a parte amorfa muito 

acentuada, principalmente para a amostra N6CP. 
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Figura 5.17. Difratogramas de raios-X para as amostras N6CP, N3C3CP e C6CP, 

preparado por co-precipitação. 
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Figura 5.18. Refinamento de Rietveld da amostra N6CP. 

 

Figura 5.19. Refinamento de Rietveld da amostra N3C3CP. 

 

 



94 
 

Tese de Doutorado – José Antônio Barros Leal Reis Alves  
 

Figura 5.20. Refinamento de Rietveld da amostra C6CP. 

 

Tabela 5.7. Dados de refinamento de Rietveld para as amostras N6CP, N3C3CP e 

C6CP. 

 

Amostra Fase  N
o
 Carta CIF 

Quant. 

(%) 

Tamanho 

de 

Cristalito 

(nm) 

 LaAlO3 082-0478 074494 10,52 100 

N6CP NiAl2O4 073-0239 021117 26,39 90,4 

 NiO 073-1523 024018 72,92 6,93 

      

N3C3CP NiO 073-1523 024018 76,79 25,7 

 Co3O4 080-1533 069366 23,21 40,1 

      

 LaAlO3 082-0478 074494 7,49 95,5 

C6CP MgAl2O4 075-1795 031373 22,91 80,9 

 Co3O4 080-1533 069366 69,6 20,2 
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 As Figuras 5.18 a 5.20 mostram claramente que as amostras sintetizadas através 

do método da co-precipitação caracterizaram-se pela presença de picos demasiadamente 

alargados e background não-linear, característicos de materiais amorfos, o que dificulta 

na identificação das fases presentes. 

 Para a amostra N6CP, os picos referentes às fases La(AlO3) (ficha JCPDS n
o
 

082-0478), NiAl2O4 (ficha JCPDS n
o
 073-0239) e NiO (ficha JCPDS n

o
 078-0643) 

foram identificados.  

A adição de cobalto na estrutura (amostra N3C3CP) aumentou a cristalinidade 

do material. A identificação dos picos, porém, não mostrou formação de nenhuma fase 

correspondente aos óxidos La3O4, Al2O3 e/ou MgO. Esses óxidos podem estar fazendo 

parte da parte amorfa do material e por isso não foram identificados pelo DRX (Figura 

5.12). As fases obtidas, correspondentes aos picos de difração, foram o Co3O4 (ficha 

JCPDS n
o
 080-1541) e NiO (ficha JCPDS n

o
 078-0643). 

O material contendo apenas cobalto (amostra C6CP) foi o mais cristalino, com 

os picos mais intensos. A identificação dos picos mostrou a formação de La(AlO3) 

(ficha JCPDS n
o
 082-0478), MgAl2O4 (ficha JCPDS n

o
 075-1795) e Co3O4 (ficha 

JCPDS n
o
 080-1545).  

 Wang e colaboradores (2008) sintetizaram os óxidos a base de Ni-Co-Al-Mg 

com teores diferentes de Ni e Co (calcinação a 900
o
C por 6 horas), e verificaram que as 

posições em 2 ϴ = 30,78
o
, 36,88

o
, 44,48

o
, 59,88

o
 e 65,28

o
 foram assinalados a uma 

estrutura de espinélio. Porém os autores não identificaram se o espinélio formado foi o 

NixMg1-xAl2O4 ou CoxMg1-xAl2O4 devido a similaridade das estruturas. Porém, verifica-

se no trabalho publicado pelos autores que o padrão de difração de raios-X apresentou-

se com grande parte amorfa também, o que não foi considerado pelos mesmos.  

No presente estudo, conclui-se que a calcinação a 850
o
C por 4 horas não foi 

eficiente para cristalizar todas as fases adequadamente. As posições dos picos obtidos 

mostrados nas Figuras 5.18 – 5.20 estão discretamente deslocadas em relação ao obtido 

por Wang e colaboradores. A identificação dos picos principais de cada fase de 

referência (correspondente ao pico com 100% de intensidade), indica que há formação 

das fases previamente discutidas e por isso os espinélios NixMg1-xAl2O4 ou CoxMg1-

xAl2O4 não foram considerados.  
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 Em casos onde ocorre grande amorfização da amostra, o refinamento da 

estrutura através do método de Rietveld torna-se problemático, visto que o método é 

basicamente um ajuste matemático entre um difratograma calculado (teórico) e o 

difratograma experimental. Em estruturas com grande parte amorfa, os picos 

difratométricos exibem perfis e intensidades bastante diferentes do ideal para um bom 

refinamento levando a distorções nos valores do fator de escala, parâmetros de rede, 

ângulos das ligações atômicas etc, o que leva o cálculo a divergir facilmente.  

Com isso em mente, é de se esperar que os parâmetros estatísticos sig e Rw 

sejam maiores que o ideal. A amorfização das amostras, portanto, explica os valores de 

Rw acima de 20%.  
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5.3.2. Redução à temperatura programada 

 

 Os perfis de redução obtidos para as amostras são ilustrados na Figura 5.21 e os 

resultados resumidos na Tabela 5.8. 

 

Figura 5.21. Perfis de RTP das amostras N6CP, N3C3CP e C6CP, sintetizadas por co-

precipitação. 
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0
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espinélio aluminato de níquel (NiAl2O4), então o pico em 620
o
C está relacionado a 

redução dessa fase. Segundo Rodrigues e colaboradores (2003), o pico em torno de 

620
o
C está relacionado a redução de NixAl2O3+x, que é um aluminato de níquel não-
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fracamente com o suporte. A literatura mostra que para o NiAl2O4 cristalino, o pico de 

redução, nas mesmas condições ou em condições parecidas de análise, sempre aparece 

em temperaturas superiores a 700
o
C. 

 Para a amostra contendo níquel e cobalto (N3C3CP), observam-se dois picos de 

redução. O primeiro em torno de 375
o
C que pode estar relacionado à redução de Co

3+
 a 

Co
2+

. O segundo pico em torno de 620
o
C pode estar atribuído às espécies de Ni que 

interagem fracamente com a Al2O3 presente, podendo formar um aluminato de níquel 

amorfo. O “ombro” em torno de 750
o
C pode estar relacionado à redução de alguma 

espécie remanescente de Ni e/ou Co que interage mais fortemente com Al2O3 presente. 

Geralmente esses picos em temperaturas mais altas estão relacionados à redução do sítio 

A de espinélio de fórmula geral AB2O4, que no caso do presente trabalho pode ser o Ni 

e/ou Co. Vale ressaltar que pelo DRX não houve a identificação de nenhum espinélio de 

Ni e/ou Co. 

 Para amostra contendo apenas cobalto (C6CP), também pode-se observar dois 

picos de redução: 420
o
C e 620

o
C. O primeiro está relacionado à redução do Co

3+
 a Co

2+
, 

como já discutido anteriormente. O segundo pode estar relacionado ao Co que interage 

com o suporte, o que não foi identificado pelo DRX. A parte amorfa da amostra 

dificulta o refinamento, acarretando em erros.  

 Wang e colaboradores (2013) estudaram a redução de catalisadores de óxidos 

Ni-Co-Al-Mg preparados por impregnação e co-precipitação por XANES/EXAFS e 

verificaram que todos os materiais sintetizados por co-precipitação (mono ou 

bimetálicos) tinham picos de redução em temperaturas maiores quando comparado aos 

materiais sintetizados por impregnação da fase ativa ao suporte contendo óxido Mg-Al 

(aluminato de magnésio). No trabalho, os autores concluíram que pelo método da co-

precipitação as espécies de Ni e/ou Co que interagem com o suporte estão localizados 

mais no interior das partículas e que, para haver a redução dessas espécies, um processo 

de difusão dos íons Ni
2+

 e Co
2+

 deve ocorrer para que só depois haja a redução dos 

mesmos. Isso, segundo os autores, implica em um aumento considerável da temperatura 

de redução. 

 Os resultados de redução à temperatura programada de NiAl2O4 sintetizadas por 

impregnação (nitrato de níquel em γ-Al2O4) e por co-precipitação (nitratos de níquel e 

alumínio co-precipitados com KOH) publicados por Assaf e Esperancine (2009) 
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também foram semelhantes ao que foi discutido anteriormente. Os gráficos de RTP 

desses materiais mostra claramente que a temperatura máxima de redução dos 

carreadores de oxigënio preparados por impregnação é bem menor que os preparados 

por co-precipitação. 

 

Tabela 5.8. Perfis de RTP das amostras N6CP, N3C3CP e C6CP. 

 

Amostra Tmax 1
o
 

Pico 

(
o
C) 

Tmax 

2
o
 Pico 

(
o
C) 

Tmax 

3
o
 

Pico 

(
o
C) 

Consumo 

de H2 

1
o
 Pico* 

(%) 

Consumo 

de H2 

2
o
 Pico* 

(%) 

Consumo 

de H2 

3
o
 Pico* 

(%) 

N6CP 440 620 - 6,64 93,36 - 

N3C3CP 375 620 - 8,80 91,20 - 

C6CP 420 620 - 16,76 83,24 - 

 

 O primeiro pico de redução de cada amostra é referente às fases ativas que irão 

atuar como carreador de oxigênio. O consumo de H2 obtido pela a integração da área do 

pico indica que a maior parte das fases ativas adicionadas reagiu com o La2O3 e/ou 

Al2O3 para formar uma fase perovskita ou espinélio, como discutido acima. Para o N6C 

e N3C3C há pouca fase ativa livre. O C6C foi o material com maior quantidade de fase 

ativa (CoO) livre para atuar como carreador de oxigênio. 

 

5.3.3. FISISSORÇÃO DE N2 

 

A Tabela 5.9 apresenta as áreas específicas das amostras preparadas por co-

precipitação. 
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Tabela 5.9. Parâmetros texturais obtidos pela fisissorção de N2 para os 

carreadores de oxigênio sintetizados pelo método da co-precipitação. 

 

Composto Área 

específica 

(m²/g) 

Volume de 

poros (cm3/g) 

Diâmetro 

médio de 

poros (nm) 

N6CP 71,27 0,122 5,14 

N3C3CP 43,79 0,143 9,87 

C6CP 27,50 0,089 17,6 

 

 

Os valores de área específica concordam com os valores obtidos por Wang e 

colaboradores (2008). Verifica-se o inverso do que ocorreu com os valores de área 

especifica pelo método da combustão, em que o aumento do Co ocasionou o aumento 

da área. No caso da co-precipitação houve uma diminuição da área específica, com 

aumento gradativo do diâmetro médio de poros.  

 

5.3.4. Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier 

 

 Os espectros de absorção de infravermelho podem ser visualizados na Figura 

5.22. Observa-se uma banda larga em torno de 3500 cm
-1

 para todas as amostras. Essa 

banda de absorção é referente ao estiramento simétrico da hidroxila (OH
-
) que pode ser 

atribuída à água adsorvida. A Figura 5.15 mostra a região de 2000 a 1000 cm
-1

, que foi 

ampliada para melhor visualização das bandas. Em torno de 660 cm
-1

 há uma banda de 

absorção de IV comum aos três carreadores, que segundo Davidov e colaboradores 

(1995), pode ser atribuída às vibrações da ligação OH no óxido de lantânio. O DRX não 

evidenciou a presença de La(OH)3 nos carreadores, porém, como o co-precipitado 

formado é a base de hidróxidos insolúveis e que a temperatura de calcinação de 850
o
C 

não foi eficiente para a cristalização das fases, pode-se dizer que é possível a presença 

de La(OH)3 nos carreadores.  



101 
 

Tese de Doutorado – José Antônio Barros Leal Reis Alves  
 

 Silva (2004) utilizou o infravermelho para caracterizar as bandas de absorção do 

Co3O4 preparado através da calcinação direta do nitrato de cobalto, e verificou que a 

banda em torno de 660 cm
-1

 é referente à vibração da ligação Co – O do Co3O4. 

 

Figura 5.22. Espectros de absorção de IV dos materiais N6CP, N3C3CP e C6CP. 

 

A Figura 5.23 mostra a região de 2000 a 1000 cm
-1

, que foi ampliada para 

melhor visualização das bandas. 
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Figura 5.23. Ampliação da região entre 2000 e 1000 cm
-1

 no espectro de 

absorção de IV. 

 

 

 As regiões assinaladas pelas setas podem ser atribuídas as vibrações γCO3
2-

 das 

espécies de carbonato monodentados (em torno de 1390 cm
-1

) e bidentados (em torno de 

1480 cm
-1

), que são tipicamente produzidos a partir de sítios básicos da superfície com 

o dióxido de carbono da atmosfera (Van et al., 1993; Ivanova et al., 2005). A Figura 

5.24 mostra a representação da espécie de carbonato monodentado e bidentado. 

 

Figura 5.24. Representação da espécie de carbonato monodentado e bidentado.  

 

Fonte: Adaptado de DAVIDOV et al., 1995. 
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5.3.5. Microscopia eletrônica de varredura 

 

A morfologia das amostras N6CP, N3C3CP e C6CP, sintetizadas através da co-

precipitação, foi analisada por microscopia eletrônica de varredura (Figura 5.25). Pode-

se observar partículas grandes de superfície homogênea, com distribuição 

granulométrica irregulares. Observam-se também partículas de tamanho bem inferior 

(escala micro e nanométrica), aglomeradas em alguns pontos e dispersas em outros. Nas 

amostras contendo cobalto (N3C3CP e C6CP), há uma melhor dispersão dessas 

partículas.  

Pelo DRX, verificou-se que a temperatura de calcinação não foi suficiente para 

cristalizar as fases, obtendo-se picos menos definidos, ou seja, fases menos definidas. 

As partículas menores que estão dispersas ou em pequenos aglomerados nos grãos 

maiores podem ser NiO e/ou NiAl2O4 para a amostra N6CP, NiO e/ou Co3O4 para o 

N3C3CP e Co3O4 para a amostra C6CP. Todas essas partículas estão suportadas em 

LaAlO3 e/ou MgAl2O4, como no caso do C6CP, identificado pelo DRX. 

 

Figura 5.25. Morfologia das amostras N6CP (bloco à esquerda), N3C3CP 

(bloco no centro) e C6CP (bloco à direita), sintetizadas através da co-precipitação. 
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5.2. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS CARREADORES DE OXIGÊNIO E OS 

MÉTODOS DE SÍNTESE 

 

 

 Três métodos de síntese de carreadores de oxigênio a base óxidos mistos de Ni-

Co-La-Al-Mg foram estudados: combustão assistida por microondas, combustão 

assistida por microondas seguida de impregnação da fase ativa e co-precipitação.  

 De acordo com a literatura cada método apresentado possui suas vantagens e 

desvantagens e essas características estão intimamente ligadas ao tipo de material a ser 

sintetizado. Dependendo do objetivo, um método pode ser mais eficiente que outro, 

cabendo o analista verificar as propriedades de cada material, baseado em técnicas de 

caracterizações, e assim decidir por qual método produzir e obter o material desejado. 

 A análise de custo não foi abordada a fundo neste trabalho, pois uma análise 

desse tipo foge do objetivo do trabalho por ser uma análise complexa que envolve 

vários parâmetros. O custo de um processo depende desde a extração de um minério que 

contém o metal de interesse até seu uso como catalisador, produzindo os produtos 

desejados, e essa é uma questão muito relativa. 

 Em se tratando da produção em larga escala de um carreador, a co-precipitação é 

o método mais simples de ser aplicado, dentre os estudados. A facilidade de controle de 

temperatura, agitação, separação e tratamento térmico são inerentes a esse método e, 

com certeza, seria levado em conta para um aumento de escala. Por outro lado, as 

partículas obtidas por esse método neste presente trabalho, indica que o método da co-

precipitação não se mostrou tão eficaz. Tanto no que diz respeito à cristalinidade, 

comprovado pelo DRX, quanto aos perfis de redução, mostrado no RTP. Os resultados 

mostraram que é necessário uma temperatura superior a 850
o
C e/ou um tempo maior 

que 4 horas para cristalização das fases. Os dados de RTP sugerem que a redução das 

fases ativas de Ni e/ou Co são dificultadas, por, provavelmente, ocorrer primeiro a 

difusão dos íons de dentro (bulk) para fora (superficial) das partículas e somente depois 

ocorrer a reação de redução com o H2. Geralmente o método da co-precipitação produz 

partículas grandes, como mostrado pelo MEV, que tendem a se aglomerar. Dependendo 

do tamanho das partículas, a desativação por atrito das partículas durante o processo 

cíclico também pode ocorrer. Tanto a aglomeração quanto o atrito das partículas devem 

ser evitadas no processo de reforma com recirculação química. 
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 O método da combustão assistida por microondas é um método simples e rápido 

para a obtenção de materiais, que podem atingir escalas nanométricas. Porém, o 

aumento de escala de síntese por esse método ainda é bastante difícil devido à 

aparelhagem. As amostras sintetizadas por combustão assistida por microondas (N6C, 

N3C3C e C6C) produziram partículas bastante porosas, consoantes com esse método de 

síntese. Os padrões de difração dos carreadores sintetizados indicaram que o método de 

síntese foi eficaz, obtendo-se fases que são importantes tanto no carreamento do 

oxigênio como NiO, Co3O4, quanto fases que conferem estabilidade à fase ativa como o 

LaAlO3. Pelo método de síntese por combustão assistida por microondas julgou-se que 

não foi necessário um tratamento térmico posterior para obter as fases ativas desejadas, 

diminuindo uma etapa no processo de síntese. Os perfis de RTP mostraram picos de 

redução referentes às fases ativas de NiO e  Co3O4 e picos referentes às interações das 

fases ativas com o suporte. Vale salientar que as interações entre as fases ativas e o 

suporte nem sempre são ruins quanto à reatividade dos carreadores. Vários trabalhos 

foram publicados na literatura com o uso de níquel, cobalto, ferro e cobre suportados 

nos respectivos aluminatos com estrutura de espinélio ou perovskita. 

 A síntese por combustão assistida por microondas seguida de impregnação das 

fases ativas produziu partículas porosas, provenientes do suporte LAM sintetizado por 

combustão. A impregnação das fases ativas com posterior tratamento térmico a 850
o
C 

por 4 horas produziu partículas de NiO e Co3O4 que estão claramente dispersas no 

suporte, como mostrado nas micrografias. Pelo RTP, verifica-se que há pouca ou 

nenhuma interação dessas fases ativas com o suporte, fazendo com que toda ou grande 

parte delas estejam “livres” para atuar como carreador de oxigênio. 

 De uma maneira geral, verificou-se que a fisissorçao de N2 mostrou que a 

quantidade de Ni-Co tem papel significante nas áreas específicas e distribuição de 

tamanho de poros para os três métodos de síntese utilizados. 

 De acordo com as caracterizações realizadas e discussões baseadas na literatura, 

acredita-se que os carreadores sintetizados por combustão assistida por microondas 

seguida da impregnação das fases ativas serão promissores para o estudo de 

redução/oxidação em ciclos utilizando o CH4 como combustível. Para uma melhor 

comparação, foram realizados os mesmos testes para as amostras N6C e C6C, e N6CP e 

C6CP. 
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5.3. ESTUDO DA REATIVIDADE DOS CARREADORES DE OXIGÊNIO PARA 

O PROCESSO DE CHEMICAL LOOPING 

 

5.3.1. CARACTERIZAÇÃO DAS POSSÍVEIS FASES ATIVAS DOS 

CARREADORES DE OXIGÊNIO 

 

 Os carreadores de oxigênio selecionados para os testes catalíticos foram 

reduzidos em atmosfera de H2 a 900
o
C e posteriormente caracterizado por difração de 

raios-X e microscopia eletrônica de varredura.  

 

 

5.3.1.1. Carreadores de oxigênio sintetizados por combustão assistida por micro-ondas 

 

 As Figuras 5.26 e 5.27 mostram os difratogramas das amostras N6C e C6C após 

redução com 5% de H2 a 900
o
C. 
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Figura 5.26. Padrão difratométrico do N6C após redução  com 5% de H2 a 900
o
C. 

 

Figura 5.27. Padrão difratométrico do C6C após redução  com 5% de H2 a 900
o
C. 
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 Os difratogramas sugerem que a redução das fases ativas é completa, não 

havendo a identificação dos óxidos referentes às fases ativas iniciais. No caso do N6C, a 

fase LaAl0,5Ni0,5O3 é decomposta possivelmente a LaAlO3 e Ni metálico. O NiO é 

reduzido a Ni metálico, segundo a equação 5.1 abaixo. 

Para a amostra C6C, ocorrem as reduções dos óxidos Co3O4 e CoAl2O4 a Co 

metálico, de acordo com as equações 5.2 a 5.4 abaixo.  

A fase LaAlO3 não sofreu modificação para as duas amostras, demonstrando sua 

estabilidade, o que corrobora com a literatura. Essas observações estão de acordo com 

os dados de redução à temperatura programada dessas amostras, como apresentado no 

item 5.1.2.2, em que as últimas temperaturas de redução do N6C e C6C estão abaixo de 

900
o
C.  

 

NiO + H2  Ni + H2O              (Eq. 5.1) 

Co3O4 + H2  3CoO + H2O               (Eq. 5.2) 

CoO + H2  Co + H2O              (Eq. 5.3)  

CoAl2O4 + H2  Co + Al2O3 + H2O             (Eq. 5.4) 

 

As fases metálicas obtidas são fases ativas para a reação de reforma com 

recirculação química (sigla no inglês, CLR), que poderá produzir H2 e CO a partir da 

reação com o CH4 já que na etapa de redução ocorrem as reações de reforma do metano, 

como discutido no item 3.6. 

 As Figuras 5.28 e 5.29 mostram as micrografias para as amostras N6C e C6C 

após redução com 5% de H2 a 900
o
C. 
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Figura 5.28. Micrografia da amostra N6C após redução com 5% de H2 a 900
o
C. 

 

 

 

Figura 5.29. Micrografia da amostra C6C após redução com 5% de H2 a 900
o
C. 
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 As micrografias antes (item 5.1.5) e após a redução mostram uma discreta 

modificação na morfologia dos materiais, tanto para o carreador de oxigênio N6C 

quanto para o C6C. Pode-se verificar que após a redução há uma distribuição mais 

homogênea dos grãos menores, com contorno dos grãos mais bem definidos exibindo 

formatos mais arredondados e algumas partículas aglomeradas. Não foram identificados 

sinterização das partículas. 

 

5.3.1.2. Carreadores de oxigênio sintetizados por combustão assistida por micro-ondas 

seguida de impregnação das fases ativas 

 

 As Figuras 5.30 e 5.31 mostram os difratogramas das amostras N6CI e C6CI 

após redução com 5% de H2 a 900
o
C. 

 

Figura 5.30. Padrão difratométrico do N6CI após redução com 5% de H2 a 900
o
C. 

 

 



111 
 

Tese de Doutorado – José Antônio Barros Leal Reis Alves  
 

Figura 5.31. Padrão difratométrico do C6CI após redução com 5% de H2 a 900
o
C. 

 

 Para a amostra N6CI, houve a redução de todo o NiO a Ni metálico, já que não 

foi identificado a fase NiO após o tratamento de redução com H2, segundo a equação 

5.1. Já para a amostra C6CI, houve a identificação de Co3O4 e Co metálico, indicando 

que nem todo o óxido de cobalto foi reduzido a cobalto metálico. A redução do Co3O4 e 

CoAl2O4 identificados no carreador de oxigênio antes do processo de redução, seguem 

as equações 5.2 a 5.4. Após a redução, as fases que compunham o suporte (LaAlO3 e 

MgO(La0,995Al1,05O3)(Al2O3)5) permaneceram inalteradas, demonstrando suas 

estabilidades. 

 

 As Figuras 5.32 e 5.33 mostram as micrografias para as amostras N6CI e C6CI 

após redução com 5% de H2 a 900
o
C. 

 

 

 



112 
 

Tese de Doutorado – José Antônio Barros Leal Reis Alves  
 

Figura 5.32. Micrografia da amostra N6CI após redução com 5% de H2 a 900
o
C. 

 

 

Figura 5.33. Micrografia da amostra C6CI após redução com 5% de H2 a 900
o
C. 

 

 

As micrografias antes (item 5.2.5) e após a redução mostram uma discreta 

modificação na morfologia dos materiais, tanto para o carreador de oxigênio N6CI 

quanto para o C6CI. Pode-se verificar que há uma distribuição mais homogênea dos 



113 
 

Tese de Doutorado – José Antônio Barros Leal Reis Alves  
 

grãos menores após a redução, com contorno dos grãos mais bem definidos exibindo 

formatos mais arredondados. Não foram identificados sinterização das partículas. 

5.3.1.3. Carreadores de oxigênio sintetizados por co-precipitação 

 

As Figuras 5.34 e 5.35 mostram os difratogramas das amostras N6CP e C6CP 

após redução com 5% de H2 a 900
o
C. 

 

Figura 5.34. Padrão difratométrico do N6CP após redução com 5% de H2 a 900
o
C. 
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Figura 5.35. Padrão difratométrico do C6CP após redução com 5% de H2 a 900
o
C. 

 

Após a redução, houve um aumento de intensidade dos picos de difração para as 

amostras N6CP e C6CP, indicando um aumento da organização atômica no retículo 

cristalino. Para a amostra N6CP, houve a identificação de Ni metálico e NiAl2O4 após a 

redução a 900
o
C. O pico principal da estrutura do tipo espinélio do aluminato de níquel 

(2ϴ = 31,4
o
) foi decomposto, indicando que a maior parte do NiAl2O4 foi reduzido. O 

pico em 2ϴ = 77
o
 referente a fase NiAl2O4 mostra claramente que ainda existe óxido de 

níquel que não foi reduzido. A redução do NiAl2O4 se dá segundo a equação a seguir: 

 

NiAl2O4 + H2  Ni + Al2O3 + H2O            (Eq. 5.5) 

 

Já para a amostra C6CP, houve a redução completa dos óxidos de cobalto a cobalto 

metálico, de acordo com as equações 5.2 a 5.4.  
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As Figuras 5.36 e 5.37 mostram as micrografias para as amostras N6CI e C6CI após 

redução com 5% de H2 a 900
o
C. 

Figura 5.36. Micrografia da amostra N6CP após redução com 5% de H2 a 900
o
C. 

 

 

 

Figura 5.37. Micrografia da amostra C6CP após redução com 5% de H2 a 900
o
C. 
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As micrografias antes (item 5.3.5) e após a redução mostram uma discreta 

modificação na morfologia dos materiais, tanto para o carreador de oxigênio N6CP 

quanto para o C6CP. Pode-se verificar que há uma distribuição mais heterogênea dos 

grãos menores após a redução em relação aos carreadores de oxigênio sintetizados por 

combustão assistida por micro-ondas e combustão assistida por micro-ondas seguida de 

impregnação das fases ativas. Não foram identificados sinterização das partículas. 

 

5.3.2. TESTE DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE OXIGÊNIO 

PARA OS CARREADORES DE OXIGÊNIO CONTENDO NÍQUEL 

 

 A capacidade de armazenamento de oxigênio (CAO) foi avaliada para os 

carreadores de oxigênio antes do teste de reatividade com CH4 e O2. Vale salientar que a 

metodologia para avaliar a CAO, descrita por CARVALHO (2013), foi adaptada para 

40 pulsos de H2 e 20 pulsos de O2. A metodologia original é a metade do que foi 

utilizada neste trabalho. 

 A Tabela 5.10 mostra os resultados de consumo de hidrogênio e oxigênio no 

teste da capacidade de armazenamento de oxigênio. 

 

Tabela 5.10. Consumo médio de H2 e O2 para os carreadores de oxigênio à base de 

níquel após 8 ciclos de OSC. 

 

Carreadores de 

oxigênio 

Consumo de O2 

(µmol/g carreador) 

Consumo de H2 

(µmol/g carreador) 

Razão H2/O2 

N6C 1739,80 1471,69 0,85 

N6CI 850,76 1007,50 1,18 

N6CP 1679,91 1737,20 1,03 

 

 Os valores de consumo de H2 foram altos e comparáveis aos apresentados na 

literatura (SILVA, 2013; COSTA, 2012; MEDEIROS, 2014). O consumo está 
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relacionado às fases ativas identificadas pelo DRX para cada carreador. O DRX 

realizado após a redução a 900
o
C (item 5.3.1.) mostra que os óxidos de níquel são todos 

reduzidos a Ni metálico e que as fases contendo níquel, como o NiAl2O4 (N6C e N6CP) 

e LaAl0,5Ni0,5O3, desaparecem formando os respectivos óxidos de lantânio e alumínio e 

níquel metálico. 

 Porém, era de se esperar que o consumo de O2 fosse cerca da metade dos valores 

apresentados, a fim de se atingir a razão H2/O2 ideal, como mostram as equações 

abaixo. Verifica-se que o consumo de O2 praticamente acompanhou o consumo de H2. 

Uma possível explicação para tal fato é a formação de Ni
3+

 durante a oxidação, 

aumentando o consumo de oxigênio durante a análise, diminuindo consequentemente a 

razão H2/O2. 

 

Redução: MxOy + yH2  xM + y H2O     (Eq. 5.6) 

Oxidação: xM + ½ O2  MxOy      (Eq. 5.7) 

Equação Global: yH2 +  ½ O2   y H2O     (Eq. 5.8) 

Razão molar H2/O2 = 2       (Eq. 5.9) 

 

5.3.3. TESTE DE REDUÇÃO/OXIDAÇÃO EM CICLOS UTILIZANDO O CH4 

COMO REDUTOR PARA OS CARREADORES DE OXIGÊNIO CONTENDO 

NÍQUEL 

 

5.3.3.1. Estudo da etapa de redução utilizando CH4 para os carreadores de oxigênio 

contendo níquel 

 

Após os ciclos de CAO, o redutor foi modificado para o CH4 e o oxidante 

permaneceu o O2. A Figura 5.38 mostra os percentuais de conversão de CH4 para os 

materiais contendo níquel. 
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Figura 5.38. Percentuais de conversão de CH4 em função dos pulsos para os materiais 

contendo níquel. 

 

Pode-se verificar que todos os carreadores apresentaram altas conversões de CH4. 

Para os carreadores N6C e N6CP, as conversões foram semelhantes e apenas no último 

pulso há um decréscimo de conversão, relacionado à desativação dos carreadores. Para 

o material N6CI, ocorreu a desativação gradual a partir do 9
o
 pulso. 

A Figura 5.39 mostra a distribuição dos produtos provenientes da conversão de CH4 

durante a etapa de redução ao longo dos 15 pulsos para os carreadores de oxigênio 

contendo níquel. 
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Figura 5.39. Distribuição dos produtos na etapa de redução para os carreadores de 

oxigênio contendo níquel. (a) Formação de CO2, (b) Formação de CO, (c) Formação de 

H2 e (d) Formação de H2O. 

 

 

A Figura 5.39 mostra que os carreadores N6CI e N6CP tiveram comportamentos 

semelhantes ao longo dos pulsos na etapa de redução. Através dos gráficos (a) e (b) da 

Figura 5.39, pode-se observar que houve a formação de CO2 nos instantes iniciais da 

etapa de redução com CH4 para os carreadores N6CI e N6CP, havendo uma diminuição 

da formação de CO2 somente a partir do 7
o
 pulso. As reações envolvidas são claramente 

de combustão do metano, estando de acordo com a Equação 3.23 apresentada no item 

3.6. 

 

CH4 + 4NiO  4Ni + CO2 + 2H2O              (Eq. 3.23) 

 

A partir do 11
o
 pulso não foi identificada a formação de CO2. A diminuição da 

formação de CO2 é acompanhada pela formação de CO. À medida que a reação de 

combustão vai ocorrendo, as partículas de níquel vão sendo reduzidas a Ni
0
, e então 
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uma reação de reforma do metano com o próprio CO2 ou H2O produzido ocorre, 

formando o CO, segundo as equações 3.5, 3.10 e 3.25. 

 

CH4 + CO2 ↔ 2CO + 2H2                                                      (Eq. 3.5) 

CH4 + H2O ↔ CO + 3H2                    (Eq. 3.10) 

CH4 + NiO  Ni + CO + 2H2             (Eq. 3.25) 

 

A formação de H2O (gráfico “d” da Figura 5.39) mostra que todos os carreadores 

formaram H2O logo nos instantes iniciais da etapa de redução com o metano, 

estabilizando até o 7º pulso. A partir daí, a reação de reforma com o próprio CO2 ou 

H2O produzido se inicia, formando o H2.  

Para o carreador N6C, há formação de H2O até o 7º pulso, assim como todos os 

outros carreadores. Porém, identificou-se apenas uma discreta formação de CO2 e CO 

até o 5º e 7º, respectivamente. Essa observação é consistente com o craqueamento 

catalítico do CH4, que produz C + 2H2 (Equação 3.7) onde a maior parte do H2 

produzido pode reagir com NiO existente na superfície do carreador, sendo então 

oxidado a H2O, como está representado na Equação 3.27.  

 

CH4  C + 2H2                 (Eq. 3.7) 

H2 + NiO  4Ni + H2O                           (Eq. 3.27) 

 

 Do 7º ao 11º pulso, há a formação de CO2, H2O, CO e H2 . Porém, a quantidade 

de H2O formada vai diminuindo e a de H2 vai aumentando ao longo dessa faixa, o que 

pode estar relacionado às reações paralelas que consomem H2O e produzem H2, como 

mostrado nas Equações 3.9 e 3.13, sendo a reação representada pela equação 3.13 mais 

pronunciada.  
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C + H2O(g) ↔ CO + H2                                                                                          (Eq. 3.9) 

CO + H2O(g) ↔ CO2 + H2                                                                                    (Eq. 3.13) 

          

 No entanto, a a reação reversa de deslocamento de água (Equação 3.8) também 

ocorre, contabalanceando as quantidades dos produtos formados. 

 

CO2 + H2 ↔ CO + H2O                   (Eq. 3.8) 

 

Como não houve a desativação do carreador N6C até o 11º pulso, supõe-se que o 

carbono formado pela reação de craqueamento do metano está sendo continuamente 

removido. A remoção do carbono formado pelo craqueamento do metano pode ser 

realizada pelo oxigênio proveniente do suporte ou pela dissociação do CO2. Segundo 

STAGG-WILLIAMS e colaboradores (2000), o oxigênio do suporte oxida o carbono e a 

reação de dissociação do CO2 reabastece o oxigênio do suporte, segundo as Equações 

5.10 e 5.11.  

 

C + Oads.  CO              (Eq. 5.10) 

CO2  CO + Oads.              (Eq. 5.11) 

 

Do 12
o
 ao 14

o
 pulsos, há a formação de H2, CO e CO2, que também podem ser 

explicados pelas equações químicas supracitadas. No 15º pulso, ocorre uma diminuição 

drástica do consumo de CH4 provavelmente devido à deposição de coque, segundo a 

equação 3.7. 

A Figura 5.40 mostra a razão H2/CO para os carreadores de oxigênio contendo 

níquel. O gráfico mostra que a quantidade de H2 produzido foi alta para os três 

carreadores de oxigênio estudados e cresce continuamente ao longo dos pulsos, 

corroborando com as discussões anteriores atingindo o máximo no último pulso.  
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Tomando-se o ultimo pulso como exemplo, a razão H2/CO para o N6CP é igual a 2, 

que pode estar relacionado a uma reação de oxidação parcial do metano (equação 5.12). 

A razão H2/CO para o N6CI e N6C é igual a 4 e 7, respectivamente. A alta quantidade 

de H2 produzido em relação ao CO é consistente com a reação de craqueamento do 

metano (equação 3.7). 

 

CH4 + 1/2O2  2H2 + CO              (Eq. 5.12) 

 

Figura 5.40. Razão H2/CO para os carreadores de oxigênio contendo níquel. 

 

5.3.3.2. Estudo da etapa de oxidação utilizando O2 para os carreadores de oxigênio 

contendo níquel 

 

Após os pulsos utilizando o CH4 como redutor na etapa de redução, há a oxidação 

dos carreadores reduzidos com O2. A Figura 5.41 mostra os percentuais de conversão de 

O2 ao longo dos 15 ciclos de teste. 
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Figura 5.41. Percentuais de conversão de O2 em função dos pulsos para os 

carreadores de oxigênio contendo níquel. 

 

Até o 8
o
 pulso, todos os carreadores consomem 100% do O2. Após esse pulso, os 

carreadores N6C e N6CI começam a consumir menos oxigênio, e o carreador N6CP 

continua a consumir 100% do oxigênio até o 12
o
 pulso. 

A Figura 5.42 mostra a quantidade de CO2 e CO formados durante a oxidação dos 

carreadores reduzidos com o O2. 

 

Figura 5.42. Quantidade de coque em termos de (a) CO2 e (b) CO dos carreadores 

contendo níquel. 

 

Pode-se verificar primeiramente a baixa quantidade de coque formado nos materiais, 

que foi oxidado basicamente até o 3º pulso. Pode-se inferir pelas Figuras 5.41 e 5.42 
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que primeiramente o carbono é oxidado a CO2 e CO e somente após a eliminação total 

do coque, é que a fase ativa é oxidada. 

O gráfico da Figura 5.43. mostra a quantidade de carbono formado por grama de 

catalisador. Miller e Siriwardane (2013) prepararam o carreador de oxigênio CeO2-

Fe2O3 e testaram em reações de redução/oxidação utilizando CH4 e O2 e verificaram a 

formação de 380 µg de carbono por grama de carreador na etapa de oxidação. Nesse 

trabalho, os autores utilizaram 5% de CeO2. No presente trabalho, a quantidade de fase 

ativa é muito maior o que favorece uma maior formação de carbono. 

O carreador de oxigênio N6C foi o material que obteve a maior quantidade de 

carbono depositado por grama de carreador. Pode ser que tenha ocorrido uma maior 

deposição de carbono nos primeiros quatro pulsos de CH4 já que não foi identificada a 

formação de CO ou CO2. A razão H2/CO obtida para o N6C e N6CI são consistentes 

com a reação de craqueamento de carbono (reação mais pronunciada), que produz altas 

concentrações de carbono e H2, o que corrobora com os dados obtidos no gráfico da 

Figura 5.40. 

 

Figura 5.43. Quantidade de carbono formado por grama de carreador durante a 

etapa de redução. 
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O restante dos pulsos de O2 consumidos mostrado na Figura 5.41 correspondem a 

oxidação do níquel, segundo a equação 3.29. 

 

2Ni + O2  2NiO                               (Eq. 3.29) 

 

5.3.4. TESTE DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE OXIGÊNIO 

PARA OS CARREADORES DE OXIGÊNIO CONTENDO COBALTO 

 

A capacidade de armazenamento de oxigênio (CAO) foi avaliada para os 

carreadores de oxigênio à base de cobalto foram avaliados seguindo a mesma 

metodologia dos carreadores de oxigênio à base de níquel. 

 A Tabela 5.11 mostra os resultados de consumo de hidrogênio e oxigênio no 

teste da capacidade de armazenamento de oxigênio. 

 

Tabela 5.11. Consumo médio de H2 e O2 para os carreadores de oxigênio à base de 

cobalto após 8 ciclos de OSC. 

 

Carreadores de 

oxigênio 

Consumo de O2 

(µmol/g carreador) 

Consumo de H2 

(µmol/g carreador) 

Razão H2/O2 

C6C 1597,02 2160,53 1,35 

C6CI 814,01 380,35 0,47 

C6CP 2671,75 4059,65 1,52 

 

 Os valores de consumo de H2 foram altos e superiores aos apresentados na 

literatura para os carreadores de oxigênio C6C e C6CP (SILVA, 2013; COSTA, 2014; 

MEDEIROS, 2014). O consumo está relacionado às fases ativas identificadas pelo DRX 

para cada carreador. O DRX realizado após a redução a 900
o
C (item 5.3.1.) mostra que 
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os óxidos de cobalto são todos reduzidos a Co metálico para esses dois carreadores de 

oxigênio. 

Novamente o consumo de O2 foi alto o suficiente para que a razão “ideal” de 

H2/O2 se apresentasse abaixo de 2, como mostra a Tabela 5.10.  

Para a amostra C6CI, o DRX realizado após a redução a 900
o
C mostra que uma 

parte do Co3O4 não é reduzido a Co metálico, o que leva a um menor consumo de H2 e 

consequentemente de O2 durante a etapa de oxidação do ciclo CAO, como pode ser 

verificado na Tabela 5.10.  

O Co3O4 é instável a temperatura reacional (900ºC) que rapidamente se 

transforma em CoO, que é mais estável (ISHIDA et al., 1998). No caso o CoO é 

formado através da liberação de O2, de acordo com a equação 5.13 (KAN e 

WACHSMAN, 2009). Como a maior fração dos carreadores de oxigênio é a fase ativa, 

o O2 liberado na reação contribui para o aumento da resposta do espectrômetro de 

massas, levando a um “erro” na leitura. Isso pode ter ocasionado o aumento do consumo 

de O2, diminuindo a razão H2/O2. 

 

2 Co3O4  6CoO + O2              (Eq. 5.13) 
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5.3.5. TESTE DE REDUÇÃO/OXIDAÇÃO EM CICLOS UTILIZANDO O CH4 

COMO REDUTOR PARA OS CARREADORES DE OXIGÊNIO CONTENDO 

COBALTO 

 

5.3.5.1. Estudo da etapa de redução utilizando CH4 para os carreadores de oxigênio 

contendo cobalto 

 

 Após os ciclos de OSC, o redutor foi modificado para o CH4 e o oxidante 

permaneceu o O2. A Figura 5.44 mostra os percentuais de conversão de CH4 para os 

materiais contendo cobalto. 

 

Figura 5.44. Percentuais de conversão de CH4 em função dos pulsos para os materiais 

contendo cobalto. 

 

Pode-se verificar que os carreadores C6C e C6CP apresentaram altas conversões de 

CH4, atingindo 100% de conversão logo no primeiro pulso e permanecendo estável até 

o 10º e 11º pulsos, respectivamente. Após isso ocorre uma desativação nos pulsos 11º e 

12º, respectivamente, restabelecendo um aumento de conversão de CH4 ao longo dos 

pulsos, atingindo 97% de conversão no último pulso. 
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Para o carreador de oxigênio C6CI, ocorre um aumento gradual da taxa de 

conversão de CH4, atingindo o máximo de conversão no 15º pulso (aproximadamente 

97%). 

A Figura 5.45 mostra a distribuição dos produtos provenientes da conversão de CH4 

durante a etapa de redução ao longo dos 15 pulsos para os metais contendo cobalto. 

 

Figura 5.45. Distribuição dos produtos na etapa de redução para os carreadores de 

oxigênio contendo cobalto. (a) Formação de CO2, (b) Formação de CO, (c) Formação de 

H2 e (d) Formação de H2O. 

 

 

A Figura 5.45 mostra que os carreadores C6C e C6CP tiveram comportamentos 

semelhantes ao longo dos pulsos na etapa de redução, pois os perfis de cada gráfico são 

muito semelhantes. Isso significa que as reações envolvidas são basicamente as mesmas 

para os dois materiais. 

Através dos gráficos (a) e (b) da Figura 5.39, pode-se observar que houve a 

formação de CO2 no 1º pulso da etapa de redução com CH4 para os carreadores C6C e 

C6CP, corroborando com a combustão do CH4 (equação 3.23). Até o 4º pulso, o 
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carreador de oxigênio C6C que continua a produzir CO2 e H2O, enquanto que o C6CP 

já inicia a formação de CO e H2, o que leva a sugerir o início do processo de reforma 

com CO2 e H2O produzidos, de acordo com as equações 3.5, 3.10 e 5.14. 

 

CH4 + CO2 ↔ 2CO + 2H2                                                      (Eq. 3.5) 

CH4 + H2O ↔ CO + 3H2                    (Eq. 3.10) 

CH4 + CoO ↔ Co + CO + 2H2             (Eq.5.14) 

 

Do 5º ao 15º pulso, verifica-se que o consumo de H2O é mais acentuado que o 

consumo de CO2, acompanhada da formação de H2 e CO. Tomando-se como referência 

o 5º e o 15º pulso, a quantidade de H2 e CO produzidos são praticamente o dobro. Isso 

pode estar relacionado à reação de reforma a vapor do metano (equação 3.10) que é 

mais pronunciada que a reforma utilizando o CO2 (equação 3.5). 

Como os produtos CO2, H2O, H2 e CO co-existem até o 15º pulso, as reações de 

deslocamento de água (3.13) e a reversa do deslocamento de água (equação 3.8), que 

consomem CO e H2 respectivamente, estão ocorrendo em paralelo, contrabalanceando a 

quantidade dos produtos formados.   

 

CO2 + H2 ↔ CO + H2O                   (Eq. 3.8) 

CO + H2O(g) ↔ CO2 + H2                                                                                    (Eq. 3.13) 

 

 Para o carreador de oxigênio C6CI, verifica-se que do 1º ao 12º pulso há 

formação majoritária de CO2 e H2O, corroborando com a combustão do CH4, segundo a 

equação 5.15.  

 

CH4 + 4CoO ↔ 4Co
0
 + CO2 + 2H2O             (Eq. 5.15) 
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 Ainda no intervalo acima, verifica-se que houve baixa formação de H2 e CO. 

Esses produtos são formados através das reações de reforma com CO2 e H2O, segundo 

as equações 3.8 e 3.13, ou ainda pela reação direta com o CoO, segundo a equação 5.15. 

 Do 13º ao 15º pulso, o CoO é reduzido a Co
0
 e então as reações de reforma se 

iniciam, formando H2 e CO, segundo as equações 3.5 e 3.10. 

A Figura 5.46 mostra a razão H2/CO para os carreadores de oxigênio contendo 

cobalto.  

O gráfico mostra que a quantidade de H2 produzido foi baixa até o 4º pulso para os 

três carreadores de oxigênio estudados e cresce continuamente ao longo dos pulsos, 

corroborando com as discussões anteriores atingindo o máximo no 15º pulso para o 

C6C, 13º pulso para o C6CP e praticamente constante no caso do C6CI.  

O pouco de H2 e CO que se forma com o carreador de oxigênio C6CI pode ser 

proveniente da reação de reforma com o CO2, pois nessa reação geralmente se obtém 

razões H2/CO abaixo de 1 (BARROS, 2010). 

 

Figura 5.46. Razão H2/CO para os carreadores de oxigênio contendo cobalto. 
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5.3.5.2. Estudo da etapa de oxidação utilizando O2 para os carreadores de oxigênio 

contendo cobalto 

 

A Figura 5.47 mostra os percentuais de conversão de O2 ao longo dos 15 ciclos de 

teste. 

 

Figura 5.47. Percentuais de conversão de O2 em função dos pulsos para os 

carreadores de oxigênio contendo cobalto. 

 

 Até o 7
o
 pulso, os carreadores C6C e C6CI consomem 100% do O2. Após esse 

pulso, o carreador C6C começa a consumir menos oxigênio, e o carreador C6CI 

continua a consumir 100% do oxigênio até o 12
o
 pulso, que depois decresce até atingir o 

mínimo no último pulso. Já o carreador C6CP, o consumo é decrescente ao longo de 

todos os pulsos, praticamente zerando o consumo de O2 a partir do 13
o
 pulso. 

A Figura 5.48 mostra a quantidade de CO2 e CO formados durante a oxidação dos 

carreadores reduzidos com o O2. 
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Figura 5.48. Quantidade de coque em termos de (a) CO2 e (b) CO dos carreadores 

contendo cobalto. 

 

Pode-se verificar primeiramente a baixa quantidade de coque formado nos materiais, 

que foi oxidado basicamente já no 1º pulso. Pode-se inferir pelas Figuras 5.47 e 5.48 

que primeiramente o carbono é oxidado a CO2 e CO e somente após a eliminação total 

do coque, é que a fase ativa é oxidada.  

O gráfico da Figura 5.49 mostra a quantidade de carbono formado por grama de 

catalisador.  

 

Figura 5.49. Quantidade de carbono formado por grama de carreador durante a 

etapa de redução. 
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Ishida e colaboradores (1998) prepararam os carreadores de oxigênio NiO-YSZ e 

CoO-YSZ e testaram em reações de redução/oxidação utilizando CH4 e O2. No referido 

trabalho, os autores verificaram também que os materiais contendo cobalto produziram 

menos coque. Isso pode estar relacionado com a liberação de O2 durante a 

transformação do Co3O4 a CoO, que pode estar auxiliando a decomposição do carbono 

formado. 

No caso do carreador de oxigênio C6CI, não foi identificada a formação de carbono. 

Segundo as caracterizações de DRX e TPR, verifica-se que esse material é rico em 

Co3O4 antes da análise. Isso significa que mais O2 é liberado durante a formação do 

CoO, evitando a formação de depósitos de carbono sobre a fase ativa. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 De posse dos resultados de caracterização e teste de redução/oxidação, pode-se 

concluir que: 

 

1. A fase cristalina LaAlO3 do tipo perovskita é importante para conferir 

estabilidade às fases ativas de Ni e/ou Co. Independente do método de síntese 

estudado, essa fase pode ser formada, sendo um indicativo de sua estabilidade 

termodinâmica; 

2. As fases LaAlO3 e MgO(La
0,995

Al
1,05

O
3
) (Al

2
O

3
)
5 obtidas através da síntese por 

combustão possuem alta estabilidade química e impedem a formação de fases 

secundárias entre as fases ativas de Ni e/ou Co; 

3. Os métodos de síntese exibem papeis importantes no comportamento dos 

carreadores de oxigênio; 

4. Para continuar o estudo de Chemical Looping Combustion, o carreador de 

oxigênio C6CI foi o que produziu mais CO2 e H2O, sem apresentar a formação 

de coque. Isso significa que os problemas relacionados a desativação por 

deposição de coque, para este carreador de oxigênio, estão solucionados; 

5. Para o estudo da produção de gás hidrogênio através de Chemical Looping 

Reforming, o carreador de oxigênio N6C obteve a maior produção de H2 dentre 

todos os materiais estudados. 
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