UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA (CCET)

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E
ENGENHARIA DE MATERIAIS

TESE DE DOUTORADO

TRANSPORTADORES DE OXIGÊNIO À BASE DE MANGANÊS PARA
UTILIZAÇÃO EM PROCESSOS DE COMBUSTÃO COM RECIRCULAÇÃO
QUÍMICA

Tiago Roberto da Costa

Orientadora:
Profª. Drª. Dulce Maria de Araújo Melo
Co-orientador:
Prof. Dr. Juan Adánez Elorza

Tese n.º 179/2016/PPGCEM

Agosto de 2016
Natal – RN

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA – CCET
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIA E ENGENHARIA DE
MATERIAIS - PPGCEM

TESE DE DOUTORADO

TRANSPORTADORES DE OXIGÊNIO À BASE DE MANGANÊS PARA
UTILIZAÇÃO EM PROCESSOS DE COMBUSTÃO COM RECIRCULAÇÃO
QUÍMICA

Tiago Roberto da Costa

Agosto de 2016
NATAL-RN

Tiago Roberto da Costa

TRANSPORTADORES DE OXIGÊNIO À BASE DE MANGANÊS PARA
UTILIZAÇÃO EM PROCESSOS DE COMBUSTÃO COM RECIRCULAÇÃO
QUÍMICA

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de PósGraduação em Ciência e Engenharia de Materiais
PPGCEM, da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, como parte dos requisitos para obtenção do título
de Doutor em Ciência e Engenharia de Materiais.

Orientadora: Profª. Dra. Dulce Maria de Araújo Melo
Co-Orientador: Prof. Dr. Juan Adánez Elorza

Agosto de 2016.
NATAL-RN

Tiago Roberto da Costa

Catalogação da Publicação na Fonte
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Sistema de Bibliotecas Biblioteca Central Zila Mamede /
Setor de Informação e Referência
Costa, Tiago Roberto da.
Transportadores de oxigênio à base de manganês para utilização em processos de combustão com
recirculação química / Tiago Roberto da Costa. - 2016.
171 f. : il.
Tese (doutorado) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ciências Exatas e da
Terra, Programa de Pós-Graduação em Ciências e Engenharia de Materiais. Natal, RN, 2016.
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Dulce Maria de Araújo Melo.
Coorientadora: Prof. Dr. Juan Adánez Elorza.
1. Captura do CO2 - Tese. 2. CLC - Tese. 3. Transportadores de oxigênio - Tese. 4. Combustão com
recirculação química - Tese. 5. Manganês - Tese. I. Melo, Dulce Maria de Araújo. II. Elorza, Juan
Adánez. III. Título.
RN/UF/BCZM

CDU 662.6

Tiago Roberto da Costa

TRANSPORTADORES DE OXIGÊNIO À BASE DE MANGANÊS PARA
UTILIZAÇÃO EM PROCESSOS DE COMBUSTÃO COM RECIRCULAÇÃO
QUÍMICA DE COMBUSTÍVEIS GASOSOS

Esta Tese foi julgada adequada para a obtenção do título de Doutor em Ciência e
Engenharia de Materiais e aprovado pelo Curso de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia
de Materiais PPGCEM, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Área de concentração: Cerâmica Avançada/Meio Ambiente

Natal, 05 de Agosto de 2016.

Profª. Dra. Dulce Maria de Araújo Melo
Orientadora e Presidente – UFRN

Prof. Dr. Juan Adánez Elorza
Co-orientador – ICB (Espanha)

Prof. Dr. José Antônio Barros Leal Reis Alves

Profª. Dra. Renata Martins Braga

Dr. Juan Alberto Chaves Ruiz

DEDICATÓRIA

Dedico este trabalho a minha mãe, Josefa
Simone, por tudo que fez por mim durante
toda a minha vida, e a meu filho Pedro
Antônio, que me dar forças para lutar
pelos meus sonhos.

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, a Deus por ser tão bondoso comigo e me presentear todos os dias com minha
existente e com muitas outras coisas.

Aos Professores, Juan Adánez Elorza do Instituto de Carboquímica (Zaragoza-ESP) e Dulce
Maria de Araújo Melo da UFRN, minha eterna gratidão, pela orientação segura, paciência,
amizade e incentivos durante a realização desse trabalho, e principalmente por terem
acreditado no meu potencial.

A minha família, assim como minha namorada Gineide Anjos, pelo amor incondicional,
carinho, incentivo, força e dedicação em todos os momentos.

Aos Investigadores Alberto Abad, Pilar Gayán, Francisco Garcia-Labiano, Luis De Diego do
grupo de Combustión y Gasificación (ICB-CSIC), pelo acolhimento e ensinamentos, durante
minha estadia em Zaragoza-ESP.

Aos professores Marcus Melo, Eledir Vitor e Renata Braga, pela boa convivência e
companheirismo no cotidiano do laboratório.

Aos amigos e companheiros do LABTAM: Alexandre, Amanda, Andrey, Ângelo, Asenete,
Cássia, Cíntia, Flávia Melo, Fátima, Gabi, Gilvan, Joana, José Antônio, Heloisa, Larissa,
Lívia, Lorena, Marcelo, Pedro Paulo, Rebecca, Rodolfo, Rodrigo Melo, Santiago, Talitha,
pela ajuda, excelente companheirismo e os momentos de lazer.

Aos colegas ICB, que facilitaram bastante minha estadia no Instituto, especialmente a Juan
Carlos, Alessandro, Laura, Anabel, Kike, Dani, Cristina, Mei, Iñaki, Teresa, Miguel, Javi,
Saúl e Arturo.

Aos técnicos de laboratório responsáveis pelos equipamentos e análises realizadas durante
esse trabalho.

Ao Programa de Pós-graduação em Ciência e Engenharia de Materiais da UFRN, pelo apoio e
incentivo aos alunos.
À CAPES e ao CNPq pelas bolsas concedidas.

Aos meus amigos de infância, principalmente, Diego, Del, França, Wellington, Isaac,
Disllane, Erivan Filho, Nilson, Nelson, João Maria, Allan, Washington. Como também os
amigos que fiz durante o tempo de residência universitária.
A todos que fazem parte de minha vida, e que direta ou indiretamente contribuíram para a
realização desse trabalho.

“É preciso viver ativamente como se fosse morrer amanhã, é
preciso aprender intensamente como se fosse viver para
sempre”.

Isócrates de Sevilha

Costa, Tiago Roberto da – Transportadores de Oxigênio à base de manganês para utilização
em processos de combustão com recirculação química. Tese de Doutorado, UFRN, Programa
de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais. Área de Concentração: Pesquisa e
Desenvolvimento em Ciência e Engenharia de Materiais. Linha de Pesquisa: Cerâmica
Avançada/Meio Ambiente, Natal – RN, Brasil.
Orientadora: Profª. Dra. Dulce Maria de Araújo Melo
Co-Orientador: Prof. Dr. Juan Adánez Elorza

RESUMO

A matriz energética mundial é basicamente constituída a base de combustíveis fósseis,
sendo que diferentes estudos indicam que nas próximas décadas não haverá mudanças
significativas nesse cenário e isso impacta de modo significativo no meio ambiente, pois a
queima desses combustíveis para geração de energia produz bastante CO2. Sendo o dióxido de
carbono o principal gás de origem antropogênica, responsável pela intensificação do efeito
estufa. Devido a isso, cientistas e políticos de todo mundo tem sugerido diversas medidas e
tecnologias que objetivam a diminuição das emissões de CO2 na atmosfera para as próximas
décadas. Entre as tecnologias, a Captura e Armazenamento de CO2 (CAC) tem tido um
destaque especial nos últimos anos. Estudos realizados pela Agência Internacional de Energia
(International Energy Agency-IEA) quanto o Painel Intergovernamental sobre Mudanças
Climáticas (IPCC), sugerindo diversos cenários de crescimento econômicos e de demanda
energética, indicam que na maioria dos casos as tecnologias de captura e armazenamento do
CO2 contribuem entre 10-55% do esforço mundial para reduzir as concentrações de CO2 na
atmosfera até 2100. Nesse contexto, a combustão indireta com transportadores sólidos de
oxigênio (processo Chemical-Looping Combustion-CLC), é considerada uma das melhores
alternativas para reduzir os custos da captura do CO2, principalmente quando comparadas aos
processos convencionais, pois não necessita da separação do CO2 do N2, pois o combustível
não é misturado diretamente com ar ou oxigênio. Esta tese de doutorado está focada no
desenvolvimento de cinco transportadores de oxigênio à base de manganês, os quais foram
primeiramente caracterizados com objetivo de determinar quais deles são mais promissores
para serem avaliados em processos de CLC. As técnicas e metodologias de caracterizações
utilizadas durante a primeira etapa foram: porosimetria por injeção de mercúrio, resistência à
fratura, difração de raios X (DRX), redução e oxidação à temperatura programada (TPR e
TPO), capacidade de transporte de oxigênio (Roc), composição química, reatividade por
termogravimetria e índice de velocidade. Concluída essas etapas, verificou-se que os
transportadores Mn-ZrMF e Mn-ZrSG apresentaram propriedades apropriadas para serem
avaliados em um reator de leito fluidizado descontínuo, onde os experimentos se assemelham
às condições de CLC. Ao fim dos testes no reator, os transportadores de oxigênio foram
submetidos a algumas técnicas de caracterização: DRX, TPR e MEV (Microscopia Eletrônica
de Varredura). O transportador Mn-ZrMF apresentou problemas de aglomeração durante os
testes no reator, sendo considerado inapropriado para prosseguir com os experimentos. Por
outro lado, o Mn-ZrSG apresentou elevada reatividade com os combustíveis utilizados (CO >

H2 > CH4), não sendo verificado o problema da aglomeração, tendo baixa perda por atrito,
com vida média superior a 11.000 horas. Esse material é bastante promissor para seu uso em
CLC de combustíveis sólidos.

Palavras chave: Captura do CO2, CLC, Transportadores de Oxigênio, Combustão com
Recirculação Química, Manganês.

ABSTRACT
The world’s energy matrix is essentially composed of fossil fuels and different studies
show indicate that in the next decades there will be no significant changes in this scenario,
which impacts significantly on the environment, since the burning of fossil fuels for power
generation gives there main contibution to antropogenic CO2 emissions produces greatest
amount of CO2. Carbon dioxide is the main anthropogenic gas responsible for intensifying the
greenhouse effect. Because of this, scientists and politicians around the world have suggested
a number of strategies and technologies to reduce CO2 emissions to the atmosphere for the
next decades. Among these technologies, CO2 capture and storage (CCS) has gained attention
in recent years. Studies conducted by the International Energy Agency (IEA) and the
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) suggest various scenarios of economic
growth and energy demand, indicating that in most cases the CO2 capture and storage
technologies will contribute between 10-55% of the global effort to reduce CO2
concentrations in the atmosphere by 2100. In this context, the Chemical-Looping Combustion
is considered one of the better alternatives to reduce the cost of CO2 capture, especially when
compared to conventional capture processes, since it does not require the separation of CO 2
from N2, once fuel is not mixed directly with air or oxygen. This doctoral thesis is focused in
the development of five manganese-based oxygen carriers, which were first characterized in
order to determine which of them are most promising to be evaluated in CLC processes. The
techniques and characterization methods used during the first stage were: mercury
porosimetry, fracture resistance, X-ray diffraction (XRD), temperature programmed reduction
and oxidation (TPR and TPO), oxygen transport capacity (Roc), chemical composition, redox
by thermogravimetry and rate index. Completed these steps, it was found that the carriers MnZrMF and ZrSG presented appropriate properties to be evaluated in a discontinuous fluidized
bed reactor, where the experiment conditions are subject to the CLC conditions. After the
testing reactor, the oxygen carriers were submitted to the following characterization
techniques: DRX, TPR and SEM (Scanning Electron Microscopy). Mn-ZrMF carrier
presented problems of agglomeration during testing in the reactor, being considered
inappropriate for CLC. On the other side, the Mn-ZrSG carrier showed high reactivity with
the fuels used (CO> H2> CH4). Due this Mn-ZrSG is appropriate for CO + H2 combustion,
but suffer deactivation during CH4 combustion. Do not showed agglomeration problems. The
attrition rate was low and the lifetime was than 11.000 hours. Thus this material can be
considered suitable to be used in solid fuels CLC.

Keywords: Capture of CO2, CLC, Oxygen Carrier, Chemical-Looping Combustion,
Manganese.
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1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos tem-se verificado um aumento considerável nas concentrações dos
gases do efeito estufa na atmosfera, os quais potencializam seus efeitos e consequentemente
aumentam a temperatura média do planeta, podendo provocar drásticas mudanças climáticas.
Atualmente, o dióxido de carbono representa cerca de 80% das emissões antropogênicas dos
gases responsáveis pelo efeito estufa, e são basicamente provenientes da queima de
combustíveis fósseis para a geração de energia.
Estudos indicam um aumento substancial na demanda por energia, saindo de 462,4
quadrilhões de BTU em 2005 para mais de 690 quadrilhões de BTU em 2030 (IEA, 2008).
Tendo uma matriz energética mundial fundamentada na queima de combustíveis fósseis para
geração de energia, e considerando que nas próximas décadas não haverá mudanças
significativas nesses cenários. Diversos especialistas têm proposto alternativas para diminuir
gradativamente as emissões de CO2 na atmosfera, de maneira que em 2100 as concentrações
desse gás não ultrapasse 450 ppm, e assim a temperatura média da terra não aumente mais do
que 2 °C. Segundo o IPCC (Painel Intergovernamental sobre mudanças Climáticas) diversas
medidas devem ser adotadas em conjunto para diminuir as emissões de CO2 no futuro
próximo, dessa maneira evitando o aumento excessivo da temperatura média da terra,
ganhando destaque: o aumento da eficiência energética tanto na obtenção como no uso;
utilização da energia nuclear e renováveis; substituição dos combustíveis fósseis por outros
que emitam menos ou nenhum CO2, tecnologias de Captura e Armazenamento de CO2 (CAC).
Os processos CAC consistem essencialmente na captura do CO2 produzido durante
algum processo, e posteriormente transportá-lo para um local seguro e isolado, onde vai
permanecer por muito tempo (século/milênios) distante da atmosfera. Essas tecnologias
podem contribuir com até 55% nas reduções das emissões de CO2 até 2100 (IEA-2008; IPCC2013). Dentro desse método são conhecidas três rotas que permitem a separação do CO2 dos
demais gases: a) captura pré-combustão; b) captura posterior a combustão, e c) combustão na
ausência de N2 ou oxi-combustão. No último, destacando-se os processos fundamentados nos
princípios de recirculação química (do inglês Chemical-Looping), por apresentarem menores
penalidades energéticas e custo.
O termo recirculação química tem sido usado para os processos cíclicos que utilizam
um transportador sólido de oxigênio, o qual contém o oxigênio necessário para converter o
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combustível (ADÁNEZ et al., 2012). Esse processo pode ser utilizado para a geração de
energia, ou na produção de H2 ou gás de síntese, ambos com inerente captura do CO2
produzido. Ou seja, podendo contribuir na diminuição das emissões de CO 2 de grandes fontes
pontuais de geração de energia (usinas ou indústrias), como também produzindo gás
hidrogênio para substituir combustíveis fósseis de fontes móveis (automóveis).
No momento atual, a seleção correta do transportador de oxigênio é a chave para o
bom funcionamento do sistema de recirculação química. As principais propriedades desejadas
são: termodinâmica e estabilidade favoráveis por diversos ciclos de redução/oxidação, alta
capacidade de transporte de oxigênio, alta conversão do combustível com seletividade para o
produto pretendido, nula deposição de carbono, boas propriedades mecânica em leitos
fluidizados, não apresentar aglomeração, baixo custo de obtenção e ser ambientalmente
seguro. Os óxidos à base de níquel, cobalto, cobre, ferro e manganês, são materiais que
apresentam as características mais promissoras para aplicação em processos de CLC
(JERNDAL et al., 2006; ADÁNEZ et al., 2012).
Entretanto, o níquel apresenta problemas relacionados à sua toxicidade e ao meio
ambiente, possui custo relativamente alto, além de favorecer a formação de coque quando está
na sua forma reduzida. O cobre possui baixo ponto de fusão quando comparado com os
demais metais, devido a isso pode apresentar em condições de operação problemas de
aglomeração, e para evitar esse problema suas temperaturas de operação são menores. Ao
cobalto podem ser atribuídos os principais problemas relacionados ao níquel. Por outro lado,
o ferro e manganês não possuem problemas ambientais nem tóxicos, custos relativamente
baixos, geralmente não catalisam as reações de formação de coque, altos pontos de fusão.
Com uma vantagem adicional para o Mn em relação ao Fe, é a sua superior capacidade de
transporte de oxigênio (Roc).
Outro ponto importante para ser abordado é a seleção do suporte e metodologia
utilizada na preparação dos materiais, de maneira que permita a obtenção dos transportadores
de oxigênio com as propriedades desejadas, e que o método seja de baixo custo, fácil e rápida
obtenção, assim podendo ser aplicado em escala industrial.
Entre os metais citados, os transportadores de oxigênio à base de manganês são os
menos relatados na literatura, apesar do mesmo apresentar propriedades promissoras como
anteriormente relatado. Partindo dessa constatação, o manganês foi selecionado para atuar
como fase ativa na preparação de diferentes transportadores de oxigênios. Sendo que a
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metodologia utilizada no desenvolvimento dos materiais foi por umidade incipiente, a qual
proporciona uma distribuição homogênea da fase ativa, além de possibilitar a obtenção de
grandes quantidades, de maneira simples e custo relativamente baixo.
Esta tese primeiramente enfoca na revisão da literatura, abordando a questão ambiental
das emissões do dióxido de carbono na atmosfera, provenientes da queima de combustíveis
fósseis para geração. Posteriormente citando tecnologias promissoras para diminuir as
emissões desse gás a níveis desejáveis em um futuro próximo. Entre os processos propostos,
destacam-se os que utilizam transportadores sólidos de oxigênio (TO) para promover a
oxidação do combustível para geração de energia ou gás hidrogênio. Nesse caso, focando em
especial nas propriedades desejadas em um transportador de oxigênio. Concluindo que, o
óxido de manganês possui a melhor correlação entre as propriedades desejadas para os
processos de recirculação química, devido a isso o mesmo foi escolhido como fase ativa para
ser utilizada durante esse trabalho de doutorado.
Na parte experimental, são descritos os procedimentos da preparação dos
transportadores de oxigênio, caracterizações e metodologias utilizadas, assim como as
respectivas avaliações de desempenhos dos materiais em diferentes condições de recirculação
química.
Os resultados foram divididos em duas partes. Na primeira, denominada de
“Preparação, caracterização e seleção dos transportadores de oxigênio” em que apresenta os
resultados e discussões correspondentes aos cincos materiais preparados, finalizando com a
seleção dos transportadores com as propriedades mais promissoras para serem utilizados em
processos que se assemelham mais as condições de CLC. A segunda parte, “Avaliação dos
transportadores de oxigênio selecionado,” prioriza a discussão sobre as diversas condições
experimentais que os materiais foram submetidos, com posterior caracterização para avaliar
possíveis alterações físico-químicas, textuais e/ou morfológicas. Por último, é apresenta as
conclusões obtidas durante o desenvolvimento dessa tese.

Tese de Doutorado – Tiago Roberto da Costa

2. REVISÃO
BIBLIOGRÁFICA

26

2. REVISÃO DA BIBLIOGRAFIA

2.1 GERAÇÃO DE ENERGIA E O DIÓXIDO CARBONO

Devido ao avanço tecnológico exponencial nos últimos anos, tem aumentado
significativamente a demanda energética. Com isso, buscam-se tecnologias eficientes para
geração de energia que sejam menos danosa ao meio ambiente. O grande desafio atualmente
da comunidade científica é o desenvolvimento de tecnologias para geração de energia que
sejam relativamente baratas, limpas e que possam suprir a necessidade energética mundial,
permitindo o desenvolvimento econômico e social.
Na atualidade é projetado um aumento substancial na demanda total por energia,
saindo de 462,4 quadrilhões de BTU em 2005 para mais de 690 quadrilhões de BTU em 2030.
A projeção para o suprimento energético até 2030, é que a energia gerada será principalmente
proveniente do petróleo, gás natural, energias renováveis, energia nuclear, nessa ordem. A
utilização dos combustíveis fósseis representa mais de 86% do fornecimento de energia no
mundo (IEA, 2008; FAN, 2010). A Figura 2.1 mostra as projeções tanto no consumo de
energia (2.1a), e o seu fornecimento (2.1b).

Figura 2.1 - Projeção de energia global a) demanda e b) projeções de fornecimento.

Fonte: (adaptado de FAN, 2010).
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A matriz energética mundial é essencialmente constituída a base de combustíveis
fósseis, onde estudos indicam que nas próximas décadas não haverá mudanças significativas
nesse cenário e isso impacta de modo significativo no meio ambiente, pois a queima desses
combustíveis para geração de energia produz uma quantidade significativa de CO2. Sendo que
o dióxido de carbono é o principal gás oriundo de atividades antropogênicas responsável pelo
efeito estufa. A Tabela 1 apresenta os gases do efeito estufa com suas contribuições para o
aquecimento global segundo o IPCC, 2007.

Tabela 2.1 - Gases do efeito estufa e suas respectivas permanências e contribuição para o aquecimento global.
Gases do efeito estufa

Índice GWP

Tempo de
permanência

Contribuição ao
aquecimento global

14 dias

66%

Vapor de água

H2O

Dióxido de carbono

CO2

1

10 000 anos

20%

Metano

CH4

21

15 anos

4%

Óxido nitroso

N2O

310

120 anos

1%

140-11700

10-5000 anos

1,5%

23900

10-5000 anos

1,5%

CFC’s
Hexafluoreto de enxofre

SF6

GWP – Global Warming Potencial (Potencial de aquecimento global). Fonte: (adaptado de: DUESO, 2010).

O fator que mais contribui ao efeito estufa natural é o vapor de água, embora a
atividade humana não influencie diretamente em sua presença na atmosfera, já que este é
dependente da temperatura do ar (DUESO, 2010). Por outro lado, estudiosos acreditam que
com o aumento da liberação do dióxido de carbono para a atmosfera, aumenta o efeito estufa,
e consequentemente, o aumento da temperatura média global (ALVES, 2014), além de
contribuir para a formação da chuva ácida.
Entre esses gases, o CO2 é considerado como o que mais contribui para intensificação
do efeito estufa, por causa de dois fatores: 1) o CO2 representa a maior emissão global
antropogênica de gases do efeito estufa (cerca de 75%), e 2) o dióxido de carbono possui um
tempo de residência na atmosfera muito elevado: a vida útil do CO2 proveniente de
combustíveis fósseis pode alcançar 300 anos, cerca de 25% pode durar para sempre
(ADÁNEZ et al., 2012). O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (do inglês
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IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change) concluiu em 2013 que as mudanças
climáticas são evidentes, e o principal agente causador é ação humana.
Em relação às consequências nocivas do aumento da quantidade de CO2 equivalente
na atmosfera, diversos acordos tentam reduzir a emissão desse gás, como no caso do
Protocolo de Quioto que lista medidas para promover o desenvolvimento sustentável. Os
países participantes acordaram que adotariam políticas de fomento, investigação e tecnologias
com objetivo de cumprir o limite quantificado de limitação e redução das emissões de gases
do efeito estufa até 5% em relação às emissões de 1990, no período de 2008-2012 (MCT,
199?). Atualmente, grande parte dos países participantes não conseguiu atingir essa meta.
Após o encontro do protocolo de Kyoto realizado em dezembro de 1997, em Quioto
no Japão, a ONU (Organização das nações unidas) realiza conferencias anuais, com intuito
de alcançar um acordo climático global para diminuir as emissões de gases do efeito estufa, e
assim não permitir que a temperatura média da terra aumente nas próximas décadas, o que
provocaria diversos desastres ambientes, como derretimento das geleiras, chuvas mais
escassas, tempestades mais violentas e aumento dos oceanos.
Um desses encontros foi o COP-15 (Conference Of the Parties) no ano de 2009 em
Copenhague (Dinamarca), no qual se plantou como objetivo “que a temperatura da terra não
aumente mais que dois graus centígrados”, sem definir porcentagem de redução ou limite de
tempo, como assim estabelecia o objetivo inicial, o qual obrigava os países desenvolvidos a
reduzirem as emissões de CO2 equivalentes entre 25 - 40% em relação às de 1990, até 2020
(ORTIZ, 2012). Esses encontros anuais do COP têm como objetivo a obtenção de um acordo
global, que passará a vigorar a partir de 2020. As negociações tentam chegar a um
instrumento legal ou acordo com força legal, em que deverá incluir o financiamento para
desenvolvimento/transferência de tecnologia, capacitação, transparências nas ações para
garantir as reduções dos gases do efeito estufa, além de planejamentos para combater as
mudanças climáticas. Segundo o IPCC-13 é necessário reduzir entre 40-70% as emissões de
CO2 até 2050, e zerar essa conta até 2100, quando comparadas as emissões em 1990.
Para alcançar o objetivo de diminuir as emissões do CO2 na atmosfera, diversas
medidas e tecnologias são consideradas promissoras, destacando: a melhora da eficiência
energética, tanto na etapa de geração como no uso. Utilização de combustíveis mais limpos,
os quais irão substituir em parte os combustíveis fósseis, os quais emitem dióxido de carbono
quando queimado para gerar energia, reflorestamento de grandes áreas e tecnologias de
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Captura e Armazenamento do CO2. A redução de CO2 a níveis desejados, só será alcançada a
partir da contribuição de diversas tecnologias, ou seja, essas medidas devem ser adotadas em
conjunto. A Figura 2.2 mostra as principais estratégias para redução nas emissões de CO2 na
atmosfera, com suas respectivas contribuições, de acordo com um dos cenários proposto pela
Agência Internacional de Energia-2012 (IEA-2012).

Figura 2.2 – Estratégias para diminuição das emissões do CO2.

Fonte: (adaptado de ADÁNEZ-RUBIO, 2014).

Das tecnologias alternativas propostas para atenuar a elevação dos níveis de dióxido
de carbono na atmosfera. Entre estas, captura e armazenamento de carbono (CAC) é
considerada promissora (KELLER et al., 2014), possuindo grande potencial para reduzir
significativamente as emissões de CO2 de grandes fontes pontuais, como usinas e indústrias
(RYDÉN et al., 2008). Para isso, é importante um método em que o CO2 possa ser separado
dos demais gases provenientes da combustão, e que o processo sofra uma mínima perda de
eficiência (CHO et al., 2004). Pois, a maioria das tecnologias de separação (absorção,
adsorção, sistemas de membranas ou criogênicos) necessita de uma grande quantidade de
energia para separar CO2 dos gases proveniente da combustão, e posteriormente acondicionálo, devido o mesmo está diluído em N2 (HENDRIKS et al., 1990; ROUX et al., 2006).
Estudos realizados pela IEA e IPCC, com diversos cenários de crescimento
econômicos e da demanda por energia, indicam que na maioria dos casos as tecnologias de
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captura e armazenamento do CO2, podem contribuir entre 10-55% do esforço mundial para
reduzir as concentrações de CO2 na atmosfera até 2100 (IPCC 2005; IEA 2012; GAYÁN et
al., 2012).

2.2 PROCESSOS DE CAPTURA DO CO2

A captura e armazenamento de CO2 é um conjunto de processos que consistem na
separação do dióxido de carbono gerado pelo uso de combustíveis em processos industriais ou
na geração de energia, para posteriormente transportá-lo até uma estocagem segura e distante
da atmosfera, onde vai permanecer durante um longo período (IEA, 2013). Ou seja, uma
opção para reduzir as emissões do CO2 e ainda continuar usando combustíveis fósseis,
possibilitada pela capturar e armazenar do CO2 gerado na queima de combustíveis fósseis
(ABAD et al., 2006). O CO2 pode ser armazenado em locais, onde o mesmo é impedido de
chegar à atmosfera, como em formações geológicas, tais como campos esgotados de petróleo
e gás, ou em arquíferos salinos profundos (MATTISSON et al., 2003; RYDÉN et al., 2008).
Sendo conhecidas três rotas que permitem a separação do CO2 dos demais gases, provenientes
da queima de um combustível: a) captura pré-combustão; b) captura posterior a combustão e
c) combustão na ausência de N2 ou oxi-combustão.

a) Captura CO2 prévia a combustão

Nesse processo, o combustível inicialmente reage com O2 puro e vapor de água, para
promover a gaseificação do combustível alimentado e assim obter gás de síntese (CO + H2).
Posteriormente, a mistura gasosa obtida é transportada para um segundo reator, que é
alimentado com vapor de água para promover a reação de deslocamento gás-água (Water Gas
shift - WGS), produzindo uma corrente de H2 e CO. A Figura 2.3 mostra o esquema geral do
sistema de captura de CO2 prévia a combustão.
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Figura 2.3 – Esquema do processo de captura do CO2 prévia a combustão.

Fonte: O Autor.

A mistura gasosa obtida na saída do reator WGS é separada para obter gás hidrogênio
praticamente puro, o qual pode ser usado para geração de energia (eletricidade, célula de
combustíveis, motores de automóveis), ou nas indústrias químicas, processos que não emitem
CO2 na atmosfera.
Atualmente é o método dominante para a fabricação de H2 a nível mundial (ORTIZ,
2011). Nesse processo as concentrações de CO2 são elevadas, com menor penalidade
energética do que a separação posterior à combustão (ADÁNEZ-RUBIO, 2014). A
desvantagem desse sistema é a utilização do oxigênio puro, necessitando de uma unidade
criogênica para separar o O2 do ar, o que encarece o processo.

b) Captura do CO2 pós-combustão

A Figura 2.4 mostra o esquema do processo de captura do CO2 posterior à combustão.
Nesse processo um combustível primário é queimado na presença de ar, após isso o CO2 é
separado dos demais gases produzidos na combustão. Essa técnica é complexa, devido o CO2
está diluído no N2, além de diversas outras substâncias estarem presentes. Dependendo do
gás combustível alimentando, a concentração de CO2 na saída do reator está na faixa de 315%.
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Figura 2.4 – Esquema do processo de captura do CO2 pós-combustão.

Fonte: O Autor.

Existem diferentes metodologias para separação do CO2 dos demais gases, as
principais são: criogenia, membranas, adsorção, absorção física e química, sendo a última a
mais desenvolvida e empregada atualmente. Este processo possui a maior penalidade
energética dos métodos aqui apresentados, sendo maior para as centrais energéticas que
utilizam carvão.

c) Combustão sem N2 ou oxi-combustão

Este sistema é semelhante à combustão convencional (anterior), mas nesse caso, o ar é
substituído pelo oxigênio puro, o qual irá proporcionar a queima do combustível alimentado,
produzindo uma corrente gasosa na saída do reator, composta basicamente de vapor de água e
CO2. O dióxido de carbono é facilmente separado após a condensação da água, conseguindo
uma eficiência na captura do CO2 superior a 90%. O esquema geral do processo pode ser
observado na Figura 2.5.
O principal ponto negativo dessa tecnologia é a necessidade de separar o O2 do ar
através de uma unidade de separação de ar - ASU (do inglês: air separation unit). Além disso,
o contato direto entre o combustível e o oxigênio puro é uma reação bastante exotérmica,
aumentando consideravelmente a temperatura no reator. Com isso, necessita que parte do CO2
produzido circule pelo o sistema para evitar o aumento excessivo da temperatura do
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Esses processos consomem energia e diminuem a eficiência energética total do sistema
(GHONIEM, 2011).

Figura 2.5 – Esquema geral do processo de oxi-combustão.

Fonte: O Autor.

A tecnologia de combustão sem N2 foi desenvolvida principalmente para a captura do
CO2 de plantas de geração de energia a partir do carbono. Entretanto, esta técnica também
pode ser aplicada a planta de ciclo simples ou combinado, que sejam alimentadas com gás
natural (CABELLO, 2014).
As tecnologias anteriormente citadas possuem grandes penalidades energéticas
(geralmente entre 7-15%), principalmente nas etapas que necessitam separação dos gases, isto
obriga a utilização de uma maior quantidade de combustível por unidade de energia
produzida. Devido a isso, a comunidade científica tem demostrado grande interesse nos
últimos anos, no aperfeiçoamento de novas metodologias que diminuam os custos da
separação e captura do CO2. Dentro desses processos, nos últimos anos têm sido
desenvolvidos novos conceitos e técnicas, como a combustão indireta com transportadores
sólidos de oxigênio (processo Chemical-Looping Combustion-CLC), considerada uma das
melhores alternativas para reduzir o custo da captura do CO2, principalmente quando
comparadas com os processos convencionais de captura pós-combustão.
Os processos de CLC não necessitam da separação do CO2 do N2 proveniente da
combustão (maior custo) e tão pouco a utilização de O2 puro, pois o combustível não é
misturado diretamente com ar ou oxigênio. Esta tese doutoral é focada no desenvolvimento de
transportadores de oxigênio a base de manganês para serem utilizados em processos de
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recirculação química (Chemical-looping). Devido a isso, os itens posteriores serão centrados
nas principais técnicas que envolvem essa categoria e seus parâmetros fundamentais.

2.3 PROCESSOS DE CHEMICAL-LOOPING

Comumente, o termo recirculação química (do inglês Chemical-Looping) é referida
aos processos que transportam oxigênio. Assim, o termo tem sido usado para os processos
cíclicos que utilizam um transportador sólido de oxigênio, o qual contém o oxigênio
necessário para converter o combustível (ADÁNEZ et al., 2012). O processo de recirculação
química é interessante para aplicações em processos de combustão e para geração de H2
através de processos de reforma, com captura do CO2 gerado (RYDÉN et al., 2008).
Primeiramente, os processos de recirculação química foram propostos para geração de
energia através da queima de um combustível, com inerente captura do CO2 gerado no
processo. Posteriormente, RYDÉN e LYNGFELT (2006) fundamentado nos conceitos de
CLC, propuseram um novo processo para geração de gás hidrogênio ou gás de síntese.
Os processos de recirculação química podem ser classificados de acordo com seu
objetivo, que pode ser a geração de energia por meio da combustão ou a produção de
hidrogênio. A Figura 2.6 mostra um esquema com os principais processos fundamentado na
tecnologia de recirculação química.
Figura 2.6 – Esquema com as principais características dos processos de recirculação química.

Fonte: (adaptado de Adánez et. al., 2012).
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A seguir serão relatados os principais processos de recirculação química, com ênfase
nas tecnologias em que o principal objetivo é a geração de energia por meio da queima de um
combustível primário, ou seja, nos procedimentos de combustão com recirculação química.

2.3.1 Geração de energia por recirculação química

O processo se baseia na transferência do oxigênio do ar para o combustível por meio
de um transportador sólido de oxigênio, dessa maneira evitando o contato direto entre o
combustível e o ar (ADÁNEZ et al., 2012). Geralmente, o sistema CLC é composto por dois
reatores de leito fluidizados interconectados, os quais são designados como: reator de ar (RA)
e reator de combustível (RC), sendo que as partículas do óxido metálico (transportador de
oxigênio) circulam entre os dois reatores (PANS et al., 2013b).
No reator de combustível (também conhecido como reator de redução) o transportador
de oxigênio é reduzido pelo combustível, em seguida é transportado para o reator de ar (ou
reator de oxidação) onde ocorre sua reoxidação, e assim torna-se apto para iniciar um novo
ciclo. Dependendo do tipo de combustível alimentando no reator de redução, o processo de
recirculação química pode ter diferentes designações, a seguir serão relatados os principais
processos em que o principal objetivo é a geração de energia.

2.3.1.1 Combustão com recirculação química

Combustão com recirculação química ou CLC tem sido sugerida como um método
energeticamente eficiente para captura do dióxido de carbono proveniente da queima de
combustíveis gasosos (ABAD et al., 2006). CLC é uma forma de combustão onde o ar e o
combustível não entram em contato direto, em vez disso o oxigênio é transferido do ar para o
combustível, por meio de um óxido metálico que atua como transportador de oxigênio
(ZAFAR et al., 2007).
A configuração mais usada para a realização desse processo é o uso de dois reatores de
leito fluidizado conectados por um ciclone (ALVES, 2014). No reator de combustível (RC), o
transportador de oxigênio é reduzido para sua forma metálica (Me) ou reduzida (MexOy-1),
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oxidando o combustível a H2O e CO2, segundo a Equação 2.1. A água gerada no processo
pode ser facilmente separada por condensação, assim obtendo uma corrente altamente
concentrada de CO2 pronta para ser transportada e armazenada (ABAD et al., 2006; GAYÁN
et al., 2013). A Figura 2.7 mostra um diagrama esquemático do processo CLC para
combustíveis gasosos.

Figura 2.7 – Diagrama esquemático do processo CLC para combustíveis gasosos.

Fonte: o autor.

O combustível gasoso reage com transportador de oxigênio de acordo com a equação
2.1 (MATTISSON et al., 2003; ZAFAR et al., 2006; GAYÁN et al., 2013).

Reação de Redução:
(2n+m)MyOx + CnH2m → (2n+m)MyOx-1 + mH2O + nCO2

Equação 2.1

Uma vantagem significativa do processo CLC comparada às combustões normais, é
que o fluxo de CO2 obtido não está diluído em N2, e assim não é necessário gastar energia
para separação desses gases (SIRIWARDANE et al., 2009; PANS et al., 2013b). Em seguida,
o transportador de oxigênio reduzido, é transportado para o reator de ar, onde é oxidado na
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presença de O2 do ar, de acordo com a equação 2.2 (MATTISSON et al., 2003; CHO et al.,
2004 e 2006).

Reação de oxidação:
2MyOx-1 + O2 → 2MyOx

Equação 2.2

A reação de oxidação é sempre exotérmica, enquanto a reação de redução pode ser
exotérmica ou endotérmica dependendo da natureza do transportador e do combustível
(ADÁNEZ et al., 2004; JERNDAL et al., 2006; RYDÉN et al., 2008; KELLER et al., 2014).
No processo de CLC temos que o calor total liberado é o mesmo que em uma
combustão convencional (ADÁNEZ et al., 2012). Entretanto, considerações termodinâmicas e
energéticas mostram que a perda de energia por CLC são mais baixas do que em uma
combustão convencional, e consequentemente ao aumento da sua eficiência energética
(ROUX et al., 2006). Considerando uma pequena penalização energética da fluidização e do
transporte das partículas entre os reatores de combustível e ar, o processo CLC ainda possui
uma muito baixa penalidade da separação do CO2 comparado com outros processos de captura
do CO2 (KELLER et al., 2014). Métodos convencionais de captura e armazenamento do CO2
utilizam cerca de ¾ da energia requerida nesse processo para separação do CO2 do N2. Na
Combustão com recirculação química isto é evitado completamente, já que o combustível e o
ar não são misturados, portanto, não é necessária a separação desses gases (RYDÉN et al.,
2008).
Segundo Rydén et al., (2008), comparada à combustão convencional, a combustão
com recirculação química possui vários benefícios. O gás de escape do reator de ar é
inofensivo, pois consiste basicamente de N2 e possivelmente O2. Não ocorre formação de
NOx, uma vez que a regeneração do transportador de oxigênio ocorre em temperaturas
moderadas (inferiores a necessária para forma NOx). O gás que sai do reator de combustível
consiste basicamente em uma mistura de CO2 e H2O, de modo que condensando a água obtém
CO2 quase puro.
A maior parte das investigações com os processos de recirculação química tem sido
centrada na utilização de combustíveis gasosos. Por outro lado, grande parte da geração de
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energia é proveniente da queima de combustíveis sólidos, especialmente o carvão, devido seu
baixo custo e abundância. Com isso, tem ganhado interesse nos últimos anos a utilização da
tecnologia CLC para promover a combustão do carvão. Tendo destaque duas opções, que são
denominadas a partir da forma em que o combustível sólido é convertido no reator de redução
(ADÁNEZ et al., 2012): i) iG-CLC (in situ Gasification Chemical-Looping Combustion)
nesse caso o carbono se gaseifica in situ com H2O e/ou CO2 (agentes fluidizantes), e
posteriormente o transportador reage com os produtos da gaseificação e os voláteis gerados,
ii) CLOU (do inglês Chemical-Looping with Oxygen Uncoupling) em que o combustível
sólido é queimado com o oxigênio liberado pelo transportador de oxigênio. A Figura 2.8
mostra as principais reações envolvidas em cada processo.

Figura 2.8 – Principais reações envolvidas nos processos iG-CLC e CLOU.

Fonte: (adaptado de ADÁNEZ et al., 2013).

A seguir será descrito as duas tecnologias citadas para geração de energia a partir de
combustíveis sólidos utilizando processo de CLC.

2.3.1.2 in-situ Gasification Chemical Looping Combustion (iG-CLC)

Estudos e pesquisas tem ganhado impulso nas duas últimas décadas para fornecer
maior eficiência e energia mais limpa a partir do carvão. Principalmente, por causa de suas
reservas abundantes, e estimadas para durar no mínimo 200 anos (NANDY et al., 2016).
Devido isso, a utilização de CLC para combustíveis sólidos surge como uma
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ambientalmente correta, destacando o processo in-situ Gasification Chemical Looping
Combustion.
A principal característica do processo iG-CLC é que a gaseificação do combustível
sólido ocorre no reator de redução, promovida pelo vapor de água e/ou CO2 introduzido no
reator de combustível. Os principais produtos da gaseificação são H2 e CO que juntos com os
demais voláteis gerados são queimados utilizando um transportador de oxigênio. A Figura 2.9
mostra um esquema do processo iG-CLC.

Figura 2.9 – Diagrama Esquemático do processo iG-CLC

Fonte: (adaptado de MENDIARA et al., 2013).

O combustível sólido é colocado no reator de combustível, sendo misturado
fisicamente com o transportador de oxigênio, e a volatilização do carvão acontece (Equação
2.3) seguida da gaseificação in-situ com H2O e CO2 (Equações 2.4 e 2.5). Posteriormente, os
gases resultantes são oxidados por meio da reação com o transportador de oxigênio de acordo
com a Equação 2.6 (ADÁNEZ et al., 2012; ABAD et al., 2015). De maneira semelhante ao
processo CLC, o transportador de oxigênio reduzido é regenerado no reator de ar (MexOy-1 +
O2 → 2MexOy). Para evitar que o combustível sólido seja levado para o reator de oxidação
junto com o transportador de oxigênio, e assim diminuía a eficiência na captura do CO2 do
sistema, duas medidas podem ser adotadas: aumentar o tempo de permanência no reator de
redução e/ou utilizar entre os dois reatores uma unidade de separação das partículas do
combustível das do transportador de oxigênio (denominado de carbon stripper).
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Combustível sólido → H2O + voláteis + char

Equação 2.3

Char + H2O → H2 + CO + cinza

Equação 2.4

Char + CO2 → 2CO + cinza

Equação 2.5

(H2,CO, voláteis) + nMexOy → CO2 + H2O + nMexOy-1

Equação 2.6

A principal vantagem deste processo comparado ao CLC com gaseificação prévia, é
que não necessita do uso de O2 puro, já que a energia necessária para a gaseificação pode ser
gerada pela oxidação do CO e H2 com o transportador de oxigênio, ou pela transferência de
calor sensível do transportador vindo do reator de oxidação (ADÁNEZ-RUBIO, 2014).

2.3.1.3 Chemical-Looping Combustion Aclouping com oxigênio (CLOU)

O processo de Chemical-Looping with Oxygen Uncoupling (CLOU) inicialmente
proposto por Mattisson et al., 2009. Consiste na utilização de um transportador de oxigênio
que libera oxigênio gasoso a alta temperatura no reator de combustível, permitido desse modo
que o combustível sólido seja queimado com o oxigênio gasoso (ADÁNEZ et al., 2012).
Nesse caso, o combustível sólido é alimentado diretamente no reator de redução, ao mesmo
tempo o transportador de oxigênio libera O2 nas condições de operação desse reator
(ADÁNEZ- RUBIO, 2014). A Figura 2.10 mostra um diagrama esquemático do processo
CLOU.
De acordo com Adánez et al., 2012, diversas reações ocorrem no reator de
combustível, a seguir são mostradas as principais:

2MexOy → 2MexOy-1 + O2

Equação 2.7

Carvão → voláteis + Char + H2O

Equação 2.8

Char (principalmente C + O2) → CO2

Equação 2.9

Voláteis + O2 → CO2 + H2O
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Figura 2.10 – Diagrama esquemático do processo CLOU.

Fonte: o Autor.

Primeiramente o transportador de oxigênio libera O2 em elevadas temperaturas de
acordo com Equação 2.7. Ao mesmo tempo o combustível começa a volatizar produzindo um
sólido poroso (char) e gás voláteis (Equação 2.8). O char e os voláteis produzidos são
oxidados pelo O2 liberado pelo transportador de oxigênio (Equações 2.9 e 2.10). Por último, o
transportador de oxigênio reduzido (MexOy-1) é carregado para o reator de ar, onde vai ser
regenerado, e assim ficando apto para iniciar um novo ciclo redox. O calor envolvido em
ambos os reatores é igual a uma combustão convencional ou processo CLC.
Os transportadores de oxigênio em CLOU devem ser capazes de liberar O 2 e oxidar
em temperaturas adequadas para o processo (ex. 800-1000°C). Entretanto, alguns requisitos
termodinâmicos e cinéticos limitam o uso de alguns transportadores de oxigênio em processos
CLOU (KELLER et al., 2014). Os transportadores de oxigênio a base de Cu, Co e Mn são
considerados promissores para serem utilizados em processos CLOU (Adánez et al., 2012).

2.3.2 Produção de hidrogênio por recirculação química

Tendo em vista que, tecnologias de Captura e armazenamento do CO2 (CAC) possui
grande potencial para reduzir as emissões de CO2 de fontes pontuais, como centrais elétricas e
grandes indústrias. Entretanto, a tecnologia de captura de CO2 para ser aplicada ao setor de
transportes é mais complexa, sendo o uso de H2 como combustível uma opção promissora
para reduzir as emissões de CO2 de fontes móveis (ADÁNEZ et al., 2012), já que este setor é
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responsável por cerca de 1/4 das emissões globais de CO2, e essa parcela esta aumentando
atualmente (RYDÉN et al., 2008).
Contudo, maioria das tecnologias existentes para produção de hidrogênio acarreta no
uso considerável de combustíveis fósseis, e consequentemente grandes emissões de CO2
(GARCIA-LABIANO et al., 2015). Atualmente, o principal processo para a produção de
hidrogênio ou gás de síntese, é a partir da reforma a vapor do metano.
Com isso, a geração de gás hidrogênio ou gás de síntese (H2 + CO) utilizando os
processos de recirculação química, pode contribuir para redução da emissão de CO 2 na
atmosfera de duas maneiras: 1) o gás hidrogênio substituindo combustíveis fósseis
principalmente de fontes móveis, pois o mesmo possui uma queima limpa (gera apenas H2O),
e 2) facilitando a captura do CO2 durante a produção do H2. Duas tecnologias inovadoras são
fundamentadas nos conceitos de recirculação química: reforma a vapor integrado com
combustão por recirculação química e reforma autotérmica com recirculação química, nas
quais o objetivo principal é a produção de H2, simultaneamente reduzindo os custos da
captura do CO2 produzido.

2.3.2.1 Reforma a vapor integrado com combustão por recirculação química

Reforma a vapor integrado com combustão por recirculação química (do inglês: Steam
Reforming with Chemical Looping Combustão-SR-CLC), foi proposta inicialmente por Rydén
e Lyngfelt et al., (2006b), onde apresentou um conceito para integrar a geração de energia e a
produção de H2, ocorrendo com captura do CO2 produzido. Ou seja, a principal diferença em
relação à reforma a vapor convencional, é que o sistema CLC é usado para fornecer o calor
necessário para as reações endotérmicas de reforma, e para capturar o CO2 gerado (ADÁNEZ
et al., 2012; GAYÁN et al., 2012b). O reator de reforma pode ficar localizado no reator de
combustível (como na Figura 2.10) ou no reator de ar. Ambos os reatores são de leito
fluidizado, proporcionando condições altamente favoráveis para a transferência de calor
(PANS et al., 2013). A Figura 2.11 apresenta um esquema de uma unidade de reforma a vapor
integrado com combustão por recirculação química.
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Figura 2.11 – Diagrama esquemático de uma unidade de reforma a vapor integrado com combustão por
recirculação química.

Fonte: (adaptado de GAYÁN et al., 2012b).

Nesse processo o vapor de água e hidrocarbonetos são convertidos em gás de síntese
(H2 + CO), por meio de tubos de reforma (SR) preenchidos com catalisadores, assim como
ocorre em uma unidade tubular de reforma a vapor convencional (GAYÁN et al., 2012b). No
reator WGS a produção de hidrogênio é maximizada devido à conversão do CO pela reação
de deslocamento gás-água. Em seguida, a unidade de adsorção por variação de pressão (PSA)
separa a maior parte do hidrogênio dos demais gases. Após a condensação da água, a unidade
de PSA é capaz de separar entre 75-90% do total de hidrogênio do gás de síntese (REDDY e
VYAZ, 2009). Os gases que saem da unidade de PSA, composto por CH4, CO, CO2 e H2; são
usados como combustível no reator de redução (RR) do sistema de CLC. Assim, o processo
integrado fornece quase 100% de captura do CO2 sem qualquer penalização adicional na sua
eficiência (ADÁNEZ et al., 2012).

2.3.2.2 Reforma autotérmica com recirculação química

Reforma autotérmica com recirculação química (do inglês Auto-thermal Chemical
Looping Reforming - CLR), utiliza os mesmo princípios básicos dos processos CLC, sendo a
principal diferença que o produto desejado em CLR não é o calor, mas a produção de H2 e CO
(ADANEZ et al., 2012). Nesse processo, a proporção de ar/combustível é mantida baixa para
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evitar a oxidação completa do combustível a CO2 e H2O (GARCIA-LABIANO et al., 2015).
A Figura 2.12 mostra o desenho esquemático de um processo CLR.

Figura 2.12 – Esquema do processo CLR

Fonte: o Autor.

Como no CLC, no processo de CLR há a utilização de dois reatores, normalmente de
leitos fluidizados, conectados entre si. No reator de redução, o transportador de oxigênio na
forma de óxido reage com o combustível na presença de H2O para produzir gás de síntese. Em
seguida, o transportador na forma reduzida passa para o reator de oxidação para promover sua
re-oxidação e dar início a um novo ciclo (ALVES, 2014). A reação de regeneração do
transportador de oxigênio que ocorre no reator de ar é bastante exotérmica, ou seja, fornece
calor que pode ser usado tanto para fornecer a energia necessária para a reação no reator de
combustível.
As principais vantagens do processo CLR é a produção de H2 a partir do gás metano
ou natural, sem necessidade de energia externa ao sistema que implique em emissões de CO2,
como ocorre com o processo convencional de reforma a vapor do metano, tão pouco necessita
de unidade para separação do ar (ASU) para obter oxigênio, como nos processos de reforma
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autotérmica e oxidação parcial, já que nesse caso o oxigênio é fornecido pelo o transportador
de oxigênio (ORTIZ, 2011).
Todas as tecnologias de recirculação química necessitam de transportadores de
oxigênio com propriedades apropriadas para reagir com o combustível, e assim alcançar o
objetivo desejado. Com isso, a seleção adequada do transportador de oxigênio é uma etapa
primordial nos processos CLC. Devido a isso, os próximos itens serão centrados nos
transportadores de oxigênio, em especial a fase ativa escolhida para esse trabalho de
doutorado, no caso o manganês.

2.4 TRANSPORTADORES SÓLIDOS DE OXIGÊNIO

Nos processos de recirculação química, transportadores de oxigênio podem ser
compreendidos como um material sólido que possui a capacidade de liberar oxigênio para
promover a queima de um combustível, e posteriormente, recuperar esse oxigênio em um
ambiente oxidante.
Geralmente, os transportadores de oxigênio são formados por um óxido de metal de
transição (fase ativa) depositado/impregnado em um suporte inerte. Na literatura diferentes
óxidos metálicos têm sido testados em processos de CLC, sendo a grande maioria a base de
níquel, cobalto, ferro, cobre e manganês. Enquanto os suportes mais utilizados são: Al2O2
(alumina), SiO2 (Sílica), TiO2 (óxido de titânio), NiAl2O4 (aluminato de níquel), MgAl2O4
(Aluminato de magnésio) e ZrO2 (óxido de zircônia). Maiores informações referente aos
transportadores de oxigênio utilizados em processos de CLC, podem ser obtidas no artigo de
revisão de Adánez et al., (2012); Nandy et al., (2016).
Os principais requisitos para um transportador de oxigênio são as seguintes:
(ADÁNEZ et al., 2012):
i) Capacidade suficiente de transporte de oxigênio;
ii) Elevada reatividade com termodinâmica favorável para conversão do combustível,
com distribuição adequada dos produtos desejados (Em CLC: conversão completa
a CO2 e H2O; enquanto em CLR: conversão a H2 e CO);
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iii) Reatividade elevada e mantida com os ciclos redox, tanto na etapa de redução como na
oxidação, e assim reduzir a quantidade de sólidos necessária nos reatores;
iv) Resistência ao atrito;
v) Sem deposição de carbono;
vi) Boas propriedades de fluidização (não apresente aglomeração);
vii) Baixo custo (produção e operação);
viii)

Meio ambiente e toxicidade;

ix) Resistência à desativação por compostos de enxofre;
x) Tamanho de partículas adequadas para possibilitar seu uso em leitos fluidizados.
Essas propriedades aqui apresentadas serão melhores relatadas a seguir, e assim mostrar
os fatores que levou a escolher o óxido de manganês como fase ativa.

2.4.1 Capacidade de transporte de oxigênio do material

Entende-se por capacidade de transporte de oxigênio como a quantidade de oxigênio
que um transportador pode fornecer para oxidar o combustível, e em seguida recuperar essa
mesma quantidade. No caso do transportador de oxigênio ser composto por 100% da fase
ativa, a capacidade de transporte de oxigênio (Ro) pode ser determinada pela a Equação 2.11.

Ro 

moxi  mred

Equação 2.11

moxi

Onde moxi e mred são respectivamente, as massas na forma oxidada e reduzida da fase
ativa. A Figura 2.13 mostra a capacidade de transporte de oxigênio para diversos sistemas
oxidação-redução de interesse para processos CLC.
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Figura 2.13 – Capacidade de transporte de oxigênio (Ro) para diferentes sistemas redox.

Fonte: (ADÁNEZ et al. 2012).

Entretanto, as maiorias dos transportadores de oxigênio são compostas por uma fase
inerte impregnada/depositada com a fase ativa. Nesse caso, a quantidade de oxigênio liberado
vai depender da fração de fase ativa presente no material. Dessa forma, a capacidade de
transporte de oxigênio do material (Roc), pode ser obtida pela Equação 2.12.

Roc 

X FA
* Ro
XM

Equação 2.12

Sendo XFA e XM as quantidades em massa da fase ativa e do material (fase ativa +
inerte), respectivamente.
Segundo Abad et al., (2007), os transportadores de oxigênio com Roc inferior a 0,4%
são inadequados para CLC, já que não são capazes de transferir a quantidade de oxigênio
necessário para queimar o combustível a CO2 e H2O. No caso dos materiais a base de NiO e
CuO, é necessário uma porcentagem em peso de apenas 2% de fase ativa, devido sua alta
capacidade de transporte. Para o Fe2O3/Fe3O4 cerca de 12%; enquanto para os materiais a base
de manganês no mínimo 6% de Mn3O4.
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2.4.2 Reatividade por sucessivos ciclos redox

Os transportadores de oxigênio devem apresentar altas taxas de conversão do
combustível, com seletividade para o produto desejado, que no caso dos processos de CLR é
o gás de síntese; e no CLC é a formação de CO2 e H2O. As reações de redução e oxidação
devem ocorrer de maneiras relativamente rápidas, e que essa reatividade se mantenha por
sucessivos ciclos de redução/oxidação. Com isso, diminuindo a quantidade de sólido utilizado
no sistema CLC.
No estudo teórico realizado por Jerdal et al., (2006), os autores retificaram que os
sistemas redox CuO/Cu, Mn3O4/MnO e Fe2O3/Fe3O4 não apresentavam restrições
termodinâmicas com CH4, H2 ou CO, os quais eram capazes de converter totalmente esses
combustíveis a CO2 e/ou H2O nas condições de CLC. Por outro lado, transportadores a base
de níquel apresentam algumas restrições termodinâmicas para a combustão do CH4, tenho
uma conversão no equilíbrio em torno 99%, com pequenas quantidades de CO e H2 que não
reagem (JERNDAL et al., 2006; ADÁNEZ et al., 2012).
Diversos fatores podem afetar a reatividade do transportador de oxigênio, como tipo
de fase ativa (sistema redox) e suporte utilizado, método de preparação, além das condições
em que os experimentos são realizados. Devido a isso, um estudo cinético do material pode
ser indispensável para conhecer as melhores condições em que o experimento deve ser
realizado, e assim maximizar a conversão dos combustíveis.

2.4.3 Perdas por atrito

Transportadores de oxigênio para serem utilizados em processos de CLC devem
possuir elevada resistência ao atrito, assim reduzindo as perdas de sólidos e não aumentar os
custos do processo.
O atrito abrasivo, desintegração e a fragmentação (fratura) das partículas são os
mecanismos possíveis para geração de finos que ocorrem nos leitos fluidizados (SCALA et
al., 2013). A perda por atrito é influenciada pelas propriedades dos materiais adicionados,
geometria do reator, condições de operação e as reações químicas envolvidas (CABELLO et
al., 2016).
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Inicialmente, Johansson et al., (2004) assumiu que partículas de transportadores de
oxigênio com resistência a fratura inferior a 1N eram susceptíveis à fratura, para seu uso em
um sistema CLC com circulação contínua. Por outro lado, Rydén et al., (2014) verificou que
normalmente os materiais apresentavam uma baixa correlação entre o comportamento por
atrito em unidades em contínuo de CLC, com seus correspondentes valores de resistência a
fratura. Apesar dos limitados trabalhos referente às perdas por atrito nos transportadores de
oxigênio, Cabello et al., 2016, estudou 23 diferentes materiais sugerindo uma metodologia
para seleção de transportadores de oxigênio para serem utilizados em escala piloto de CLC.

2.4.4 Deposição de Coque

Uma reação indesejável que pode ocorrer nos processos de recirculação química é a
formação de carbono sólida no reator de combustível, quando se utiliza algum combustível
gasoso que contem carbono em sua estrutura. O carbono formado na etapa de redução fica
depositado no transportador de oxigênio, sendo transferido para o reator de ar, e quando entra
em contato com O2 é oxidado a CO2. A formação do dióxido de carbono no reator de ar
diminui a eficiência do processo na captura do CO2.
O carbono sólido pode ser formado por meio da reação de Boudouard (Equação 2.13)
ou pela reação de decomposição dos hidrocarbonetos (Equação 2.14) (RYDÉN et al., 2008)
Como também pela reação do monóxido de carbono com gás hidrogênio, descrito na Equação
2.15.

2CO → C + CO2

Equação 2.13

CnHm → (n)C + ((1/2)m)H2

Equação 2.14

CO + H2→ C + H2O

Equação 2.15

A deposição de carbono é dependente do tipo de óxido metálico, material inerte e
razão H2O/combustível utilizado nos processos de CLC (RYDÉN et al., 2008; GAYÁN et al.,
2008; ADÁNEZ et al., 2012). A formação de carbono é fortemente dependente da quantidade
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de oxigênio disponível. Usualmente a deposição de carbono ocorre nos instantes finais da
redução, quando mais de 80% do oxigênio disponível foi consumido (CHO et al., 2005).
Sendo que, diversos estudos mostram que transportadores de oxigênio a base de níquel
possuem uma maior predisposição para a formação de coque, quando comparado a outros
óxidos metálicos (CHO et al., 2005; GAYÁN et al., 2008). A alta formação do coque pelo os
transportadores a base de níquel, é atribuída ao níquel metálico formado durante a etapa
redução, o qual possui a capacidade de catalisar a reação de formação do carbono.
Por outro lado, redução para a fase metálica, que tanto favorece a sinterização e
formação de carbonetos, é altamente improvável no manganês (STOBBE et al., 1999), pois
nas condições de CLC o manganês é reduzido até o MnO.

2.4.5 Aglomeração

Aglomerações de partículas devem ser evitadas, pois podem causar problemas de
fluidização no leito, causando dificuldade ou até mesmo interrupção na circulação dos sólidos
entre os reatores, além de dificultar os contatos eficientes entre o gás e as partículas
provocando uma diminuição na conversão dos combustíveis.
Em geral, transportadores de oxigênio a base de níquel não exibiram problemas de
aglomeração quando testados no reator batch em temperaturas típicas (~950°C) (ADÁNEZ et
al., 2012). Transportadores de oxigênio a base cobre possui alta tendência a defluidização
devido seu baixo de ponto de fusão (1080°C) (MATTISSON et al., 2003). A maioria dos
materiais a base de manganês e ferro apresentaram problema de aglomeração quando testados
em reatores fluidizados.
Devido a isso, o desenvolvimento de um material para ser usado como transportador
de oxigênio deve incluir a avaliação de sua tendência à aglomeração em leitos fluidizados em
condições de CLC (DE DIEGO et al., 2005).
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2.4.6 Meio ambiente e toxicidade

Na seleção dos transportadores de oxigênio que serão utilizados em instalações de
tecnologias de CLC, os aspectos de meio ambiente e toxicidade devem ser respeitados, de
maneira a cumprir com as normas ambientais e de segurança vigentes.
Em geral, níquel e cobalto são considerados os materiais que exibem os maiores riscos
durante a operação. Emissões de partículas contendo níquel deve ter uma atenção especial, já
que compostos derivados de níquel possui propriedades cancerígenas. Porém, ferro e
manganês são considerados como materiais não tóxicos para aplicações de CLC (ADÁNEZ et
al., 2012).
Devido a isso, a escolha de materiais que não apresentam perigos tanto a saúde
humana como ao meio ambiente, é de fundamental importância. De maneira, a facilitar a
gestão dos resíduos gerados nos processos, pois apesar da reutilização dos resíduos ser
prioridade, parte pode ser depositada em aterros sanitários. O impacto ambiental mais grave
da eliminação de resíduos em aterros é a contaminação das águas subterrânea local
(GARCIA-LABIANO et al., 2007).

2.4.7 Características para CLC de diferentes óxidos metálicos

Nos últimos anos diversos transportadores de oxigênio têm sido avaliados em
processos recirculação química. A maior parte dos transportadores de oxigênio relatada na
literatura é sintéticos, obtidos das mais variadas metodologias possíveis: mistura mecânica,
spray dry, freeze granulation e impregnação incipiente.
Adánez et al., 2012 no seu artigo de revisão referente ao progresso nas tecnologias de
recirculação química, listou mais de 700 transportadores de oxigênio desenvolvidos e
testados, sendo a maior parte a base de níquel, cobre, ferro e manganês.
Devido a sua maior reatividade e estabilidade térmica, os transportadores a base de Ni
tem sido amplamente estudados (DUESO, 2011). Porém, o níquel em processos de CLC
geralmente apresenta deposição de carbono, possui custo relativamente alto, além de
problemas ambientais e toxicidade aos seres humanos. Devido a isso, um dos desafios
atualmente é a obtenção de transportadores de oxigênio sem níquel em sua composição.
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Os transportadores de oxigênio a base de cobre apresentam alta taxa de reação e
capacidade de transporte de oxigênio, não possuem restrições termodinâmicas para a
completa conversão do combustível a CO2 e H2O. Em adição, o cobre não apresenta
problemas ambientais, além de ser mais barato que outros materiais geralmente utilizados em
CLC, como o níquel e cobalto (ADÁNEZ et al., 2012). Por outro lado, é recomendado que os
transportadores de oxigênio a base cobre, operem em temperatura próximas de 800°C quando
utilizados em CLC, devido ao baixo ponto de fusão do Cu, e assim evitar problemas de
sinterização. Essa temperatura de operação inferior, quando comparada a de outros
transportadores.
Atualmente a utilização do ferro como transportador de oxigênio tem ganhado uma
significativa atenção em processo de CLC, uma vez que é ambientalmente compatível, e
possui um menor custo quando comparado com outros óxidos metálicos. Tradicionalmente,
transportadores a base de ferro mostram menor reatividade com combustíveis gasosos, se
comparado com os materiais à base de níquel, cobre e manganês (CABELLO et al., 2014).
Além, dos sistemas redox para o ferro possuírem baixa capacidade de transferência de
oxigênio para converter os combustíveis a CO2 e H2O.
Materiais a base de manganês são considerados promissores, pois cumprem com a
maioria dos requisitos básicos para serem utilizados como transportadores de oxigênio
(ABAD et al., 2006). De forma semelhante ao ferro, tem verificado na literatura interesse no
desenvolvimento de transportadores a base de óxidos de manganês, por ser considerado um
material não tóxico e barato (ADÁNEZ et al., 2012). Outro benefício, é que alguns
combustíveis possuem compostos de enxofre em sua composição, que reagem com o
transportador formando sulfuretos nas condições de CLC, por exemplo, materiais a base de Ni
e Co. Entretanto, uma análise termodinâmica feita por Jerndal et al., (2006) concluiu que o
enxofre não deve ser um problema para transportadores a base de manganês. Somando a isso,
o manganês possui custo relativamente baixo, e capacidade de transporte de oxigênio entre os
óxidos de níquel e ferro.
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2.4.8 Transportadores de oxigênio à base de manganês

Diversos estados de oxidação podem está envolvido nas reações redox do manganês.
O

compostos

MnO2,

decompõem-se

próximo

a

500°C,

enquanto

o

Mn2O3 é

termodinamicamente estável em ar, em temperaturas inferiores a 900°C (STOBBE et al.,
1999; ZAFAR et al., 2007; ADANEZ et al., 2012). Assim, a transformação redox entre o
Mn3O4 e MnO é a mais viável para aplicações de CLC (TANG et al., 2015). Estudo teórico de
Jerndal et al., (2006), mostrou que os sistema Mn3O4/MnO é capaz converter totalmente CH4
a CO2 e H2O. A Figura 2.14 mostra diferentes óxidos de manganês em função da temperatura
e pressão parcial de oxigênio.

Figura 2. 14 – Fases dos óxidos de manganês em função da temperatura e pressão parcial de oxigênio.

Fonte (adaptado de ZAFAR et al., 2007).

A re-oxidação dos óxidos de manganês é reversível até o Mn2O3, re-oxidação para o
MnO2 ocorre em oxigênio puro em pressões superiores a 3000 bar. Porém, no trabalho de
Jerndal et al., (2006) foi verifica do que o Mn2O3 não é realista para utilização em condições
atmosféricas.
Apesar das propriedades promissoras do manganês para ser usado como transportador
de oxigênio, poucos materiais a base de Mn foram testados em processos de CLC, isso
quando comparados ao níquel (principalmente), cobre e ferro. Posteriormente, serão relatados
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os principais trabalhos encontrados na literatura sobre transportadores de oxigênio a base de
manganês.

2.4.8.1 Revisão dos TO´s a base de manganês

Alguns estudos sobre os materiais a base de manganês foram realizados com seus
respectivos óxidos puros, mas as conversões do combustível alcançadas foram muito baixas.
Entre os trabalhos destacam-se: Roux et al., (2006) que estudou diversos óxidos metálicos
puros e misturados como possíveis transportadores de oxigênio, entre eles o MnO2 puro.
Contudo o dióxido de manganês apresentou conversão do metano abaixo de 40%, sendo
descartado para os testes posteriores nesse trabalho. Em outro estudo utilizando óxidos
metálicos, Siriwardane et al., (2009) utilizou diversos óxidos puros (CuO; Fe2O3; Co3O4; NiO
e Mn2O3), e por meio de experimentos por análise térmica avaliou suas reatividade com
carvão. O material Mn2O3 apresentou os piores resultados entre os óxidos analisados. Um
fator limitante desses trabalhos foi não terem considerados aspectos termodinâmicos e
térmicos dos óxidos de manganês para os processos de CLC.
Em geral os transportadores de oxigênio a base de manganês relatados na literatura são
combinação da fase ativa com um suporte, sendo que em grande parte ocorreu reações no
estado sólido entre o manganês e o suporte utilizado, acarretando na diminuição

da

reatividade desses materiais. A seguir serão expostos os principais trabalhos com esses
materiais.
Um dos primeiros transportadores a base de manganês foi testado por Mattisson et al.,
(2003), nesse caso o Mn3O4/γ-Al2O3 que foi obtido por deposição a seco, e testada sua
reatividade por termogravimetria, apresentando baixa redução do metano, devido à formação
do aluminato de manganês, proporcionada pelas elevadas temperaturas do sistema. Tentando
resolver o problema da reação do manganês com alumina, Cho et al., (2004) utilizou
MnAl2O4 como suporte para o óxido de manganês, porém os resultados de reatividade com
metano continuaram insatisfatórios.
De maneira semelhante, Zafar et al., (2006) investigou dois transportadores de
oxigênio a base de manganês: o Mn2O3/SiO2 e o Mn2O3/MgAl2O4. O transportador
Mn2O3/SiO2 apresentou baixa reatividade na redução e oxidação, resultado atribuído
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formação irreversível de silicatos de manganês, devido a reação entre a fase ativa e o suporte.
Enquanto o Mn2O3/MgAl2O4 teve uma rápida redução e oxidação, porém sua conversão foi
minimizada pela formação do aluminato de manganês.
Em um estudo mais abrangente em relação à quantidade de transportadores de
oxigênio, Adánez et al., (2004) testaram 240 materiais com potencial para atuarem como
transportadores de oxigênio, composto por 40-80% de óxidos de Cu, Fe, Mn, ou Ni em Al2O3,
sepiolita, SiO2, TiO2 ou ZrO2. Sendo que o ZrO2 foi o melhor inerte para transportadores de
oxigênio a base de Mn. Com base nos resultados obtidos na investigação anterior, Adánez et
al., (2005) selecionaram e sintetizaram 20 diferentes transportadores de oxigênio, para serem
testados por diversos ciclos de redução/oxidação por termogravimetria e no reator batch. O
transportador a base de manganês que foi testado, apresentou problemas de aglomeração no
reator batch.
Johansson et al., 2006, sintetizou 50 diferentes transportadores de oxigênio a base de
óxidos de Ni, Fe ou Mn usando freeze granulation. Em geral o transportador de níquel
apresentava elevada reatividade, seguida do manganês (Mn3O4/Mg-ZrO2). A partir desse
estudo, Mattisson et al., (2006) selecionou os três melhores transportadores de oxigênio a base
de Mn, Fe e Ni para avaliar sua reatividade com gás de síntese em um reator de leito
fluidizado. Concluindo, que os materiais a base Mn (Mn3O4/Mg-ZrO2) e Fe são melhores
candidatos a conversão do gás de síntese do que as partículas de Ni. Enquanto Cho et al.,
(2006) sintetizou por freeze granulation o transportador Mn3O4/Mg-ZrO2, com o intuito de
compreender o processo de aglomeração das partículas. Não ocorreram problemas de
fluidização com as partículas de manganês, porém verificou-se formação de carbono na etapa
de redução. Abad et al., (2006) testou o transportador de oxigênio Mn3O4/Mg-ZrO2 em um
reator em contínuo de 300 W, utilizando gás de síntese e natural como combustível. O
material foi submetido a 70 horas de operação sem sinais de desativação ou aglomeração. A
perda por atrito foi bastante baixa, apresentando elevada reatividade com CO e H2 nas
condições analisadas.
Devido os resultados promissores com o transportador de oxigênio Mn3O4/MgO-ZrO2
anteriormente relatado, Zafar et al., (2007) estudou os parâmetros cinéticos desse material
utilizando uma termobalança. Verificando que a ordem de reação se encontrava na faixa de
outros transportadores de oxigênio relatados na literatura, além de determinar a energia de
ativação para as reações de redução e oxidação como sendo 119 e 19 KJ/mol,
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respectivamente, valores elevados quando comparados a outros transportadores de oxigênio.
Enquanto Rydén et al., (2008) adicionou 3% ou 10% de NiO/MgAl2O4 na fase ativa ao
transportador 40%Mn3O4/Mg-ZrO2. Verificando que os experimentos com ou sem adição de
NiO, produziu resultados semelhantes.
Johansson et al., (2006) utilizou diversos suportes para o Mn3O4, que foram: SiO2,
ZrO2, Ca-ZrO2, Mg-ZrO2, Ce-ZrO2. O material com SiO2 apresentou reatividade
insignificante no reator de leito fluidizado, os melhores resultados foram obtidos com
manganês suportado em Ca-ZrO2 e Ce-ZrO2.
Mei et al., (2013) sintetizou pelo método sol-gel transportadores de oxigênio a base de
Cu, CO e Mn, os quais foram testados em um reator de leito fluidizado e avaliados as
características cinéticas de liberação de oxigênio em diferentes temperaturas. O transportador
Mn2O3/Al2O3 foi testado na temperatura de 700-850°C, e seu processo pode ser descrito pelo
modelo de nucleação e crescimento de grão, a energia de ativação e o fator pré-exponencial
determinados foram 65,9 KJ/mol e 27,37/s, respectivamente.
No estudo estatístico realizado por Forutan et al., (2015) em que utilizando alumina
suportada para o Fe, Mn, Co ou Cu para obtenção de transportadores de oxigênio para serem
avaliados em processos CLR. A partir do método estatístico de superfície de resposta
investigou as melhores condições de operação, verificando que a temperatura de reação e o
tempo possuem efeito positivo no rendimento de hidrogênio para o transportador de oxigênio
Mn/Al2O3, que a melhor conversão do metano ocorre em temperaturas próximas de 900°C, e o
aumento da temperatura pode resultar em aglomeração.
Nos últimos anos, diversos pesquisadores têm testado minerais como transportadores
de oxigênio, em especial minérios de ferro e manganês. Devido ao seu baixo custo, esses
materiais têm sido utilizados em processos de recirculação química com combustíveis líquido
ou sólido. Nesse contexto, Arjmand et al., (2014) utilizou diferentes minerais de manganês em
processos de CLC de combustíveis sólidos, posteriormente comparando com o sintético
Mn3O4/Mg-ZrO2. Os minerais apresentaram metano não queimado, porém conversão total
com gás de síntese. Sendo considerados materiais promissores para possíveis aplicações em
CLC com combustíveis sólidos. De maneira semelhante Sundqvist et al., (2015) utilizou onze
diferentes minérios a base de manganês em processos CLC e CLOU, os resultados para os
minerais variaram consideravelmente, com rendimento máximo de 80% para o metano em
1000°C, e a conversão do gás de síntese foi entre 50-90%. Outros trabalhos que utilizam
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minerais de manganês em processos de recirculação química são: Arjamand et al., 2012;
Linderholm et al., 2012; Schmitz 2016.
Enquanto Rydén et al., 2013 avaliou transportadores de oxigênio a base de Ni, Cu, Fe
e Mn em processo de CLC para combustível líquido, o Mn3O4 foi testado por mais de 17
horas atingindo conversão de 99%, utilizando querosene sem enxofre como combustível,
porém as partículas desse transportador apresentou tendência a formar finos.

2.4.8.2 Suportes

Geralmente na preparação/síntese dos transportadores de oxigênio são utilizados
suportes, com o objetivo de melhorar as propriedades como fluidização, diminuir a
aglomeração das partículas, aumentar a dispersão da fase ativa, fornecer estabilidade térmica
e química, e minimizar as perdas de massa por atrito. Devido a isso, a escolha de um suporte
adequado é essencial, de maneira que não ocorram reações indesejáveis nas condições de
CLC, e que as propriedades desejadas sejam mantidas a um longo tempo.
Um material inerte atua como suporte poroso, providenciando uma alta área
superficial para a reação, e também como um aglutinante aumentando a resistência mecânica,
e assim melhorando à resistência ao atrito (ABAD et al., 2006; ZAFAR et al., 2007). Uma
desvantagem do uso de manganês como transportador de oxigênio é sua alta afinidade com
diversos materiais habitualmente empregados como suporte, reduzindo o número de possíveis
suportes para esse metal (ADÁNEZ et al., 2004; ZAFAR et al., 2007). Diversos trabalhos da
literatura têm evidenciado interações do manganês com os mais variados suportes, alguns
serão relatados a seguir.
A alumina é um dos suportes mais utilizados na obtenção de transportadores de
oxigênio, porém alguns problemas têm sido relatados quando se utiliza manganês com
alumina. Mattisson et al., (2003), depositou óxido de manganês na γ-Al2O3 utilizando a
metodologia de impregnação a seco, verificando que o óxido de manganês interagia com o
suporte formando fases irreversíveis, que foram os aluminatos de manganês: MnAl2O4 e
Mn2AlO4, as quais não reagiam com metano nem oxigênio. De maneira semelhante, Forutan
et al., (2015) impregnou óxido de manganês na alumina pelo método de co-precipitação,
verificando a formação de aluminato de manganês. Em contrapartida, Mei et al., (2013)
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sintetizou o transportador Mn2O3/Al2O3 avaliando sua cinética de liberação de oxigênio para
processos CLOU, testando na temperatura de 700-850°C nesse caso não foi verificado reação
da fase ativa com o suporte.
O trabalho de Cho et al., (2004) utilizou o MnAl2O4 como suporte para o Mn3O4, não
sendo verificado reações no estado sólido com a fase ativa, no entanto a reatividade do
material era insuficiente para processos CLC. Nesse mesmo sentido, Zafar et al., (2006)
sintetizou o MgAl2O4, posteriormente impregnando a fase ativa. Após a síntese do
transportador Mn2O3/MgAl2O4 verificou-se por DRX a formação da fase MnAl2O4,
evidenciando a reação da fase ativa com o suporte.
Outro material bastante utilizado como suporte é a sílica (SiO2), onde Zafar et al.,
(2006) impregnou manganês no suporte SiO2, verificando que nas elevadas temperaturas do
processo recirculação química, ocorria a formação irreversíveis de silicatos de manganês.
Resultados semelhantes também foram obtidos por Adánez et al., (2004) e Johansson et al.,
(2006).
O óxido de titânio (TiO2) também foi utilizado como suporte para o Mn3O4,
apresentando baixa reatividade, devido a formação de titanatos durante a sinterização do
material. Enquanto o óxido de manganês depositado na sepiolita apresentou baixa resistência
mecânica (ADÁNEZ et al., 2004).
De acordo com o que foi apresentado até o momento, conclui-se que o manganês
apresenta inúmeras vantagens para ser utilizado como fase ativa em processos de recirculação
química, quando comparado aos demais metais frequentemente utilizado nesse processo, que
são: capacidade de transporte de oxigênio alta, termodinâmica favorável nas condições de
CLC, ambientalmente seguro, não tóxico e de baixo custo. Porém, para melhorar suas
propriedades o manganês deve ser depositado em um suporte apropriado. De igual maneira,
percebe que os suportes Al2O3, MgAl2O4, SiO2, TiO2 e sepiolita não são adequados para o
manganês, principalmente pelas reações no estado sólido entre a fase ativa e o suporte,
tornando o material pouco reativo. Verificando-se, que o suporte mais conveniente para os
transportadores de oxigênio a base de manganês é o ZrO2 (zircônia). Também ficando
constatado, é a possibilidade da utilização do manganês em processos de CLC com
combustíveis gasoso, líquido ou sólido.
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3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo Geral

O objetivo geral desse trabalho é a preparação por impregnação, caracterização e
seleção de transportadores de oxigênio a base de manganês, para utilização em processos de
combustão com recirculação química.

3.1.1 Objetivos Específicos
✓ Preparar por impregnação incipiente cinco diferentes transportadores de oxigênio a
base de manganês para possíveis aplicações em processos de combustão com
recirculação química;
✓ Obter as características químicas, físico-químicas dos materiais por porosimetria por
injeção de mercúrio, resistência à fratura, difração de raios X (DRX), Redução e
Oxidação a temperatura programada (TPR e TPO), capacidade de transporte de
oxigênio;
✓ Avaliar a reatividade com metano, gás hidrogênio e oxigênio em diferentes
temperaturas, utilizando uma termobalança;
✓ Calcular os índices de velocidades das reações de redução/oxidação;
✓ Selecionar os materiais mais promissores para serem testados no reator de leito
fluidizado descontínuo;
✓ Submeter os transportadores de oxigênio selecionados em diferentes condições
experimentais no reator de leito fluidizado descontínuo, avaliando suas reatividades
com diferentes combustíveis e temperatura, perdas por atrito, resistência à
aglomeração e formação de coque;
✓ Comparar as propriedades químicas, físico-químicas e texturais dos materiais antes e
depois dos experimentos no reator fluidizado por: DRX, TPR e MEV.
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4. EXPERIMENTAL

Esta tese de doutorado foi desenvolvida utilizando cinco promissores transportadores
de oxigênio à base de manganês. O capítulo da metodologia experimental será dividido em
duas etapas:
1) Preparação, caracterização e seleção dos transportadores de oxigênio: apresentam
os materiais precursores, metodologias adotadas nas sínteses dos transportadores de
oxigênio e as técnicas de caracterizações utilizadas durante essa etapa, com o intuito
de selecionar os materiais com propriedades promissoras para processos

de

Combustão com Recirculação Química.

2)

Avaliação dos transportadores selecionados: os transportadores de oxigênio
selecionados durante a primeira etapa foram avaliados por diversos ciclos em uma
termobalança, e no reator de leito fluidizado descontínuo (RLFD) onde os
experimentos se assemelham as condições que os TO´s são submetidos em processos
de CLC. Ao fim dos testes no reator, os transportadores de oxigênio foram
caracterizados por técnicas apropriadas.

Todas as etapas serão melhores apresentadas nas subseções a seguir. Os resultados e
discussões serão mostrados nos capítulos posteriores, sendo o capítulo 5 referente à primeira
etapa, enquanto o sexto é referente à segunda etapa.

4.1 PREPARAÇÃO, CARACTERIZAÇÃO E SELEÇÃO DOS TRANSPORTADORES DE
OXIGÊNIO

Na Figura 4.1 é mostrado o fluxograma para o procedimento experimental utilizado
durante a primeira etapa desse trabalho de doutorado.

Tese de Doutorado – Tiago Roberto da Costa

63

Figura 4.1 - Fluxograma do procedimento experimental da 1ª Etapa.

Fonte: O Autor.

Onde RF significa resistência à fratura das partículas, DRX é difração de raios X, TPR
é redução à temperatura programada, TPO é a oxidação à temperatura programada, Roc é a
capacidade de transporte de oxigênio dos materiais, ICP é os resultados de composição
química e por último TG corresponde a termogravimetria.

4.1.1 Materiais precursores

O desenvolvimento dessa tese de doutorado iniciou-se com cinco promissores
transportadores de oxigênio, tendo como fase ativa óxidos de manganês. Esta subseção
descreve os materiais precursores e metodologias utilizadas nas sínteses dos TO´s. A

Tabela

4.1 lista os materiais precursores utilizados na preparação dos transportadores de oxigênio.
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Tabela 4.1 – Materiais precursores utilizados na síntese dos transportadores de oxigênio a base de manganês.

MATERIAIS PRECURSORES
Fonte da fase ativa

Suportes

Origem

Hidrotalcita + ZrO2

MELChemicals

Mn(NO3)2.4H2O

ZrO2

YanYu Industrial

(Panreac)

ZrO2

Saint Gobain (Zirpro)

CaAl2O4

Sintético

Os suportes selecionados foram submetidos a testes físicos de porosidade por injeção
de mercúrio e resistência a fratura. A quantidade de fase ativa teórica possível de impregnar
em cada suporte foi obtida através do teste de volume de poros.

4.1.2 Determinação do volume de poros dos suportes

A determinação do volume total de poros de cada material consiste em utilizar a
técnica de impregnação incipiente. Nesta metodologia uma solução aquosa 5 molar de
Mn(NO3)2.4H2O (saturada na temperatura ambiente) foi adicionada lentamente a uma
quantidade conhecida de suporte. A solução é adicionada pouco a pouco no sólido até sua
saturação, sempre misturando o sistema até que as partículas apresentem

aspectos

homogêneos e desprendidos. O processo ocorre em temperatura ambiente e não necessita de
etapas de filtração. Por último os materiais foram calcinados (20°C/min, até 550°C, com
permanência de 30 min), para decomposição do nitrato e formação dos óxidos de manganês.
Dos quatros suportes utilizados, somente o ZrO2 da MelChemicals não apresentou
porosidade após a calcinação. Os demais foram submetidos a uma segunda etapa de
impregnação com o intuito de aumentar a quantidade de fase ativa depositada. A Tabela 4.2
apresenta os suportes utilizados, com seus respectivos volumes de poros e a quantidade de
etapas de impregnações realizadas.
O método de impregnação por umidade incipiente foi utilizado, pois proporciona
preparação dos materiais de modo rápido, econômico e eficiente, além dos bons resultados de
reatividade relatados na literatura com transportadores de oxigênio obtidos por esta técnica.
Porém a partir dos resultados mostrados na Tabela 4.2 optou-se por realizar uma adaptação na
metodologia, que consiste na impregnação por umidade incipiente com aquecimento, com a
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finalidade de aumentar a quantidade de fase ativa impregnada. Somente o suporte ZrO2 da
MELchemicals foi impregnado pelas duas técnicas (umidade incipiente a frio e com
aquecimento).

Tabela 4.2 – Suportes com seus respectivos volumes de poros por etapa(s) de impregnação(ões).

Volume de poros (mL/g)
Suporte

1ª Impregnação

2ª Impregnação

Total

CaAl2O4

0,20

0,15

0,35

ZrO2 Yanyu

0,23

0,20

0,43

ZrO2 Saint Gobain

0,18

0,18

0,36

ZrO2 MelChemicals

0,5

0,5

4.1.3 Preparação dos transportadores de oxigênio
Foram utilizados três diferentes suportes comerciais a base de ZrO2 e o CaAl2O4
sintético de fácil obtenção, para reduzir as dificuldades na obtenção de grandes quantidades
desses materiais em possível utilização em uma planta piloto. A seguir é detalhado o
procedimento utilizado na obtenção dos transportadores de oxigênio utilizados nesse trabalho.

4.1.3.1 – Transportador Mn3O4/CaAl2O4
O suporte CaAl2O4 foi obtido misturando-se γ-Al2O3 comercial (Panreac, dp<10 µ m)
com CaCO3 (Panreac dp<10 µ m) e grafite, na seguinte proporção: 33% CaCO3, 58% γ-Al2O3
e 9% grafite, em massa. A mistura foi pelletizada utilizando um pelletizador de pressão
hidráulica. Os pellets foram calcinados a 1400 °C durante 18 horas. Após isso, os pellets
foram moídos e peneirados para obtenção de partículas de CaAl2O4 na faixa de 100-300 µ m
(GAYÁN et al., 2013; CABELLO, 2014).
Comprovada a baixa quantidade de fase ativa nos suportes a partir do método de
impregnação com umidade incipiente na temperatura ambiente, e com o intuito de aumentar a
quantidade de manganês impregnado, utilizou uma variação da metodologia citada, conhecida
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como impregnação com umidade incipiente com aquecimento. Sendo utilizado um volume da
solução saturada de Mn(NO3)2.4H2O (7,1 mol/L), que correspondesse ao volume total de
poros do suporte.
A metodologia consistiu em pesar o suporte, e em seguida calculava o volume de
solução que seria adicionado. Posteriormente, pesava a quantidade de nitrato de manganês
necessário para preparar a solução saturada equivalente ao volume de poros do suporte. De
posse desses dados, colocava o suporte em um becker e a massa do nitrato pesada em outro,
cada material sobre uma chapa magnética com agitação e temperatura em torno de 80°C. O
nitrato permanecia nessas condições até a completa dissolução em sua própria água de
hidratação, acontecendo isso, a solução era adicionada ao suporte com agitação para garantir a
homogeneidade na impregnação. Neste material ocorreram duas etapas sucessivas de
impregnação. Na primeira o volume de solução de nitrato adicionado foi de 0,20 mL/g. Após
isso, o material resultante foi submetido a uma etapa de calcinação em forno convencional,
levando 30 min para atingir a temperatura de 550ºC, e permanecendo nessa condição por 30
min. O material resfriado foi retirado da mufla ou forno convencional e submetido à segunda
etapa de impregnação, onde o volume adicionado foi 0,15 mL/g, correspondendo uma
quantidade teórica final de Mn3O4 impregnada de 15,9%. Finalmente, após a segunda
impregnação o transportador de oxigênio sintetizado foi calcinado em atmosfera de ar, foi
aquecido até 950°C, mantendo-se nessa condição por um período de 60 min.

4.1.3.2 – Transportador Mn3O4/ZrO2 (Yanyu)

Foi utilizada ZrO2 comercial fornecida pela YanYu Industrial Co. limited com sede na
China, com tamanhos de partículas de 100-300 µ m, porosidade por injeção de mercúrio
intraparticular de 56% e densidade 2,06 g/cm3.
O suporte foi submetido a duas etapas de impregnação por umidade incipiente com
aquecimento, seguindo a mesma metodologia utilizada para o aluminato de cálcio (CaAl2O4).
Na primeira etapa foi adicionado um volume de 0,23 mL/g, enquanto na segunda 0,20 mL/g
de uma solução com 7,1M de Mn(NO3)2.4H2O. A quantidade total de fase ativa teórica
impregnada foi de 18,8% em massa de Mn3O4. Após cada etapa de impregnação sucederam
calcinações, na primeira o material foi calcinado a 550°C durante 30 min, já na segunda, a
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calcinação ocorreu a 950°C permanecendo uma hora nessa temperatura, todas utilizando um
forno mufla em atmosfera de ar.

4.1.3.3 – Transportador Mn3O4/ZrO2 (Saint Gobain)

Na preparação deste transportador foi utilizado como suporte o ZrO 2 comercial
proveniente da Indústria Saint Gobain com sede na França, com densidade aparente de 2,8
g/cm, porosidade por injeção de mercúrio de 50,0 %, selecionando partículas com tamanhos
na faixa de 100-300 µ m. O método de impregnação foi umidade incipiente com aquecimento,
sendo realizadas duas etapas de impregnação, usando em cada 0,18 mL/g, com um total
teórico de fase ativa impregnada de 16,3% em massa de Mn3O4. A metodologia de calcinação
foi igual aos materiais anteriores.

4.1.3.4 – Transportador Mn3O4/ZrO2 (MELChemicals) com aquecimento
Um estudo prévio sobre as condições de calcinação do mineral ZrO2 fornecido pelo
MELChemicals com sede na Inglaterra, concluiu que o material fornecia o maior volume de
poros quando era calcinado até 700ºC, com permanência de duas horas nessa temperatura,
utilizando um forno mufla com atmosfera de ar.
Utilizando peneiras adequadas selecionou partículas com tamanhos na faixa de 100300 µ m, que possuíam densidade de 1,2 g/cm3 e porosidade de mercúrio de 57,2%. A partir
da determinação de volumes de poros (item 3.1.2), verificou-se que o suporte ZrO2 da
MELChemicals possuía alto volume de poros (0,50mL/g), e que admitia somente uma etapa
de impregnação. A impregnação ocorreu por umidade incipiente com aquecimento, na qual
adicionou solução de 7,1M de Mn(NO3)2.4H2O (Panreac) equivalente a volume de poros do
suporte (0,50 mL/g).
Como a síntese desse material ocorreu somente em uma etapa de impregnação, o
material resultante foi submetido à calcinação, partindo da temperatura ambiente até 550°C,
alcançada essa condição permaneceu por 30 min, e em seguida foi aquecido até 950°C,
permanecendo nessa temperatura por 60 min.
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4.1.3.5 – Transportador Mn3O4/ZrO2 (MEL Chemicals) a frio
Devido ao alto volume de poros do suporte ZrO2 da MELChemicals, escolheu preparar
um transportador pelo método da umidade incipiente na temperatura ambiente (frio).
O processo consiste em adiciona um volume da solução de 5M de Mn(NO3)2.4H2O
(saturada na temperatura ambiente), equivalente aos volumes de poros do suporte previamente
pesado. A solução foi adicionada lentamente e com agitação para garantir a homogeneidade
da impregnação. A metodologia de calcinação foi a mesma utilizada no item 3.1.3.4.
Todos os transportadores de oxigênio preparados e calcinados foram pesados e
peneirados para eliminar partículas que não se encontrasse na faixa de tamanho de 100-300
µ m.

4.1.3.6 – Nomenclaturas dos transportadores de oxigênio
A Tabela 4.3 mostra os transportadores oxigênio preparados, a metodologia e a
quantidade de impregnações que os materiais foram submetidos, assim como a nomenclatura
que será adotada para cada amostra durante esse trabalho.

Tabela 4.3 – Suportes empregados, etapas de impregnações, método utilizado e a nomenclaturas que serão
adotadas.

Suporte

Etapas

Método

Nomenclatura

CaAl2O4 (Sintético)

2

UIA

Mn-CaAl

ZrO2 (Yanyu)

2

UIA

Mn-ZrY

ZrO2 (Saint Gobain)

2

UIA

Mn-ZrSG

ZrO2 (MELChemicals)

1

UIA

Mn-ZrMA

ZrO2 (MELChemicals)

1

UIF

Mn-ZrMF

Onde: UIA significa umidade incipiente com aquecimento e UIF umidade incipiente a frio.

Não foi testada a possibilidade de uma terceira etapa de impregnação para os
transportadores que permitiram duas impregnações, pois optou em estudar os materiais nessas
condições, já que todos possuem uma quantidade de fase ativa semelhante, e assim facilitaria
a avaliação da influência dos suportes nos diferentes resultados.
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A nomenclatura adotada para a identificação dos transportadores (Tabela 4.3), no
Mn/ZrSG o Mn indica o metal da fase ativa (que no caso é o manganês), depois tem-se o Zr
que indica que o suporte é a base de zircônio (nesse caso ZrO2), e o SG significa Saint
Gobain que é a empresa que forneceu o material. No caso do Mn/ZrMA e Mn/ZrMF, indica
que ambos têm óxidos de manganês como fase ativa, o Zr é do suporte de zircônia (ZrO2), e o
M da procedência, que nesse caso é a empresa MELChemiclas. A letra A indica que foi
impregnado com aquecimento, e o F da impregnado a frio.

4.1.4 - Técnicas de caracterização
Este tópico detalha os equipamentos, metodologias e técnicas de caracterização
utilizadas durante a etapa de preparação e seleção dos transportadores de oxigênio a base de
manganês. Os suportes foram caracterizados por porosimetria por injeção de mercúrio,
resistência à fratura, difração de raios X (DRX). Após a etapa de impregnação da fase ativa,
os transportadores de oxigênios obtidos foram caracterizados por resistência a fratura, DRX,
redução e oxidação a temperatura programada, capacidade de transporte de oxigênio dos
materiais, composição química (somente para os transportadores Mn-ZrMA e Mn-ZrMF) e
reatividade por termogravimetria.
Para selecionar os transportadores de oxigênio com propriedades promissoras em
processos de CLC, foram utilizados, principalmente, os resultados de resistência à fratura e os
resultados dos ciclos redox obtidos por termogravimetria.

4.1.4.1 - Porosimetria por injeção de mercúrio
Os suportes selecionados foram caracterizados por porosimetria por injeção de
mercúrio, pois materiais com alta porosidade são desejados, o que facilita e aumenta a
quantidade de fase ativa possível de impregnar. Os ensaios foram realizados em um
equipamento da Quantachrome, Poremaster 33, que consegue medir volumes de poros de
0,003 a 360 µ m de diâmetro e com faixa de pressão de 140 KPa a 231 MPa.
Comprovada suas porosidades, os mesmo foram submetidos à prova de volume total
de poros, para determinar a quantidade de fase ativa possível de impregnar em cada suporte,
e, analisando se o conteúdo é suficiente para serem utilizados como possíveis transportadores
de oxigênio. Os resultados utilizados foram da porosidade intraparticular total.
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4.1.4.2 – Resistência à fratura
Devido às condições operacionais existentes em sistemas fluidizados, como choque
entre partículas e com as paredes do reator é necessária a utilização de materiais que além de
apresentarem alta reatividade durante os ciclos de redução/oxidação, também possuam baixa
perda de massa por atrito, pois altas velocidades de atrito diminuem a vida útil das partículas,
aumentando os custos do processo.
Os valores de resistência à fratura servem como parâmetro semiquantitativo para
identificar se os materiais possuem resistências suficientes para aplicação em leitos
fluidizados e seus valores são expressos em Newton (N). Tanto os suportes como os
transportadores de oxigênio foram avaliados por essa técnica.
A resistência à fratura dos suportes e transportadores de oxigênio foram medidas
utilizando um equipamento da Shimpo FGN-5X. A metodologia utilizada consistia em
colocar as partículas na superfície plana do equipamento, separar uma partícula das demais e
exercer a pressão necessária até sua fratura. Para diminuir os erros nos levantamentos dos
dados, já que os ensaios são manuais, foram realizados 20 ensaios para cada amostra, sendo o
valor final da resistência à fratura, a média dessas 20 medições. Também são calculados os
desvios padrão das medições realizadas, onde experimentos com baixos desvios padrões
indicam uma maior homogeneidade nos resultados de resistência à fratura da amostra.

4.1.4.3 - Difração de raios X (DRX)
A análise por difração de raios X permite conhecer as fases e estruturas cristalinas
presentes nos materiais. Os difratogramas foram obtidos para os suportes e os transportadores
de oxigênio, com o objetivo de comparar mudanças de estruturas, interações fase
ativa/suporte e identificar os compostos cristalinos presentes nas amostras.
O equipamento utilizado foi da Bruker D8 Advance Series 2, utilizando fonte de
radiações CuKα, com voltagem de 40 KV, corrente de 40 mA, com um monocromador de
feixes difratados de grafite, com passo de 0,05 graus. A porta amostra utilizada foi de fundo
zero, fabricado em cristal de silício indicado para uso de pequenas quantidades de amostra. O
porta amostra foi mantido em posição horizontal com rotação, para minimizar os efeitos de
orientações preferenciais dos cristais. Os dados foram coletados na faixa de 2θ (dois theta) de
3 a 80 graus. A metodologia utilizada foi de sólidos na forma de pó finos, e como as amostras
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utilizadas possuíam tamanhos iguais ou maiores do que 100 µ m, as mesmas foram maceradas
(moídas) até atingirem tamanhos de partículas inferiores a 50 µ m, que são recomendados para
serem utilizados nesse equipamento.
A identificação das fases e estruturas cristalinas presentes foi obtida utilizando as
posições e as intensidades dos picos de difração observados e comparando com dados
fornecidos pelas fichas de referências do JCPDS (Joint Commitee on Powder Diffaction
Standards) contidas na base de dados do ICDD (International Center for Diffration Data)
versão 2003, permitindo uma correta identificação das fases cristalinas contidas nos materiais
analisados.

4.1.4.4 - Redução à temperatura programada (TPR)
A técnica de redução à temperatura programada permite estudar o comportamento de
espécies redutíveis presente em um sólido, quando submetido a um gás redutor (nesse caso
gás hidrogênio) com a variação da temperatura e/ou tempo. O TPR auxilia fornecendo
informações sobre a redutibilidade tanto das espécies cristalinas, como amorfas, se presente
nos materiais.
Os experimentos de TPR foram obtidos com um equipamento da AUTOCHEM II da
Micromeritics. Nessa análise utilizou cerca de 180 mg de amostra, a qual era submetida a um
tratamento para remoção de possível umidade, que consistia em aquecimento até 300ºC, com
permanência nessa temperatura de 1 hora, todo processo ocorreu em atmosfera inerte de
argônio. Após o tratamento a amostra foi resfriada, e posteriormente aquecida com uma
velocidade 7ºC/min, da temperatura ambiente até 1000ºC, utilizando como gás redutor
10%H2-90%Ar, com fluxo de 0,02 L/min. Os dados referentes às temperaturas de redução e
consumo de H2 são obtidos utilizando um detector de condutividade térmica (TCD).

4.1.4.5 - Oxidação à temperatura programada (TPO)
O processo de oxidação a temperatura programada (TPO) permite estudar o
comportamento de um material quando submetido a uma atmosfera oxidante e aquecimento
programado. Os resultados de TPO´s foram obtidos utilizando uma termobalança da TA
Instruments, modelo Q500 sob atmosfera de ar sintético com vazão de 100 mL/min, na faixa
de temperatura entre 30-950°C, e aquecimento de 10°C/min, utilizando cerca de 50 mg.
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4.1.4.6 - Capacidade de transporte de oxigênio dos materiais (Roc)
Os resultados de Roc foram determinados utilizando a termobalança da CI Eletronics.
Os transportadores de oxigênios foram aquecidos a 10°C/min até a temperatura de 1000°C,
em fluxo de 5%H2-95%N2 com vazão de 25 L/hora, de maneira a possibilitar que a fase ativa
estivesse na forma mais reduzida em condições de CLC. Em todos os experimentos foi
utilizado aproximadamente 50 mg de amostra. O Roc foi obtido considerando que toda perda
de massa foi resultado da saída do oxigênio. Dessa forma, a capacidade de transporte de
oxigênio do material seria a porcentagem de massa perdida pelo transportador de oxigênio.

4.1.4.7 - Composição Química
Foram realizadas análises de composição química para os transportadores de oxigênio
sintetizados com o suporte proveniente da MElChemicals (Mn-ZrMA e Mn-ZrMF), pois os
mesmos apresentaram fase ativa diferente do Mn3O4. Então, com a identificação dos
elementos químicos presente nesses materiais, com os demais resultados de caracterização e
da literatura, foi possível elaborar uma explicação para o comportamento inusitado desses
transportadores de oxigênio.
As composições químicas desses transportadores de oxigênio foram determinadas
mediante a técnica de espectroscopia de emissão atômica por plasma indutivamente
acoplamento (do inglês Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry; ICPAES), utilizando um espectrômetro Jobin Ybon 2000.

4.1.4.8 – Reatividade por termogravimetria
A termogravimetria é uma técnica que estuda com o transcorrer do tempo, reações
sólido/gás mediante a variação de peso que ocorre no sólido durante suas reações, em
condições de temperatura e concentração de gases controlados (CELAYA, 2007). Nesse
estudo determinou-se a capacidade de transporte de oxigênio e reatividade dos
transportadores, tanto em relação às reações de redução como de oxidação.
A metodologia utilizada durante os testes de reatividade por termogravimetria foi
primeiramente citado por Adánez et al., (2004), baseando-se nas variações de massa dos
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transportadores de oxigênio, quando submetidos em distintas temperaturas e gases reativos, o
qual considerou que as mudanças ocorridas nos termogramas são decorrentes das reações de
redução e oxidação da fase ativa.
Os ensaios foram realizados utilizando uma termobalança adaptada do Instituto de
carboquímica localizado em Zaragoza-ESP. Nos experimentos utilizou-se aproximadamente
50 mg de amostra, a qual era aquecida até a temperatura de estudo em fluxo de ar sintético.
Quando alcançada a temperatura desejada e verificada a estabilidade do sistema, começava os
experimentos, sendo os transportadores de oxigênios submetidos a sucessivas etapas de
redução e oxidação. Para evitar a mistura dos gases de redução e oxidação, introduzia-se
nitrogênio durante 2 minutos após as etapas de redução e oxidação. A Tabela 4.5 detalha as
condições dos experimentos realizados na termobalança.

Tabela 4.4 – Condições dos experimentos realizados com os transportadores de oxigênio na termobalança.

Temperatura (°C)

950

850

Redução

Oxidação

Ciclos

15%H2 + 20%H2O + 65%N2 (25L/h)

Ar sintético

3

15%CH4 + 20%H2O + 65%N2 (25L/h)

Ar sintético

3

15%H2 + 20%H2O + 65%N2 (25L/h)

Ar sintético

3

15%CH4 + 20%H2O + 65%N2 (25L/h)

Ar sintético

3

Durante os experimentos os fluxos dos gases foram mantidos em 25 L/hora, com o
objetivo de diminuir as oscilações quando ocorriam as mudanças dos gases e minimizar a
resistência a difusão externa dos gases. Utilizados H2 e CH4 como gases redutores, ar sintético
como oxidante, e nitrogênio puro para fazer a purga do sistema e evitar o contato entre os
gases redutores e oxidantes. O vapor de água utilizado é para simular as condições existentes
no reator de redução em um sistema CLC e/ou evitar a deposição de carbono quando utilizava
gases contendo carbono como redutor. Para estudo e tratamento dos dados foi considerada
que a massa de 100% corresponderia à amostra em seu maior estado de oxidação na
temperatura analisada, e que toda perda de massa é devido à reação do oxigênio da fase ativa
(óxido de manganês) com o gás redutor. Mediante os resultados de termogravimetria foi
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possível determinar diversos parâmetros importantes, como: quantidade de óxido metálico
efetivo, índice de velocidade e a capacidade de transporte de oxigênio de cada transportador.

a) Descrição do equipamento
O equipamento é composto por um sistema de preparação e alimentação de gases, uma
termobalança da CI Eletronics e um sistema para recebimento dos dados. O equipamento é
mostrado nas Figuras 4.2 e 4.3.

Figura 4.2 - Desenho esquemático da termobalança.

Fonte: (adaptado de DUESO, 2010).
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Figura 4.3 - Imagem da instalação da termobalança.

Fonte: o autor.

b) Sistema de preparação e alimentação dos gases
O sistema utilizado para preparação e alimentação dos gases é composto por diversos
medidores de fluxos mássicos e válvulas, o que permite utilizar diversas composições gasosas
com diferentes fluxos, as quais serão introduzidas no reator da termobalança. Este sistema
também permite a mescla de gases redutores com vapor de água, utilizando um borboteador o
qual está envolto por uma resistência térmica. Os gases alimentados atravessam o saturador
com vapor de água. A temperatura da resistência é mantida de tal maneira a fornecer a
quantidade de vapor de água desejado.
Alguns exemplos de gases que podem ser utilizados nesse sistema; são gases
redutores como H2, CO e hidrocarbonetos leves (por exemplo, CH4), podendo também
simular impurezas (SO2, H2S). Os gases oxidantes podem ser: CO2 e O2 em variadas
concentrações, gás inerte usualmente utilizado é o N2.
As válvulas e os medidores mássicos são controlados eletronicamente com auxílio de
um programa desenvolvido pelo o Serviço de instrumentação da Universidade de Zaragoza, o
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qual permite abrir/interromper gases, variar as concentrações e fluxo mássico, proporcionando
a utilização de diversas composições gasosas e distintos fluxos mássicos.

c) Termobalança CI Eletronics
As partes fundamentais da termobalança que podem ser visualizadas na Figura 4.2
são: uma microbalança na parte superior, um reator de quartzo, e um forno elétrico. No
interior do forno cilíndrico está situado um termopar para medição e controle da temperatura,
um reator onde é colocada a amostra. A temperatura máxima de operação da termobalança é
1000ºC e o aquecimento é realizado por resistências elétricas.
As amostras sólidas a serem analisadas são colocadas em uma cestinha, que possui 8
mm de altura e 14 mm de diâmetro, produzida em platina para evitar sua corrosão. A cestinha
com amostra é alojada no interior do reator, onde são submetidas e analisadas em diversas
condições. O reator é composto por dois tubos de quartzo, um interno com 10 mm e outro
externo com 24 mm de diâmetro. Os gases são introduzidos na parte superior do tubo externo,
reagindo com amostra na parte inferior e em seguida saindo pela parte superior do tubo
interno.
Para evitar danos na parte interna da microbalança, como corrosão dos circuitos
eletrônicos localizado na seção superior, é introduzido de forma constante um fluxo N2 na
cabeça da balança, para evitar contato entre gases reativos com as partes metálicas do
equipamento.

d) Sistema de recebimentos de dados
O programa utilizado é LabWeight 3.0, o qual permite medir e controlar a velocidade
de aquecimento do termopar. Através desse programa registra-se continuamente a
temperatura, o peso da amostra e sua variação com o tempo (sensibilidade de 0,05 mg).
A possibilidade de controlar a temperatura e a velocidade de aquecimento permite
avaliar o comportamento das amostras em diferentes temperaturas, obtendo informações das
melhores condições reacionais, possibilitando também a realização de estudos cinéticos.
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e) Tratamento dos resultados

Através da termobalança obtêm os valores de peso da amostra em função do tempo
e/ou temperatura. Quando as amostras são submetidas à etapa de redução observa-se uma
diminuição de massa na amostra, que é consequência da perda de oxigênio do transportador,
devido à reação com o combustível. Na etapa de oxidação ocorre à regeneração total ou
parcial do oxigênio perdido na redução, podendo a amostra volta a sua massa inicial.
Nessa etapa avaliou-se a reatividades dos transportadores por isotermas, e as
conversões das amostras foram obtidas utilizando as equações 4.1 e 4.2.

Na redução:

mox  m
mox  mred

Equação 4.1

 1  mox  m
mox  mred

Equação 4.2

X
red

Na oxidação: X
oxi



Onde:
Xred e Xoxi = conversão na redução e oxidação, respectivamente;
mox = massa da amostra no estado mais oxidada nas condições analisadas;
mred = massa da amostra no estado mais reduzido nas condições analisadas;
m = massa da amostra em algum instante da reação.

Apesar das equações de conversões serem simples de operar, Celaya (2007), destacou
em seu trabalho algumas preocupações adicionais que devem ser adotadas no processamento
dos dados, e com isso fazer algumas correções durante o tratamento dos resultados.
✓ O empuxe sobre o cadinho é diferente para cada gás, devido suas distintas
viscosidades e densidades, por isso quando ocorre uma mudança de gás
alimentado ocorre uma variação do peso registrado. Na Figura 4.4, esse
fenômeno é representado por dm.
✓ As mudanças de gases produzem uma interrupção momentânea do
gasoso.
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Para um ciclo redox ideal, a variação de peso durante a etapa de redução deve ser igual
na oxidação. A Figura 4.4 mostra um termograma típico correspondente às etapas de:
redução, purgas e oxidação de um transportador de oxigênio.

Figura 4.4 - Exemplo de um termograma típico que mostra as mudanças de alimentação gasosa durante um ciclo
redox.

N2

N

1 5 % H2

2

N

Ar

2

93.4

Peso aparente (mg)

dm
dm

93.2

93.0

dm

92.8

0

10 0

200

3 00

40 0

500

6 00

70 0

T em p o (s)
Jonhasson et al., (2006), para facilitar a comparação entre as velocidades de reação
entre diferentes transportadores de oxigênio, utilizou o índice de velocidade (rate index) que
foi definido como a razão normalizada pela equação 4.3, expressa em %/min.:

Índice de velocidade  60x100x

w
d
Equação 4.3
dt

norm

Onde w, indica a quantidade de oxigênio transferido, independentemente da
capacidade do transportador de oxigênio. Cuadrat (2012) em seu trabalho utilizou uma
adaptação da equação 4.3 para calcular o índice de velocidade (Equação 4.4), utilizando o Ro
(capacidade de transporte de oxigênio) dos transportadores de oxigênio do material avaliado.
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Índice de velocidade  60x100xRo

d

x
i

dt

Equação 4.4
norm

Os resultados dos índices de velocidades dos transportadores de oxigênio analisados
são de fundamental importância, para comparar diferentes materiais e assim poder selecionar
os materiais favoráveis para continuidade desse trabalho.

4.1.5 Seleção dos transportadores de oxigênio

Os principais critérios utilizados na seleção dos transportadores de oxigênio foram a
resistência à fratura adequada, a fim de possibilitar sua utilização em um reator de leito
fluidizado, e, segundo que apresentasse alta conversão e índice de velocidade, tanto na etapa
de redução quanto na oxidação.
Em relação à resistência à fratura, considerou-se que os materiais acima de 1N
apresentavam resultados satisfatórios. O critério para avaliar a reatividade dos materiais, era
que os mesmos apresentassem altas conversões na etapa de redução e oxidação (>80%), com
alto índice de velocidade.

4.2 AVALIAÇÃO DOS TRANSPORTADORES SELECIONADOS

Os transportadores de oxigênio selecionados foram avaliados em multi-ciclos por
termogravimetria e no reator de leito fluidizado descontínuo. Ao fim dos experimentos
realizados no reator de leito fluidizado, os transportadores foram caracterizados por difração
de raios X, redução à temperatura programada e microscopia eletrônica de varredura (MEV).
A seguir, serão mostrados as metodologias, equipamentos e condições utilizadas durante essa
etapa. A Figura 4.5 mostra um fluxograma do procedimento experimental utilizado na
segunda etapa.
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Figura 4.5 - Fluxograma do procedimento experimental da 2ª Etapa

Fonte: o Autor

4.2.1 - Reatividade por multi-ciclos utilizando a termobalança
Os transportadores de oxigênio selecionados foram avaliados por 100 ciclos
ininterruptos de redução/oxidação, com o intuito de estudar o comportamento dos mesmos
quando são submetidos a diversos ciclos redox. O equipamento e a metodologia utilizada no
tratamento dos resultados são os mesmo do item 4.1.4.8.
As condições utilizadas durante os 100 ciclos foram iguais para ambos. Temperatura
de 950°C, utilizando uma mistura de 15% CH4 + 20%H2O + 65%N2 como gás redutor, a
purga foi realizada com 100% de N2 e ar sintético durante a etapa de oxidação. Cada etapa de
redução ou oxidação teve duração de 60s, enquanto a purga foi de 30s, o fluxo gasoso durante
todo experimento foi mantido constante com vazão de 25L/hora, e a massa utilizada foi de 50
mg.

4.2.2 Experimentos em Reator de Leito Fluidizado Descontínuo (RLFD)
Os experimentos realizados no reator de leito fluidizado descontínuo apresentam
condições de operações semelhantes a processos CLC. Os transportadores de oxigênio
selecionados a partir dos resultados da primeira etapa foram submetidos a multi-ciclos de
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redução/oxidação no reator de leito fluidizado descontínuo e, avaliados os seguintes
parâmetros:
✓ Distribuição dos produtos formados nas etapas de redução e oxidação;
✓ Perda de massa por fluidização;
✓ Problemas de fluidização/Aglomeração;
✓ Velocidade de perda por atrito;
✓ Deposição de carbono

4.2.2.1 Descrição da instalação
O equipamento consiste de um sistema de alimentação de gases, um reator de leito
fluidizado descontínuo, filtros de recuperação de sólidos provenientes do reator, e um sistema
que analisa os gases que saem do reator. As Figuras 4.6 e 4.7 mostram, respectivamente, o
desenho esquemático e o reator utilizado nesse trabalho.
O sistema de alimentação dos gases e vapor de água é formado por diferentes
medidores e controladores de fluxo mássico, os quais são conectados na parte inferior do
reator. Sempre entre um período de redução ou oxidação, passa N2 puro para evitar o contato
entre o gás redutor e oxidante. Este sistema permite utilizar diferentes gases combustíveis
como: CH4; CO; H2; C2H6; C3H8 e gás de síntese (CO + H2), além de diferentes gases
oxidantes.
O reator de leito fluidizado descontínuo é um reator de aço refratário com diâmetro
interno de 54 mm e altura de 500 mm, com uma zona de pré-aquecimento antes da placa
distribuidora. Todo o sistema se encontra dentro de um forno elétrico (ADÁNEZ-RUBIO,
2014). O forno elétrico pode atingir temperatura máxima de 1000°C.
Na parte inferior e superior do reator são conectados manômetros. Os dois
manômetros estão interligados para medir a diferença de pressão no leito. Esse mecanismo é
utilizado para observar se ocorrem problemas causados pela aglomeração das partículas, o que
provoca problemas de fluidização no leito do reator.
Na saída do leito fluidizado foram instalados dois filtros, os quais estão em
aquecimento para evitar a condensação da água, permitindo a recuperação das partículas
sólidas provenientes do reator durante os sucessivos ciclos de redução/oxidação (PANS,
2013). Estes filtros são usados de forma alternada para possibilitar o recolhimento do sólido
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retido sem necessitar interromper o processo (DUESO, 2011). A partir dos sólidos retidos nos
filtros é possível determinar a perda por atrito dos transportadores de oxigênio em função do
tempo.
A composição dos gases na saída do reator de leito fluidizado descontínuo foi
determinada utilizando diferentes analisadores. Sendo que as concentrações de CO, CO2 e
CH4 através de um analisador de infravermelho não dispersivo (NDIR) Maihak S710/UNOR,
a concentração de H2 foi determinada por um detector de condutividade térmica (TCD) da
marca MAIHAK S710 modelo THERMOR, e a concentração de O2 com um analisador
paramagnético Siemens modelo OXYMAT 5E.

Figura 4.6 - Desenho esquemático do reator de leito fluidizado descontínuo utilizado.

Fonte: adaptado de Dueso 2011.
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Figura 4.7 – Sistema utilizado: a) reator de leito fluidizado descontínuo e b) analisadores em contínuo dos gases
produzidos durante os experimentos realizados no reator.

Fonte: o Autor.

4.2.2.2 Procedimento Experimental
Durante os experimentos foram utilizados em torno de 260-300 gramas dos
transportadores de oxigênio, com tamanhos de partículas na faixa de 100-300 µ m e uma
velocidade superficial do gás alimentado de 0,08 e 0,20 cm/s para os transportadores MnZrMF e Mn-ZrSG, respectivamente, tanto na redução como na oxidação. A velocidade dos
gases alimentados foi escolhida com o objetivo de promover uma boa fluidização sem que
ocorra arraste das partículas. A Tabela 4.5 apresenta as concentrações dos gases reativos e as
temperaturas utilizadas durante os experimentos realizados no reator.
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Tabela 4.5 – Concentração dos gases e temperaturas utilizadas durantes os experimentos no reator de leito
fluidizado descontínuo.

Temperatura (°C)

950°C

900°C

850°C

Etapa de redução

Etapa de oxidação

25%CH4+10%H2O +65%N2

5%O2 + 95%N2

50%H2 + 20%H2O + 30%N2

5%O2 + 95%N2

50%CO + 20%CO2 + 30%N2

5%O2 + 95%N2

25%CH4+10%H2O +65%N2

5%O2 + 95%N2

50%H2 + 20%H2O + 30%N2

5%O2 + 95%N2

50%CO + 20%CO2 + 30%N2

5%O2 + 95%N2

25%CH4+10%H2O +65%N2

5%O2 + 95%N2

50%H2 + 20%H2O + 30%N2

5%O2 + 95%N2

50%CO + 20%CO2 + 30%N2

5%O2 + 95%N2

O tempo de permanência na etapa de redução foi calculado de modo que
correspondesse ao consumo estequiométrico do gás combustível alimentado, sendo que para o
Mn-ZrMF foi em torno de 240s, enquanto para o Mn-ZrSG foi cerca de 90s. Os períodos de
oxidação ocorriam até a completa oxidação dos transportadores de oxigênio. A oxidação dos
materiais era limitada pela baixa concentração de oxigênio utilizado, a fim de evitar o
aumento excessivo da temperatura no reator durante a etapa de oxidação, por isso essa etapa
tornava-se mais demorada.

4.2.2.3 Tratamento dos dados
As concentrações dos gases são registradas em contínuo após a saída do reator, a partir
desses dados é calculado as conversões do sólido em função do tempo. São feitas correções
do tempo, devido ao atraso dos gases para chegar aos analisadores. As equações 4.5 a 4.8
foram deduzidas a partir do balanço de matéria, e são utilizadas para calcular a conversão do

Tese de Doutorado – Tiago Roberto da Costa

85

sólido na etapa de redução e oxidação, respectivamente. As equações abaixo descritas podem
ser encontradas no trabalho de Cabello (2014).

Na etapa de redução

tr

X r  ∫ {
t0

yN2 ,e

F F
s

Fs
F
(2 y CO  yCO,  y H O )  e (2 y CO  y
2 ,s
s
2 ,e
2 ,s
CO,e
n0
n0

e

F

y N 2 ,s

y H 2O,e )}dt

Equação 4.5

y N2 ,e
e

1  y CH 4, s

yCO2 , s

yCO, s  y H2O,s

Equação 4.6

dt

Equação 4.7

Na etapa de oxidação
to
X 0  ∫2F s Fe y  y 
O2 , s
n F O2 ,e
t0

0

s

1
2

y

y
CO, s

CO2 , s

F (1  y )
Fs   y e  y O2 ,e  y
O2, s )
(1 CO2, s
CO, s

Equação 4.8

Onde X é a conversão do transportador de oxigênio, Fe é o fluxo molar do gás na
entrada do reator, Fs é o fluxo molar dá água na saída do reator, Yi, e é a fração molar do gás i
na entrada do reator, Yi, s é a fração molar do gás i na saída do reator; n0 são os mols de
oxigênio que pode fornecer o transportador de oxigênio em seu estado mais oxidado, e t é o
tempo da reação (DUESO, 2010).
Para calcular as conversões do sólido, primeiramente tem-se que calcular seus
correspondentes fluxos utilizando as equações 4.6 e 4.8. Com estes resultados, é possível
obter as conversões dos sólidos nas etapas de redução e oxidação, mediante as equações 4.5 e
4.7, respectivamente. As frações molares referentes ao CO2 e CO são incluídas na equação 4.7
para considerar a possível formação de carbono na etapa de redução.
Para determinar a velocidade de atrito, os sólidos recuperados nos filtros foram
pesados e posteriormente determinados sua distribuição de tamanho de partículas,
considerando que as partículas com tamanho inferior 40 μm são devido ao atrito. A
velocidade de atrito foi calculada por meio da equação 4.9 (ADÁNEZ-RUBIO, 2014).
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melut
vatrito 

*100 * 3600

mTO
t

[% / h]

Equação 4.9

Onde Vatrito é a velocidade de perda por atrito (%/h), melut a massa do transportador de
oxigênio com tamanho de partículas menores que 45 μm, mTO a massa total do sólido no leito,
e t o tempo de operação em que a amostra foi recolhida dos filtros. Enquanto a aglomeração
dos transportadores de oxigênio no reator pode ser detectada por uma mudança busca na
pressão dos monômetros conectados na entrada e na saída do reator.
A partir da velocidade de atrito, também é possível calcular o tempo de vida média os
transportadores de oxigênio. O qual pode ser definido como o tempo médio que as partículas
de um material sob condições reativas (redução e oxidação) no sistema, permanecem sem
sofrer processos de fragmentação que possa produzir partículas menores que 45 μm, e que são
carregadas para fora do sistema (CABELLO et al., 2016).
Maiores informações referentes às instalações, procedimentos e tratamentos dos
resultados tanto da termobalança como reator de leito fluidizado descontínuo podem ser
encontradas nos seguintes trabalhos: ADÁNEZ et al., 2004; CELAYA 2007; DUESO 2010;
ORTIZ 2011; FORERO 2011; CUADRAT 2012; PANS 2013; CABELLO 2014; ADÁNEZRUBIO 2014.

4.2.3 Caracterizações dos transportadores de oxigênio pós reator
Uma vez finalizados os testes no reator de leito fluidizado descontínuo, os
transportadores de oxigênio utilizados foram caracterizados a fim de conhecer possíveis
alterações químicas, estruturais e/ou morfológicas causadas pelas condições de operação que
os mesmo foram submetidos. As caracterizações estudadas foram difração de raios X, redução
à temperatura programada e microscopia eletrônica de varredura (MEV).
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4.2.3.1 Difração de raios X (DRX)

Os transportadores de oxigênio Mn-ZrMF e Mn-ZrSG antes e após os testes no reator
de leito fluidizado descontínuo foram caracterizados por DRX. Todas as amostras foram
maceradas com intuito de obter partículas com tamanho inferiores a 50 μm.
Os pós obtidos tiveram suas fases cristalinas identificadas por difração de raios X em
um equipamento Shimadzu, modelo XRD-6000, que opera com radiação CuKα. Os
difratogramas foram obtidos na faixa de 2 θ de 10-80° com passos de 0,02 na temperatura
ambiente. A aquisição e tratamento dos difratogramas foram realizadas com software X’spert
HighScore Plus fornecido pela Shimadzu, sendo que as posições dos picos observados foram
comparadas com dados fornecidos pelas fichas de referência JCPDS (Joint Commitee on
Povder Diffraction Standards) contidas na base de dados do ICDD (Centro Internacional de
Dados de Difração) versão 2003.

4.2.3.2 Redução a Temperatura Programada

Os testes de redução à temperatura programada foram realizados em um equipamento
Autochem II 2920 da Micromeritcs. Para os testes, uma massa de 100 mg de amostra foi
colocada em um tubo de quartzo em forma de U (6,6 mm de diâmetro interno). Primeiramente
a amostra passou por um tratamento para remoção de possível umidade e desgaseificação, que
consistia em aquecimento até 300ºC, com permanência nessa temperatura de 1 hora, todo
processo ocorreu em atmosfera inerte de argônio. Em seguida, a amostra foi aquecida com
uma taxa de 10°C/min até 950°C, em um fluxo contínuo de 50 mL/min da mistura redutora,
que consistiu em 10% de hidrogênio diluído em argônio.
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4.2.3.3 Microscopia eletrônica de varredura (MEV)

A morfologia dos transportadores de oxigênio antes e ao fim dos experimentos
realizados no reator foi analisada por microscopia eletrônica de varredura (MEV) e
espectroscopia de energia dispersiva (EDS).
Os resultados foram obtidos utilizando um microscópio eletrônico de varredura da
Shimadzu, modelo SSX 550 SuperScan. As amostras foram depositadas em uma fita de
carbono, e em seguida, metalizadas com ouro para se obter a condutividade elétrica adequada.
Após a metalização, as amostras foram analisadas por meio do uso de um feixe de elétrons,
gerados por um filamento de tungstênio. As imagens foram obtidas por meio de detectores de
elétrons secundários (SE- Secondary Electron), e raios-X (EDS) para obter dados referentes a
micro-análise química.
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RESULTADOS E DISCUSSÕES

Vários estudos citados na revisão da literatura comprovaram a viabilidade do uso do
óxido de manganês para processos de combustão com recirculação química, apesar do pouco
uso desses materiais nesse processo. Com isso, esse trabalho doutoral investigou diversos
transportadores de oxigênio a base de manganês, os resultados obtidos serão apresentados e
discutidos em dois capítulos.
O Capítulo 5 apresenta método preparação e caracterizações utilizados, finalizando
com a seleção dos transportadores de oxigênio que apresentaram propriedades promissoras
para prosseguir com os experimentos propostos. Posteriormente, no Capítulo 6 os materiais
selecionados foram estudados por 100 ciclos de redução/oxidação via termogravimetria,
posteriormente no reator de leito fluidizado descontínuo com CH 4, CO e H2 como
combustíveis, em diferentes temperaturas. Também foram estudadas as mudanças estruturas,
físico-químicas e morfológicas dos transportadores após os experimentos no reator
descontínuo.

Tese de Doutorado – Tiago Roberto da Costa

5. SELEÇÃO DOS
TO’s

92

5. CARACTERIZAÇÃO E SELEÇÃO DOS TRANSPORTADORES SÓLIDOS DE
OXIGÊNIO

A escolha de materiais para atuarem como suportes são determinantes na síntese de
Transportadores de oxigênio (TO), que entre outras propriedades devem possuir alta
porosidade e resistência mecânica. Os suportes utilizados nesse trabalho possuíam tamanho de
partículas na faixa de 100-300 µ m.

5.1 POROSIMETRIA POR INJEÇÃO DE MERCÚRIO

Os suportes utilizados foram submetidos a testes de porosimetria por injeção de
mercúrio, determinando se as porosidades dos materiais são suficientes para comportar uma
quantidade de fase ativa adequada para aplicação em processos de CLC. Suportes com alta
porosidade são desejados, pois facilitam a impregnação da fase ativa no interior dos poros,
minimizando as perdas de fase ativa quando são submetidos a processos químicos (por
exemplo: processos com fluidização). Segundo Johansson et al., (2006) o material inerte deve
apresentar propriedades adequadas, como porosidade para que o óxido metálico esteja
distribuído de maneira uniforme no interior dos poros, e assim impedir a migração dos metais
para a superfície do suporte, o que poderia levar a sinterização destes.
Os resultados de porosidade, densidade e volumes de poros destes materiais são
apresentados na Tabela 5.1. Conforme pode ser visto na Tabela 5.1, os suportes selecionados
apresentaram altos valores de porosidades, e a partir dos testes de volume de poros (Item
4.1.2),verificou-se que as quantidades de fase ativa impregnadas são adequadas para serem
utilizadas em CLC. De acordo com Abad et al., (2007) materiais com concentração de Mn3O4
superiores a 6%, são capazes de transferir o oxigênio necessária para queimar totalmente o
combustível a CO2 e H2O em sistemas de combustão com recirculação química.
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Tabela 5.1 – Porosidade, densidade e volumes de poros dos suportes.

Porosidade (%)

Densidade (g.cm3)

Volume de poros (mL/g)

CaAl

28,6

1,1

0,35

ZrY

56,0

2,1

0,43

ZrSG

50,1

2,8

0,36

ZrM

57,2

1,2

0,50

Suporte

Os dados mostrados são referentes às porosidades intraparticulares totais dos sólidos
analisados. O material sintético CaAl apresenta a menor porosidade, enquanto o suporte ZrM
(ZrO2 da MELChemicals) possui o maior volume poroso. O suporte ZrSG (ZrO2 da Saint
Gobain) possui volume de poros semelhante ao CaAl, pois apesar de possuir porosidade de
quase o dobro; que favorece um maior volume impregnado, ao mesmo tempo tem alta
densidade, que diminui o volume de sólido capaz de absorver a solução da fase ativa. O sólido
ZrY apesar de possuir alta porosidade, a quantidade de solução adicionada foi prejudicada
pela sua elevada densidade. Entre os suportes a base de óxido de zircônio, o proveniente da
MELchemicals (ZrM) teve a maior quantidade de fase ativa impregnada, favorecido pela sua
porosidade alta e sua baixa densidade. Concluindo que alta porosidade e baixa densidade
favorecem a quantidade de solução da fase ativa possível de impregnar.

5.2 - RESISTÊNCIA MECÂNICA

A Tabela 5.2 mostra os valores da resistência à fratura dos suportes e transportadores
de oxigênio utilizados nesse trabalho, com seus respectivos desvios padrões. Johansson et al.,
(2006), estudou três fases ativas a base de Ni, Mn e Fe em diferentes suportes, verificando que
em geral partículas com níquel são bastante reativas seguidas do manganês. Materiais a base
de ferro eram bastante duros e poucos reativos, ao passo que os transportadores de manganês
parecem combinar a reatividade do níquel e a força do ferro. Johansson et al, (2006) verificou
que o aumento da temperatura de sinterização, normalmente leva um incremento na força,
porém um decréscimo em sua reatividade.
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Tabela 5.2 – Valores de resistência à fratura com seus desvios padrões dos materiais utilizados.

Material

Resistência à fratura (N)

Desvio padrão

CaAl2O4 (CaAl)

0,7

0,21

Mn-CaAl

0,8

0,26

ZrO2 Yanyu (ZrY)

0,8

0,22

Mn-ZrY

7,3

3,14

ZrO2 Sant Gobain (ZrSG)

1,1

0,26

Mn-ZrSG

2,5

0,47

ZrO2 MELChemicals (ZrM)

1,0

0,29

ZrMA (IUA)

4,6

1,66

ZrMF (IUF)

3,4

1,26

Embora não se tenha estabelecido uma relação entre a resistência mecânica e a vida
média de um transportador de oxigênio, Johansson et al., (2004) assumiram que as partículas
com resistência mecânica inferior 1 N eram demasiadamente fracas para sua utilização em
sistemas CLC com circulação contínua dos sólidos.
Em relação aos transportadores de oxigênio preparados, apenas o material Mn-CaAl
apresentava resistência à fratura inferior a desejada (superior a 1N), sendo adequados para
serem utilizados em processos de CLC. Com a impregnação do suporte ZrY ocorreu um
aumento muito significativo em sua resistência, e com alto desvio padrão das medições
realizadas, significando que algumas partículas são muito duras enquanto outras são frágeis, e
isso pode prejudicar o desempenho desse material. Apesar do transportador Mn-CaAl possui
resistência à fratura menor que 1N, optou-se por submeter aos testes de ciclos de
redução/oxidação na termobalança, pois em caso de resultados satisfatórios buscaria meios
para aumentar sua resistência mecânica, e assim poder testá-los em reatores fluidizados.
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5.3 DIFRAÇÃO DE RAIOS X (DRX)

As Figuras de 5.1 a 5.3 apresentam os difratogramas para os suportes e seus
respectivos transportadores de oxigênio utilizados nesse trabalho.
Para evitar a formação de óxidos mistos entre o suporte (Al 2O3) e a fase ativa, alguns
investigadores utilizaram aluminatos de Mg e/ou Ca para evitar possíveis interações com a
fase ativa (DUESO 2011, GAYÁN et al., 2013, CABELLO 2014). Devido a isso foi proposto
a utilizar do aluminato de cálcio, para evitar posteriores interações entre o óxido de manganês
e a alumina. A Figura 5.1 mostra os difratogramas do a) suporte sintético CaAl, e b) seu
respectivo transportador de oxigênio Mn-CaAl.

Figura 5.1 – Difração de raios X: a) suporte CaAl e b) Mn-CaAl

Com base no difratograma do suporte na Figura 5.1-a, foi possível encontrar dois
diferentes aluminatos de cálcio: CaAl 2O4 e o CaAl4O7 ambos de estrutura monoclínico,
comprovando a eficiência da metodologia utilizada na síntese desse material (item 4.1.3.1).
Através dos resultados de DRX do transportador Mn-CaAl (Figura 5.1 b), foi encontrado
como fase ativa o Mn3O4, com estrutura cristalina tetragonal. No material Mn-CaAl é possível
observar uma diminuição na intensidade dos picos referentes ao suporte, como também um
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aumento no ruído da linha base, isso pode ter sido provocado por perda de cristalinidade da
estrutura do suporte ou formação de óxidos de manganês amorfos. Não foi observada
nenhuma estrutura relacionada a interações da fase ativa com o suporte, como por exemplo,
formação de aluminato de manganês.
Os suportes provenientes da YanYu Industrial e Saint Gobain são minerais de zircônia
(ZrO2), os quais foram utilizados sem nenhum tratamento prévio para obtenção dos
transportadores de oxigênio a base de manganês. A Figura 5.2 apresenta os difratogramas
obtidos para esses materiais, onde: a) suporte ZrY; b) Transportador Mn-ZrY; c) suporte
ZrSG, e d) transportador Mn-ZrSG.

Figura 5.2 – Difração de raios X: a) ZrY, b) ZrSG, c) Mn-ZrY e d) Mn-ZrSG.

Através da análise dos difratogramas identificou-se a fase de baddeleyita, que possui
fórmula química ZrO2 e estrutura cristalina monoclínica. Os transportadores de oxigênio MnZrY e o Mn-ZrSG possuem Mn3O4 como fase ativa, com nome de ausmanita e estrutura
monoclínica. Após a etapa de impregnação e calcinação não foi observado mudanças de fases
Tese de Doutorado – Tiago Roberto da Costa

97

nos suportes, permanecendo a estrutura monoclínica da zircônia (ZrO 2), evidenciando seu
caráter inerte nas condições utilizadas, concordando com dados obtidos por Johansson et al.,
(2006), onde verificou que o Mn 3O4 em ZrO2 pura, sinterizado a 950ºC e 1100ºC não
apresentava mudança na estrutura monoclínica da zircônia, nem interações com a fase ativa.
Comprovando que o suporte ZrO2 é bastante inerte na presença do óxidos de manganês e nas
condições de síntese utilizadas.
O difratograma do material ZrY apresenta características de um material pouco
cristalino (Figura 5.2a), devido aos seus picos de baixa intensidade e com bastante histerese.
Com a impregnação e as etapas de calcinação, os picos relacionados à ZrO 2 aumentaram de
intensidade, comportamento oposto foi observado ao material ZrSG.
A fase ativa nos três primeiros transportadores de oxigênio analisados foi o Mn3O4
(ausmanita), porém seus picos nos difratogramas são pouco intensos, que pode indicar a
formação de óxido de manganês pouco cristalino ou amorfo. Como esses materiais foram
calcinados a 950ºC em atmosfera de ar, a fase ativa identificada está de acordo com dados da
literatura. De acordo Zafar et al., (2007), em geral as temperaturas de transições em ar, dos
óxidos de manganês são as seguintes:

MnO2

Mn2O3

Mn3O4

MnO

Equação 5.1

O suporte proveniente da MElChemicals é mineral composto por hidrotalcita e
zircônia, o qual foi calcinado a 700ºC por duas horas em ar, para decomposição da
hidrotalcita, pois estudos prévios demonstraram que nessa condição o material apresentava
um maior volume de poros. A Figura 5.3 apresenta os difratogramas do suporte ZrM e dos
transportadores de oxigênio obtidos a partir dele.
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Figura 5.3 – Difração de raios X: a) suporte ZrM, b) Mn-ZrMA e c) Mn-ZrMF.

O suporte ZrM (Figura 5.3a) apresentou somente picos referentes ao ZrO 2 e o MgO,
ambos com estrutura cúbica, não sendo possível identificar nenhuma estrutura referente ao
alumínio presente na hidrotalcita. Nos transportadores de oxigênio Mn-ZrMA e Mn-ZrMF
identificou-se as mesmas fases, que foram os compostos MgAl 2O4, MgO, ZrO2, Mg6MnO8 e
Mn3O4. A formação do espinélio MgAl 2O4 ocorreu da reação entre os óxidos de alumino e
magnésio provenientes da hidrotalcita. No suporte o ZrO 2 possuía estrutura cúbica mudando
para tetragonal com a síntese dos transportadores. O ZrO 2 tem três diferentes estruturas,
monoclínico até 1170ºC, tetragonal entre 1170 e 2370ºC e cúbica em temperaturas superiores
a 2370ºC (OCCHIUZZI et al., 2003). O suporte a base de ZrO2 da MelChemical deve ter sido
formado em condições extremas onde favoreceu a formação da estrutura cúbica, e
possivelmente o tempo de permanência desse material na temperatura de sinterização (1 h em
950ºC), não foi suficiente para mudança de fase da zircônia para monoclínica. A intensidade
dos picos referentes ao MgO nos TO’s foi reduzida, devido parte ter reagido formando os
óxidos mistos MgAl2O4 e Mg6MnO8.
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A fase ativa identificada nesses transportadores de oxigênio foram o Mn 3O4 e o
Mg6MnO8, com o manganês com estados de oxidação +8/3 e +4, respectivamente. Devido às
condições de preparação desses transportadores de oxigênio (Mn-ZrMA e Mn-ZrMF),
esperava-se que a fase ativa formada fosse somente o Mn 3O4, pois estudos de Jerndal et al.,
(2006) e Zafar et al., (2007) apontaram que óxidos de manganês mais oxidados (Mn 2O3 e
MnO2) são formados em temperaturas baixas e pressões de oxigênio elevadas. Estudos
posteriores de TPR e ciclos redução/oxidação colaboram com a tese de que o óxido da fase
ativa predominante possui estado de oxidação elevado. O material Mg 6MnO8 apresenta estado
de oxidação +4 igual ao MnO2, o qual possui alta capacidade de transferência de oxigênio
(Roc=18,4%). Porém propriedades termodinâmicas e de equilíbrio químico do MnO 2, o qual
se descompõem a baixas temperaturas, impede sua obtenção e utilização em processos de
CLC, como anteriormente relatado no item 2.4.8.
Estudos realizados por Toussaint (1964), Valverde-Diez e Grande-Fernández (1988),
concluíram que razões molares elevadas de Mg/Mn, calcinados a temperaturas acima de
900ºC em ar, favorecem a formação do composto Mg 6MnO8.
Analisando a intensidade dos picos das fases ativas, observa-se que o Mn-ZrMF
possui o pico 62,5º (em 2theta) referente ao Mg 6MnO8 mais intenso, enquanto o pico em
64,08º atribuído ao Mn3O4 é mais intenso no material Mn-ZrMA. Isto pode indicar que a
porcentagem de manganês como Mg6MnO8 é maior no Mn-ZrMF, fato comprovado quando
foram associados os resultados de TPR e ICP.
Acredita-se que tanto o excesso de óxido de magnésio no suporte como as condições
de calcinação favoreceram a formação do óxido misto de magnésio e manganês (Mg 6MnO8),
o qual possui uma capacidade de transporte de oxigênio (R 0) elevada se comparado aos
transportadores de oxigênio de manganês relatados na literatura. A Tabela 5.3 apresenta às
fichas de referências, fórmulas químicas e estruturas cristalinas utilizadas nas identificações
dos difratogramas.
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Tabela 5.3 – Cartas de referência, compostos e estruturas cristalinas utilizadas nas identificações dos materiais
analisados.

Material

Carta do JCPDS

Fórmula Química

Estrutura

01-070-0134

CaAl2O4

Monoclínico

CaAl

01-074-1467

CaAl4O7

Monoclínico

Mn-CaAl

01-080-0382

Mn3O4

Tetragonal

ZrSG

01-074-1200

ZrO2

Monoclínico

Mn-ZrSG

01-080-0382

Mn3O4

Tetragonal

01-087-0653

MgO

Cúbica

00-027-0997

ZrO2

Cúbica

00-011-0031

Mg6MnO8

Cúbica

Mn-ZrMA e

01-080-0382

Mn3O4

Tetragonal

Mn-ZrMF

01-088-1007

ZrO2

Tetragonal

00-030-0794

MgO

Cúbica

01-077-0437

MgAl2O4

Cúbica

ZrM

A maioria dos materiais analisados por difração de raios X apresentou difratogramas
com picos pouco intenso, o que pode prejudicar na correta identificação das estruturas
cristalinas presentes, além de não ser útil na determinação de materiais amorfos. Outras
técnicas de caracterização foram utilizadas (posteriormente discutidas) para corroborar na
determinação das ativas predominantes nos transportadores de oxigênio, de maneira a reforçar
as estruturas apresentadas na Tabela 5.3.

5.4 - REDUÇÃO A TEMPERATURA PROGRAMADA (TPR)

Os transportadores de oxigênio preparados foram avaliados com objetivo de
comprovar a formação dos óxidos de manganês anteriormente identificados, verificando as
temperaturas que ocorrem as reduções e possíveis interações entre a fase ativa e os suportes.
De Fang et al., (2015) estudou as reduções de diversos óxidos de manganês puros e
verificou que o MnO2 apresentava três picos de redução em 337, 477 e 527 ºC, atribuindo o
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pico que ocorre em baixa temperatura, como sendo a redução do MnO 2 para o Mn2O3, a que
ocorria em temperatura elevada seria do Mn 3O4 para o MnO e a redução em 477ºC referente
redução do Mn2O3 para Mn3O4. Enquanto o Mn2O3 puro apresentava duas etapas de redução,
com máximos em 542 e 581ºC, onde a primeira redução seria do Mn 2O3 para o Mn3O4, e a
segunda seria do Mn3O4 formado para o MnO. O Mn3O4 puro mostrava apenas uma redução
em torno de 447ºC, proveniente da redução do Mn 3O4 para MnO.
Os resultados de TPR permitem relacionar com os dados de DRX, auxiliando na
identificação e na quantidade de fase ativa formada. O comportamento de redução dos
materiais é altamente influenciado pela cristalinidade da fase ativa e do tipo de suporte
utilizado. A Figura 5.4 mostra os TPR’s onde à fase ativa identificada nos difratogramas foi
somente o Mn3O4.
Segundo Bulavchenco et al., (2013), a redução do Mn 3O4 para o MnO resulta em
picos de TPR na faixa de 350-550ºC, e que a posição do pico depende do tamanho e da
morfologia das partículas de Mn 3O4. De acordo com a Figura 5.4, as temperaturas de redução
dos transportadores de oxigênio estão de acordo com as relatadas na literatura para a redução
da fase ativa Mn3O4. Observando que o transportador Mn-ZrSG possui maior propensão em
reduzir, enquanto o Mn-CaAl reduz em temperatura mais elevada. O material Mn-ZrY possui
pico máximo de redução intermediário aos anteriores, entretanto em temperatura acima de
500ºC apresenta uma região de difícil redução. O perfil de redução do material Mn-ZrSG
revela a baixa interação entre o Mn 3O4 e o suporte, ocorrendo em temperatura inferior àquela
já relatada na literatura para esse óxido puro.
O material Mn-CaAl apresenta máximo de redução em torno de 500ºC, também é
possível verificar um ombro na temperatura de 528ºC, que pode ser atribuído a fracas
interações de partículas de Mn 3O4 com o suporte, não sendo observados picos de reduções
que possa representar fortes interações ou formação de óxidos mistos entre o suporte e a fase
ativa.
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Figura 5.4 – Redução à temperatura programada dos transportares de oxigênio: Mn-CaAl, Mn-ZrY e Mn-ZrSG.

O transportador Mn-ZrY apresentou uma área de consumo de hidrogênio superior aos
demais materiais, que está de acordo com a sua maior quantidade de manganês impregnado.
Porém, pico de redução menos intenso, possivelmente devido à formação de partículas de
Mn3O4 com dificuldades de reduzir, fato comprovado pela região com temperatura a partir de
515ºC onde a redução ocorrer de maneira lenta. Essa dificuldade em reduzir do Mn-ZrY,
poderá afetar a velocidade de redução desse material durante os testes de reatividade,
prejudicando sua conversão. Os resultados de TPR da Figura 5.4 estão de acordo com as fases
identificadas por DRX, relatos da literatura e dados termodinâmicos, apresentando perfis
característicos do Mn3O4, comprovando também que os suportes analisados são bastante
inertes.
Nos transportadores de oxigênio sintetizados onde se utilizou o suporte proveniente da
MELChemicals, os difratogramas mostraram como fase ativa o Mg 6MnO8 e Mn3O4, sendo
que resultados de reatividade e composição química (posteriormente apresentados) sugere
predominância do primeiro composto. Poucos trabalhos relatam a redução do Mg 6MnO8, no
estudo Mariscal et al., (1994), foi observado três picos de redução em hidrogênio para o
catalisador Mg6MnO8: o primeiro bem definido a baixa temperatura com pico em 395ºC, os
demais picos estavam sobrepostos localizados em temperaturas acima de 500ºC, onde
também verificou-se que a intensidade do pico a baixa temperatura era substancialmente
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inferior aos que ocorriam a temperaturas elevadas, e que o manganês passou de Mn 4+ para
Mn2+ com o fim do experimento de redução a temperatura programada. A Figura 5.5 mostra a
redução dos transportadores de oxigênio Mn-ZrMA e Mn-ZrMF.

Figura 5.5 – Redução à temperatura programada dos transportares de oxigênio: Mn-ZrMA e Mn-ZrMF.

Os transportadores de oxigênio Mn-ZrMA e Mn-ZrMF apresentam uma ampla região
de redução. Sendo observado um ombro de redução em torno de 400ºC, que pode ser
atribuído a redução do Mn4+ para o Mn3+ do Mg6MnO8 superficial (MARISCAL et al., 1994).
A intensa região de redução na temperatura de 450-800ºC, pode ser resultado de diversas
espécies de manganês que possuem temperaturas de redução próximas, contribuindo para este
pico, pode-se ter a redução do Mn3+ para o Mn2+, que pode ocorrer em duas etapas (Equação
5.2 e 5.3), assim como a redução do Mn3O4 que se encontra livre para o MnO (Mn 3O4
identificado por DRX), além de possíveis reduções do Mn 4+ remanescentes.

3Mn2O3 + H2 → 2Mn3O4 + H2O

Equação 5.2

Mn3O4 + H2 → 3MnO + H2O

Equação 5.3
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Considerando às condições de redução extremas nas quais as amostras foram
submetidas nos ensaios de TPR e com posterior DRX, relatados da literatura dos óxidos de
manganês, o óxido misto foi reduzido da seguinte forma:

Mg6MnO8 + H2 → 6MgO + MnO + H2O

Equação 5.4

Outro resultado importante obtido nas análises de redução à temperatura programada é
a quantidade de H2 consumido na redução da amostra, o qual permitiria calcular a
porcentagem da fase ativa. Entretanto os transportadores Mn-ZrY, Mn-ZrMA e Mn-ZrMF
apresentam perfil de TPR’s complexos, dificultando a identificação do tempo inicial e final da
redução, acarretando em valores poucos precisos de consumo de hidrogênio, e como
consequência erros na porcentagem de fase ativa. Devido a isso, evitou utilizar o consumo de
hidrogênio para determinar a capacidade de transporte de oxigênio (Roc) dos materiais
analisados.

5.5 OXIDAÇÃO A TEMPERATURA PROGRAMADA (TPO)

A análise térmica por oxidação a temperatura programada, permite estudar o
comportamento de um material quando submetido a uma atmosfera oxidante e aquecimento
programado.
O composto puro MnO2, onde o manganês possui alto estado de oxidação, decompõe
em ar em torno de 500ºC, enquanto o Mn2O3 é termodinamicamente estável em ar e
temperaturas abaixo de 900ºC (ADÁNEZ et al., 2012; ZAFAR et al., 2007; STOBBE et al.,
1999). A re-oxidação dos óxidos de manganês é reversível até o Mn2O3. Porém no trabalho de
Jerndal et al., (2006) foi verifica do que o Mn2O3 não é realista para utilização em condições
atmosféricas. A Figura 5.6 mostra o comportamento de todos os transportadores de oxigênio
utilizados nesse trabalho, quando estes são aquecidos constantemente em atmosfera de ar
sintético, sendo que a) corresponde às variações dos pesos dos materiais e b) suas respectivas
derivadas.
Tese de Doutorado – Tiago Roberto da Costa

105

Nos transportadores Mn-CaAl, Mn-ZrY e Mn-ZrSG não foi observado nenhuma
variação significativa que correspondesse à decomposição e/ou re-oxidação dos compostos
químicos presentes nesses materiais, indicando que a fase ativa Mn 3O4 é estável em ar
sintético nas condições analisadas, fato que está de acordo com dados da literatura e
termodinâmicos, anteriormente citados. Esses resultados comprovam a formação do Mn3O4,
já que não observou nenhuma perda de massa nessas condições que corresponderiam à
decomposição dos óxidos de manganês com valências superiores (ex. Mn 2O3 e MnO2).

Figura 5.6 – Oxidação a temperatura programada dos transportadores de oxigênio.

Entretanto os transportadores de oxigênio Mn-ZrMA e Mn-ZrMF apresentaram
comportamento diferentes dos demais. Sendo possível observar variações de peso nesses
materiais antes de 500°C, esse evento pode ser atribuído a uma decomposição parcial do
Mg6MnO8 (Mn+4), o qual possui comportamento semelhante ao MnO 2 (Mn+4) que

se

decompõe em ar em temperaturas inferiores a 500°C, como anteriormente relatado, e os
demais compostos presentes não sofrem decomposição nas condições analisadas. Próximo de
900°C tem início outra pequena decomposição, que pode ser atribuído à saída de parte do
oxigênio do óxido misto de manganês e magnésio, onde parte do Mn (III) deve ter passado
para +8/3. Apesar disso, as análises por DRX mostraram que a estrutura do espinélio foi
mantida após TPO, assim a decomposição dever ocorrer da seguinte maneira (Equação 5.5).
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Mg6MnO8→Mg6MnO8-α + α/2O2

Equação 5.5

Tendo que α < 1, de tal maneira que o Mg 6MnO8 mantenha sua estrutura. O MnZrMF sofre uma maior perda de massa, devido ter formado uma maior quantidade da fase
Mg6MnO8 como posteriormente será discutido na seção composição química. Antes

de

atingir condições de CLC, os TO´s Mn-ZrMA e Mn-ZrMF perdem parte do oxigênio
disponível, o que acarreta na diminuição da sua capacidade de transporte de oxigênio, devido
a isso o parâmetro Roc foi determinado experimentalmente.

5.6 - CAPACIDADE DE TRANSPORTE DE OXIGÊNIO DOS MATERIAIS (ROC)

O Roc é dependente da capacidade de transporte de oxigênio do óxido metálico (R o), e
da fração da fase ativa presente no transportador de oxigênio (X oc) (ADÁNEZ et al., 2012).
Esse resultado é importante para determinar a conversão do transportador durante o ciclo
redox na termobalança e no reator descontínuo.
Nos materiais Mn-CaAl, Mn-ZrY e Mn-ZrSG que possuem como fase ativa o Mn 3O4,
a capacidade de transporte de oxigênio foi determinada experimentalmente a partir dos
resultados de redução à temperatura programada obtidos em uma termobalança. Considerando
que a perda de massa sofrida pelos materiais seria resultado da redução do óxido de manganês
(Mn3O4 + H2 → 3MnO + H2O), e como consequência a porcentagem da variação de massa
corresponderia ao Roc. A Figura 5.7 apresenta os resultados da capacidade de transporte de
oxigênio obtidos por termogravimetria para os transportadores de oxigênio que apresentaram
como fase ativa somente o Mn3O4.
A Figura 5.7 mostra que os transportadores de oxigênio Mn-CaAl, Mn-ZrY e MnZrSG possuem capacidade de transporte de oxigênio entre 1,1-1,3%; resultados semelhantes
aos valores determinados teoricamente, comprovando a eficiência do método de impregnação.
Semelhante aos resultados de TPR verifica-se que o transportador Mn-ZrSG apresenta uma
maior facilidade em reduzir, reduzindo completamente antes de 550 °C, enquanto o Mn-ZrY a
sua redução ocorre em uma faixa de temperatura maior (entre 500-900°C), mostrando que o
último apresenta dificuldade em reagir rapidamente.
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Figura 5.7 – Capacidade de transporte de oxigênio dos materiais (Roc): Mn-CaAl, Mn-ZrY e Mn-ZrSG.

Em estudos preliminares de reatividade do Mn-ZrMA e Mn-ZrMF verificou-se que as
quantidades de oxigênio disponível em condições de CLC eram menores que as determinadas
em condições de redução à temperatura programada, pois o material quando aquecido até
atingir as condições de temperatura dos experimentos perdia parte do seu oxigênio. Devido a
isso a capacidade de transporte de oxigênio desses materiais foi obtida experimentalmente,
utilizando condições de Chemical Looping Combustion (isoterma, T>850°C), já que
condições de TPR são irreais para esse processo. A Figura 5.8 mostra a comparação da
variação de massa por redução à temperatura programada e em condições de CLC.
Na Figura 5.8 verifica-se uma grande diferença entre os valores obtidos por TPR e em
condições CLC. Isso é atribuído à formação do óxido misto Mg 6MnO8, que estudos
preliminares de TPO mostraram que o mesmo libera oxigênio quando submetido em
atmosfera de ar em temperaturas inferiores a 500°C, semelhante o que ocorre com o MnO 2.
Ou seja, a fase ativa Mg6MnO8 presente nesses materiais, perde parte do seu oxigênio antes de
atingir condições de CLC (800-1000°C), diminuindo sua capacidade de transporte de
oxigênio nas temperaturas utilizadas nos experimentos.
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Figura 5.8 – Capacidade de transporte de oxigênio dos materiais (Roc) obtidos por termogravimetria: a) MnZrMA e b) Mn-ZrMF.

Como os materiais Mn-ZrMA e Mn-ZrMF apresentam comportamento diferente dos
demais, sua composição química foi determinada, com o intuito de verificar a porcentagem
das fases ativas e compreender o que levou a formação do óxido misto.

5.7 – COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Devido às condições de calcinação empregadas na obtenção dos transportadores de
oxigênio, esperava-se que a fase ativa formada fosse somente o Mn 3O4. Porém, testes
preliminares de reatividade dos materiais Mn-ZrMA e Mn-ZrMF, realizados na termobalança,
mostraram comportamento incomum, apresentando R oc muito superior ao teórico. Esse fato
levou as seguintes hipóteses: 1) algum óxido do suporte está reduzindo, e no caso agindo
como fase ativa; 2) foi impregnando o triplo de Mn3O4 em relação ao teórico, e 3) formação
de algum óxido de manganês com estado de oxidação superior +3. Com isso, esses
transportadores foram analisados por ICP para determinar sua composição química, a fim de
relacionar com resultados de outras técnicas de caracterização, e assim justificar e
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compreender os resultados obtidos. A Tabela 5.4 mostra os resultados de composição química
obtido por ICP para os transportadores de oxigênio Mn-ZrMA e Mn-ZrMF.

Tabela 5.4 – Composição química dos transportadores de oxigênio Mn-ZrMA e Mn-ZrMF obtidos por ICP.

Amostra

Al (%)

Mg (%)

Zr (%)

Mn (%)

Mn-ZrMA

9,2

28,4

7,1

13,2

Mn-ZrMF

9,5

29,4

7,4

10,3

A partir dos resultados verifica-se que a quantidade de manganês metálico obtido é
bastante inferior a necessária para formar a quantidade de Mn 3O4 que justificassem os
resultados obtidos nos ensaios de reatividade e TPR, os quais seriam aproximadamente 23 e
21% de Mn, respectivamente para o Mn-ZrMA e Mn-ZrMF. Os metais Al, Mg e Zr
geralmente formam óxidos bastantes inertes nas condições estudadas (ex.: Al 2O3, MgO e
ZrO2), estes dificilmente contribuíram com a liberação de oxigênio. Entretanto, resultados
anteriormente relatados de DRX, TPR e TPO mostraram que ocorreu a formação de dois
óxidos de manganês: Mg6MnO8 e Mn3O4. Como o manganês no Mg6MnO8 possui estado de
oxidação +4, esse óxido seria o responsável pelo aumento do R oc desses materiais.
Alguns trabalhos da literatura relatam a reação no estado sólido entre os óxidos de
magnésio e manganês, e que relações molares elevadas de Mg/Mn, submetidos em
temperaturas superiores a 800°C em atmosfera de ar, favorece a formação do óxido misto
Mg6MnO8 (TOUSSAINT, (1964); VALVERDE-DIEZ e GRANDE–FERNÁNDEZ (1988);
TAGUCHI e NAGAO (1991)).
Devido a isso, acredita-se que a alta quantidade de MgO no suporte favoreceu a reação
no estado sólido com o óxido de manganês nas condições de calcinações utilizadas, formando
o Mg6MnO8, porém parte do manganês não reagiu e está na forma Mn3O4.
Resultados anteriores sugerem uma formação predominante do Mg 6MnO8 no
transportador Mn-ZrMF que são: picos mais intensos, atribuído a esse óxido misto (DRX),
maior consumo de hidrogênio (TPR) e perda de massa (TPO) antes de 500ºC. Isso pode ser
justificado com os dados de composição química, onde o material Mn-ZrMF possui uma
relação molar Mg/Mn igual a 6,5; enquanto essa mesma relação é 4,8 para o Mn-ZrMA. De
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acordo com a literatura, relações superiores de Mg/Mn favorece a formação do óxido misto
Mg6MnO8.
Concluindo que MgO proveniente da hidrotalcita favoreceu a reação no estado sólido
com o manganês, durante a elevada temperatura de calcinação (950°C) em que os materiais
foram submetidos durante a etapa de calcinação, formando uma mistura de óxidos de
manganês (Mg6MnO8 e Mn3O4). A vantagem do óxido misto é que possui alta capacidade de
fornecer oxigênio similar ao MnO2.

5.8 – REATIVIDADE POR TERMOGRAVIMETRIA

Foram feitos três ciclos redox para cada amostra, utilizando 15% de gás redutor (H 2 ou
CH4), o qual era mistura com 20% de H2O e 65% de nitrogênio. Todas as etapas de oxidação
foram realizadas utilizando ar sintético. As temperaturas avaliadas foram de 850 e 950ºC.
Como não foi observado variações de reatividade durante os testes isotérmicos, foi utilizado o
terceiro ciclo de cada experimento na comparação dos resultados. Nas Figuras 5.9-5.11, as
reações responsáveis pelas variações de massa na termobalança são as seguintes:

Na Redução com metano:
CH4 + 4Mn3O4→ CO2 + 2H2O + 12MnO

Equação 5.6

Na Redução com hidrogênio:
H2 + Mn3O4→ H2O + 3MnO

Equação 5.7

Todas as oxidações:
12MnO + 2O2→ 4Mn3O4
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A Figura 5.9 mostra os resultados do transportador oxigênio Mn-CaAl, comparando a
reatividades com distintos combustíveis (H 2 e CH4) e diferentes temperaturas.

Figura 5.9 – Curvas de conversão em função do tempo obtidas por TGA do transportador de oxigênio Mn-CaAl,
usando H2 ou CH4 como gás redutor, e ar sintético como oxidante.

Pode-se observar que ocorre uma diminuição da reatividade na temperatura de 850°C
quando comparada a 950°C. De igual maneira, o metano mostrou-se menos reativo que o gás
hidrogênio nas duas temperaturas analisadas. Os resultados mostraram que a velocidade de
oxidação não foi influenciada pelas temperaturas analisadas, sendo que em todos os casos o
transportador foi regenerado praticamente com o mesmo tempo. O melhor resultado para esse
transportador ocorre quando utiliza H 2 como gás redutor na temperatura de 950°C, na qual
obteve cerca de 80% de conversão.
Apesar da relativa baixa conversão do sólido, os resultados obtidos são mais
promissores do que os obtidos por Mattisson et al., (2003) onde utilizou Mn 3O4/γ-Al2O3 e
Adánez et al., (2004) com 40%Mn3O4/Al2O3, em que as reduções foram baixas devido à
interação da fase ativa com o suporte formando compostos não reativos com os gases
redutores. Isso sugere que o aluminato de cálcio seja um melhor suporte do que a alumina
para os óxidos de manganês.
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Relatos da literatura mostram que utilizando ZrO 2 puro ou dopado com Mg, Ca e Ce
como suporte, obtiveram os melhores resultados para os transportadores de oxigênio a base de
manganês (ADÁNEZ et al., 2004, ABAD et al., 2006, JOHANSSON et al., 2006, RYDÉN et
al., 2008). Os transportadores Mn-ZrY e Mn-ZrSG foram obtidos utilizando dois diferentes
suportes porosos de ZrO 2. A Figura 5.10 mostra a reatividade do transportador de oxigênio
Mn-ZrY, enquanto a Figura 5.11 apresenta do Mn-ZrSG.
De acordo com a Figura 5.10 percebe-se que a reatividade do gás hidrogênio é
superior ao do metano nas duas temperaturas analisadas. De modo semelhante, a conversão
alcançada em 850°C foi inferior à temperatura de 950°C, em ambas necessitando em torno de
60s para alcançar a redução máxima (Figura 5.10 a e c). Todas as etapas oxidações ocorreram
de maneira muito lenta (Figura 5.10 b e d). Comprovando a fraca reatividade do material MnZrY, podendo ser atribuída às partículas de Mn 3O4 que não reduziram nas condições
analisadas. Resultados de TPR e Roc mostram que esse transportador apresenta uma região
acima de 500°C de difícil redução, provavelmente devido à interação da fase ativa com o
suporte.

Figura 5.10 – Curvas de conversão em função do tempo obtidas por TGA do transportador de oxigênio Mn-ZrY,
usando H2 ou CH4 como gás redutor, e ar sintético como oxidante.
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Johansson et al., (2006), verificaram que o aumento na temperatura de sinterização
produzia nas partículas um aumento na sua resistência a fratura e decréscimo em sua
reatividade. Além disso, os autores relataram uma tendência para partículas de ferro e
manganês serem mais duras e menos reativas, já que partículas duras são normalmente menos
porosas, e não sendo surpreendente que sua reatividade seja mais baixa. Devido a isso,
acredita-se que a alta resistência à fratura do Mn-ZrY (item 5.1.2) provocada pela sua baixa
porosidade, dificulta o contato efetivo entre os gases reativos e a fase ativa dentro do sólido,
diminuindo assim sua reatividade.
A Figura 5.11 mostra as curvas de conversão em função do tempo do transportador
Mn-ZrSG. Na figura pode-se observar que a reatividade com H2 e CH4 é praticamente
idêntica, alcançando conversões em torno de 90% (na redução e oxidação) e com tempos
inferiores a 30s, em todos os casos analisados. Resultados semelhantes ao encontrado por
Adánez et al., (2004) quando utilizaram o transportador Mn 3O4/ZrO2 obtido por mistura
mecânica, que apresentou alta reatividade de redução/oxidação, com tempo de reação menor
do que 60 s.

Figura 5.11 – Curvas de conversão em função do tempo obtidas por TGA do transportador de oxigênio MnZrSG, usando H2 ou CH4 como gás redutor, e ar sintético como oxidante.

Tese de Doutorado – Tiago Roberto da Costa

114

De acordo com Abad et al., (2006) a taxa de redução e oxidação em processos de CLC
deve ser suficientemente rápida, fato observado nos experimentos por termogravimetria para
o transportador de oxigênio Mn-ZrSG, tornando esse material muito promissor para sua
aplicação em processos de combustão com recirculação química. Apesar da conversão com
metano ser igual em ambas às temperaturas, em 950°C a mesma é alcançada em um menor
tempo. Estando de acordo com a termodinâmica da reação (reação endotérmica), fato
semelhante ao observado por Zafar et al., (2007).
Nos transportadores Mn-ZrMA e Mn-ZrMF foram identificados duas fases ativas
(Mn3O4 e Mg6MnO8). Para o Mn3O4 as reações acontecem de acordo com as Equações 5.55.7. Enquanto, as Equações 5.9-5.11 representam as reações que ocorrem com a fase ativa
Mg6MnO8 (onde α é sempre <1):

Na Redução com metano:

αCH4 + 4Mg6MnO8 → αCO2 + 2αH2O + 4Mg6MnO8-α

Equação 5.9

Na Redução com hidrogênio:

αH2 + Mg6MnO8 → αH2O + Mg6MnO8-α

Equação 5.10

Todas as oxidações:
Mg6MnO8-α + (α/2)O2 → Mg6MnO8

Equação 5.11

A Figura 5.12 apresenta as curvas de conversão obtidas por TG durante as etapas de
redução e oxidação para o transportador de oxigênio Mn-ZrMA. Foram utilizados H2 e CH4
como redutor, onde os gráficos a) e b) são, respectivamente, as reduções e oxidações na
temperatura de 950°C, enquanto c) e d),de maneira semelhante, são as reduções e oxidações
na temperatura 850°C.
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Figura 5.12 – Curvas de conversão em função do tempo obtidas por TG do transportador de oxigênio MnZrMA, usando H2 ou CH4 como gás redutor, e ar sintético como oxidante.

A Figura 5.12a mostra que o transportador de oxigênio Mn-ZrMA na temperatura de
950°C, apresenta conversão dos gases combustíveis (H 2 e CH4) em torno de 90% com tempos
inferiores a 3 min, e as suas respectivas re-oxidações (Figura 5.12b) ocorrem rapidamente até
100s, e posteriormente de maneira muito lenta, indicando que a fase ativa apresenta certa
dificuldade em regenerar totalmente ao seu estado inicial. Em relação aos experimentos
realizados na temperatura de 850°C, a conversão do hidrogênio foi de 100% enquanto do
metano foi de 82% (Figura 5.12 c). A Figura 5.12d mostra que as oxidações na temperatura de
850°C possuem comportamento semelhante às oxidações na temperatura de 950°C,
mostrando que a temperatura nem o gás redutor interferem na oxidação desse material. A
Figura 5.13 mostra as curvas de conversão por termogravimetria para o transportador de
oxigênio Mn-ZrMF, utilizando as mesmas condições empregadas para os demais materiais.
Para o transportador de oxigênio Mn-ZrMF a conversão do transportador com
hidrogênio foi a mesma nas duas temperaturas analisadas (98%), enquanto que para o metano
foi de 85 e 74% nas temperaturas de 950 e 850°C, respectivamente. Todas as oxidações
tiveram comportamentos semelhantes, onde quase toda oxidação ocorre de maneira muito
rápida até 50s, e posteriormente uma pequena fração da oxidação ocorre lentamente.
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Figura 5.13 – Curvas de conversão em função do tempo obtidas por TGA do transportador de oxigênio MnZrMF, usando H2 ou CH4 como gás redutor, e ar sintético como oxidante.

A lenta re-oxidação apresentadas nas Figuras 6.12 e 6.13 foram atribuídas à fase ativa
Mg6MnO8 presente nos transportadores Mn-ZrMA e Mn-ZrMF. Pois, o óxido misto quando
reduzido nas condições analisadas, provoca uma destruição parcial da sua estrutura espinélia,
originando MgO e MnO. Os dois óxidos simples formados quando submetidos à atmosfera de
oxigênio nas elevadas temperaturas CLC, irão regenerar o Mg 6MnO8, sendo que essa reação
ocorre lentamente. Leion (2009) verificou que perovskitas com cálcio e manganês, na
estrutura o Mn (IV) devia ser reduzido até +3, para preservar a estrutura perovskita da fase
ativa. De maneira semelhante, acredita-se que o Mg6MnO8 deve ser reduzido até certo nível,
para assim manter sua estrutura e facilitar a regeneração do mesmo.
Outro fato importante observado para os transportadores de oxigênio Mn-ZrMA e MnZrMF durante os experimentos por termogravimetria, foi que os mesmos liberavam oxigênio
durante os períodos de purga com nitrogênio realizado após as oxidações. Tornando-os
possíveis de utilização em processos de Chemical-Looping Combustion with oxygen
uncoupling (CLOU).
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5.8.1 Índice de velocidade

Para avaliar se as etapas de redução e oxidação ocorrem com velocidades adequadas
para seu uso em processos de CLC, foi calculado o índice de velocidade para as reações com
CH4 e H2 e O2. O índice de velocidade (ver 4.1.4.8) pode ser utilizado para comparar
diferentes transportadores de oxigênio. A Figura 5.14 e 5.15mostra os índices de velocidades
referentes às conversões mostradas nas Figuras 5.9 a 5.13. Para cálculo foi considerado a
velocidade para alcançar a conversão máxima para cada transportador de oxigênio.

Figura 5.14 – Índice de velocidade (%/min) para os diferentes transportadores de oxigênio utilizando CH 4 como
gás redutor, referente aos experimentos realizados na termobalança.

A Figura 5.14 mostra o índice de velocidade para os cinco transportadores de oxigênio
avaliados com metano na temperatura de 850 e 950°C na termobalança. As velocidades foram
maiores com os experimentos realizados na temperatura de 950°C. Observando que o
transportado Mn-ZrY apresentou as menores velocidades em todas as condições mostradas. O
material Mn-CaAl possui valores de índice de velocidade satisfatórios, entretanto apresentou
baixa conversão do metano (ver Figura 5.9).
Os dois transportadores que utilizaram o suporte da MelChemicals: Mn-ZrMA e MnZrMF apresentaram índices de velocidades (%/min) elevados, sendo que as velocidades de
redução foram superiores as de oxidação. O transportador Mn-ZrSG apresentou o mais
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elevado índice de velocidade, que foi de 13,1 (%/min) de consumo de metano na temperatura
de 950°C, apresentando ótimos valores de velocidades nas demais condições analisadas.
Também foi calculado o índice de velocidade para os experimentos com gás
hidrogênio como redutor. A Figura 5.15 mostra os índices de velocidades dos transportadores
de oxigênio, quando foi utilizando H 2 como gás redutor e ar sintético como oxidante, esses
valores são referentes às conversões do gás de hidrogênio nas reatividades por
termogravimetria, mostradas anteriormente.

Tabela 5.15 – Índice de velocidade para os diferentes transportadores de oxigênio utilizando H2 como gás
redutor, referente aos experimentos realizados na termobalança.

O gás hidrogênio por ser um gás mais reativo do que metano, geralmente apresenta
índice de velocidade superior, exceto a redução do metano com Mn-ZrSG que não apresentou
esse comportamento. De acordo com a Figura 5.15, o material Mn-ZrY apresentou novamente
os menores valores de velocidades das reações, principalmente na sua oxidação que ocorre de
maneira muita lenta.
Os transportadores Mn-ZrMA e Mn-ZrMF que possuem a mesma fase ativa (Mn3O4 +
Mg6MnO4) tiveram índice de velocidade elevado, sendo que a etapa de redução ocorre mais
rapidamente do que a oxidação, devido os mesmos possuírem uma região no final da etapa de
oxidação que reage de maneira lenta, o que dificulta a regeneração desses materiais.
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O transportador de oxigênio Mn-ZrSG possui um valor intermediário do índice de
velocidade para o H2, quando comparado aos demais. Entretanto, esse material mostra certo
equilíbrio entre as velocidades de redução e oxidação nas condições analisadas, além de
conversões em torno de 90% do gás hidrogênio.

5.9 - SELEÇÃO DOS TRANSPORTADORES DE OXIGÊNIO

Durante o desenvolvimento dessa primeira etapa, os materiais preparados foram
caracterizados por diversas técnicas, com o intuito de facilitar na seleção dos transportadores
de oxigênio que mostraram propriedades promissoras para serem testados em um reator de
leito fluidizado. Os resultados mais significativos para selecionar os materiais foram:
resistência à fratura e, principalmente, seus comportamentos reativos durante os experimentos
na termobalança.
O material Mn-CaAl apresenta resistência à fratura inferior a 1N, porém optou-se por
avaliar o mesmo nos experimentos realizados na TG, que em caso de resultados satisfatórios
buscaria meios de melhorar sua resistência mecânica. Apesar do mesmo apresentar elevados
índices de velocidade (%/min), teve resultados de conversão do transportador na temperatura
de 850°C insatisfatórios. Devido a isso, o material Mn-CaAl foi descartado.
O transportador Mn-ZrY apresentou o maior valor de resistência à fratura, por outro
lado, sua reatividade com os gases redutores foi baixa, especialmente na temperatura de
850°C.Todas as oxidações ocorreram de maneira lenta, dificultando a regeneração do
material. Os valores do índice de velocidade foram os piores entre os materiais analisados.
Em consideração ao que foi citado, esse material também foi considerado inapropriado para
processos de CLC.
O transportador de oxigênio Mn-ZrSG possui resistência à fratura acima da desejada.
Apresentou conversões do transportador na etapa de redução e oxidação em todas as
condições em torno de 90%, e os índices de velocidades foram bastantes elevados. Esses
resultados tornam esse material promissor para estudos mais aprofundados em processos de
CLC. Devido a isso, o transportador Mn-ZrSG foi selecionado para prosseguir com seu
estudo.
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Os transportadores Mn-ZrMA e Mn-ZrMF apresentaram resistência à fratura acima de
3N e as maiores capacidades de transporte de oxigênio entre os materiais preparados. As
conversões alcançadas pelos dois transportadores foram bastante parecidas, sendo levemente
superior para o Mn-ZrMF na temperatura de 950°C com gás hidrogênio. Considerando os
índices de velocidade calculados, basicamente em todas as condições o transportador MnZrMF apresentou valores superiores.
Tendo em conta todos os resultados mencionados acima, os transportadores de
oxigênios selecionados para prosseguir com os experimentos foram: Mn-ZrSG e Mn-ZrMF.
Logo, esses materiais foram preparados em maiores quantidades, por umidade incipiente,
seguindo a metodologia inicial (item 4.1.3), para posteriores caracterizações e avaliações no
reator de leito fluidizado descontínuo. Ademais, todos os experimentos que os materiais
selecionados foram submetidos serão apresentados e discutidos no capítulo posterior.
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6. AVALIAÇÃO DOS MATERIAIS SELECIONADOS

Nesta etapa do trabalho os transportadores de oxigênio selecionados foram analisados
por 100 ciclos de redução/oxidação por termogravimetria, posteriormente avaliados seu
comportamento no reator de leito fluidizado descontínuo. Com o fim dos experimentos no
reator, os materiais foram submetidos à caracterização por DRX, TPR e MEV, com a
finalidade de avaliar possíveis modificações estruturais, físico-químicas ou morfológicas.

6.1 REATIVIDADE POR DIVERSOS CICLOS UTILIZANDO TERMOGRAVIMETRIA

Os transportadores de oxigênio selecionados Mn-ZrMF e Mn-ZrSG foram submetidos
a 100 ciclos de redução/oxidação em uma termobalança, a fim de analisar as reatividades
desses materiais por diversos ciclos, o gás redutor foi composto por 15%CH 4 + 20%H2O +
65%N2; ar sintético como agente oxidante e nitrogênio puro para purgar o sistema, os
experimentos foram realizados na temperatura de 950°C. O tempo de permanência para cada
etapa de redução/oxidação foi de 60 s, seguida por 30 s de purga. A Figura 6.1 mostra as
conversões alcançadas em diferentes ciclos em função do tempo para o Mn-ZrMF.

Figura 6.1 – Conversão em função dos ciclos de redução/oxidação por TG do transportador Mn-ZrMF:
a) etapa de redução e b) etapa de oxidação.
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A Figura 6.1 mostra a conversão para as reações de: a) redução e b) suas respectivas
oxidações, de diferentes ciclos redox em função do tempo para o Mn-ZrMF. Esse
transportador de oxigênio, inicialmente apresenta uma conversão alta (~80%), ocorrendo uma
diminuição gradual até a estabilização da conversão, tanto na etapa de redução quanto na
oxidação. A reação de redução com metano ocorre de maneira rápida levando em torno de 30
s. Enquanto a oxidação ocorre em duas etapas, durante os primeiros 20 s ocorre rapidamente e
em seguida lentamente. Desse fato, atribui que a etapa de re-oxidação controla a reatividade
do transportador Mn-ZrMF, em especial a fase Mg6MnO8 quando reduzida não consegue
retorna ao seu estado inicial durante a oxidação; e/ou o tempo de permanência na oxidação
não foi suficiente para recuperar a fase ativa do transportador. Motivos que diminuem a
quantidade de oxigênio disponível a cada ciclo subsequente, levando a diminuição da
conversão do transportador até a estabilização. Esse fato pode ser atribuído, a velocidade da
reação nos instantes iniciais ser controlada pela reação química, e posteriormente, quando a
maior parte das partículas tem reagido, a reação ser controlada pela difusão no sólido (Zafar et
al., 2007).
Da mesma maneira, o transportador de oxigênio Mn-ZrSG também foi avaliado por 100
ciclos de redução/oxidação nas mesmas condições do Mn-ZrMF. A Figura 6.2 mostra a
reatividade em função do tempo para o transportador de oxigênio Mn-ZrSG por diversos
ciclos de redução/oxidação via termogravimetria.

Figura 6.2 – Conversão em função dos diversos ciclos de redução/oxidação por TG do transportador Mn-ZrSG:
a) redução e b) oxidação.
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De acordo com a Figura 6.2, o transportador de oxigênio Mn-ZrSG apresentou
velocidades de reação muito rápida, tanto na etapa de redução como de oxidação, alcançando
em torno de 95% de sua capacidade total de transporte de oxigênio com menos de 10s. Estes
resultados mostram que as partículas do Mn-ZrSG são bastante reativas com metano e
oxigênio, mantendo essa reatividade ao longo dos 100 ciclos de redução/oxidação analisados.
Resultados de DRX e TPR que posteriormente serão mostrados mostram que as propriedades
do transportador Mn-ZrSG são mantidas após diversos ciclos de redução/oxidação.
Comparando os dois transportadores de oxigênio selecionados, o Mn-ZrMF possui
propriedades reativas bastante inferiores ao Mn-ZrSG. Apesar do material Mn-ZrMF ter
apresentando uma diminuição considerável de sua capacidade de transporte de oxigênio com
os ciclos, optou por testar o mesmo no reator de leito fluidizado descontínuo, já que as
condições do sistema e dos experimentos são distintas, podendo ser obtido resultados
diferentes.

6.2 REATOR DE LEITO FLUIDIZADO DESCONTÍNUO

Os dois transportadores de oxigênio selecionados foram submetidos a ciclos de
redução/oxidação no reator de leito fluidizado descontínuo para conhecer as distribuições dos
produtos gasosos formados nas condições analisadas. Podendo conhecer também o
comportamento desses sólidos em respeito: à deposição de carbono, aglomeração e perda por
atrito.

6.2.1 Transportador Mn-ZrMF

Em princípio o transportador de oxigênio Mn-ZrMF seria testado nas condições
listadas em 4.2.2.2. Porém o mesmo apresentou problemas de aglomeração durante os
primeiros experimentos realizados, devido a isso o material foi considerado inviável para
prosseguir com os testes. Entretanto, alguns resultados serão mostrados para ilustrar a
conclusão citada.
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6.2.1.1 Reatividade

Durante os experimentos no reator de leito fluidizado descontínuo com o transportador
Mn-ZrMF verificou-se que a conversão do sólido (Xo) diminuía rapidamente com os ciclos,
ao mesmo tempo apresentava pequenas perda de pressão no reator, que pode ser um
indicativo de problemas de aglomeração no leito fluidizado. A Figura 6.3 mostra as
concentrações dos gases de saída do reator durante os três primeiros ciclos, com seus
respectivos valores de conversão do sólido para o transportador Mn-ZrMF na temperatura de
900°C, utilizando monóxido de carbono como gás redutor. Enquanto a Figura 6.4 representa a
conversão do sólido durante os primeiros ciclos de redução/oxidação na temperatura de 950°C
com o mesmo gás redutor.

Figura 6.3 - Concentração dos gases de saída do reator durante os três primeiros ciclos redox utilizando o
transportador de oxigênio Mn-ZrMF (T=900° C; red.: 50% CO, 20%CO2).
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A Figura 6.3 mostra a composição dos gases que saíram do reator para os três
primeiros ciclos de redução/oxidação, com o transportador de oxigênio Mn-ZrMF a 900°C,
usando CO como combustível. Observando uma diminuição na conversão do sólido (Xo) com
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o passar dos ciclos. Porém, no início das etapas de redução observa-se basicamente CO2,
indicando que nesses intervalos praticamente todo CO está sendo queimado pelo
transportador Mn-ZrMF.

Figura 6.4 - Conversão do Sólido (Xo) em função dos números de ciclos do transportador Mn-ZrMF (T=950° C;
red.: 50% CO, 20%CO2).

A partir dos resultados apresentados na Figura 6.4 verifica-se que a conversão do
sólido para o transportador Mn-ZrMF vai diminuindo com os ciclos até atingir um valor
praticamente constante. Atribuem dois motivos que levaram a diminuição da reatividade
desse transportador de oxigênio: 1) aglomeração das partículas no reator de leito fluidizado
(posteriormente mostrado); 2) o óxido misto Mg 6MnO8 predominante nesse material, reduziu
irreversivelmente, ou seja, a etapa de oxidação não conseguia retornar completamente ao seu
estado inicial, comprovado pelo resultado de TPR. Este último fato foi observado por Rydén

et al., (2008), quando trabalho com óxidos mistos do tipo perovskitas poucos estáveis, os
quais podem sofrer mudanças irreversíveis, ou dividir em outros óxidos metálicos, quando
grandes quantidades de oxigênio são removidas.
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6.2.1.2 Aglomeração

Variações buscas na pressão interna do reator, que pode ser causado por problemas de
defluidização no mesmo, são um indicativo de aglomeração das partículas. Foram observadas
variações de pressões, e uma diminuição significativa da queima do combustível com passar
dos ciclos, nos experimentos realizados com o material Mn-ZrMF. Ao fim dos experimentos,
os transportadores de oxigênio são removidos do reator, com intuito de verificar como se
encontra suas partículas. A Figura 6.5 mostra as fotos dos sólidos removidos do reator após
os experimentos em: a) 900°C e b) 950°C.

Figura 6.5- Aglomeração do transportador de oxigênio Mn-ZrMF: a) após reação com monóxido de carbono na
temperatura de 900°C, e b) após reação com monóxido de carbono na temperatura de 950°C.

A Figura 6.5 mostra partículas aglomeradas após serem retiradas do reator de leito
fluidizado descontínuo. Sendo observado que grande parte do sólido as partículas estão soltas
e uma pequena parte formando aglomerados (parte mais escura). A maioria da parte
aglomerada estava localizada principalmente na parte inferior do reator (entrada dos gases), o
sólido aglomerado formou canais preferenciais por onde os gases alimentados fluíam,
provocando pouca obstrução a passagem desses gases, que resultava em uma diminuição na
pressão interna do reator. Esses canais preferenciais formados pelo sólido diminuíam o
contato dos gases reativos com as partículas do transportador, diminuindo a reatividade do
processo.
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Em todos os experimentos realizados com o transportador de oxigênio Mn-ZrMF
verificou-se que em todas as condições analisadas foi observado aglomeração das partículas
no reator. Resultados de reatividade por termogravimetria (item 5.1.8) mostram que o
transportador Mn-ZrMF possui uma redução rápida. Enquanto a parte final da oxidação
ocorre de maneira muito lenta, indicando que o material possui dificuldade em ser reoxidado
ao seu estado inicial. Outro fato, que nos experimentos por termogravimetria a oxidação
ocorre com ar sintético, enquanto no reator fluidizado com 5%O2-95%N2, e a literatura
ressaltam que o a fase Mg6MnO4 é formada em atmosfera de ar em temperatura elevadas.
Com isso, no reator o transportador Mn-ZrMF é oxidado com pressão parcial de oxigênio
menor da que foi preparado e testado na termobalança, dificultando ainda mais a regeneração
do óxido misto, devido a isso, a diminuição da reatividade com os ciclos ocorre mais
rapidamente no reator que na termobalança.

6.2.3 Transportador Mn-ZrSG

O transportador de oxigênio Mn-ZrSG foi avaliado em todas as condições propostas,
sendo que os resultados serão mostrados e discutidos em função do gás redutor nas três
diferentes temperaturas analisadas.
Os valores encontrados para as conversões do sólido (Xo) para as etapas de redução e
oxidação em um mesmo ciclo foram iguais. Devido isso, fica subentendido que o valor do Xo
na etapa de oxidação é igual a sua respectiva redução, nos resultados que serão apresentados
nas Figuras de 6.8-6.19. Durante todas as oxidações a temperatura do leito aumentava
somente entre 10-15°C, devido à diluição e limitações do oxigênio alimentado nas oxidações
dos transportadores.

6.2.3.1 Reatividade com metano

Primeiramente o transportado de oxigênio Mn-ZrSG foi avaliado com metano como
gás redutor nas temperaturas de 850, 900 e 950°C. As Figuras 6.6-6.9 mostram as
concentrações dos gases na saída do reator durante as etapas de redução e oxidação, assim
como a conversão do sólido (Xo) em função do tempo durante um ciclo redox para o
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transportador de oxigênio Mn-ZrSG. Tendo em conta que um transportador adequado para
combustão do metano deve apresentar elevada seletividade para produzir CO2 e H2O.
Foram realizados 20 ciclos de redução/oxidação em cada temperatura, as Figuras 6.66.8 foram obtidas considerando um ciclo redox típico. Na Figura 6.9 compara a reatividade do
transportador Mn-ZrSG com o passar dos ciclos em uma mesma condição, nesse caso para
efeito de comparação utilizou os dados do primeiro e último ciclo. Verificando que o aumento
da temperatura favoreceu a conversão do sólido (Xo) quando o transportador Mn-ZrSG foi
testado com metano.

Figura 6.6 – Distribuição dos produtos gasosos durante um ciclo no reator de leito fluidizado descontínuo com o
transportador Mn-ZrSG, metano como combustível em 850°C.

A Figura 6.6 mostra a concentração dos gases quando foi utilizado metano como
combustível na temperatura de 850°C para o transportador de oxigênio Mn-ZrSG.
Imediatamente após a alimentação do combustível ocorre uma combustão incompleta do CH4,
verificando uma alta concentração de CH4 não queimado. As concentrações de CO2 caem
drasticamente, acompanhada do aumento progressivo de metano, momento em que parte do
transportador de oxigênio deve está reduzido. Nessa temperatura foi obtido 0,68 de conversão
do sólido.
Durante a etapa de oxidação, não foi observado compostos de carbono que indicasse a
geração de coque no período de redução. Durante grande parte da reoxidação a concentração
de O2 era zero, uma vez que todo oxigênio alimentado era consumido na oxidação da fase
Tese de Doutorado – Tiago Roberto da Costa

130

ativa, sendo que a velocidade da reação estava limitada pela alimentação do oxigênio no
reator. Quando a oxidação estava praticamente concluída, a concentração de oxigênio
aumentava rapidamente, e em seguida variava lentamente até alcançar o valor de entrada.

Figura 6.7 – Distribuição dos produtos gasosos durante um ciclo no reator de leito fluidizado descontínuo com o
transportador Mn-ZrSG, metano como combustível em 900°C.

Quando se utilizou o transportador Mn-ZrSG, metano como combustível na
temperatura de 900°C (Figura 6.7), durante a etapa de redução há formação de CO2, e grande
parte do CH4 passa pelo reator sem ser oxidado. O valor da conversão do sólido (Xo)
alcançado nessa condição foi de 0,79. Em torno de 50s as concentrações de CO2 caem
drasticamente, acompanhada do surgimento de CO e H2, os quais aumentaram rapidamente,
momento que a maioria das partículas do transportador deve está reduzida, e assim
diminuindo o oxigênio disponível no sistema, e devido a isso, favoreceu a reação de oxidação
parcial do metano. A oxidação foi similar a que ocorreu a 850ºC, em que grande parte do
período da oxidação todo o oxigênio foi consumido, tendo um aumento busco no fim com
posterior variação lenta até alcançar o valor de entrada. Nesse ciclo, durante a oxidação não
foi verificado a formação de compostos que indicasse a deposição de carbono durante a
redução.

Tese de Doutorado – Tiago Roberto da Costa

131

Figura 6.8 – Distribuição dos produtos gasosos durante um ciclo no reator de leito fluidizado descontínuo com o
transportador Mn-ZrSG, metano como combustível em 950°C.

Com o Mn-ZrSG sendo testado na temperatura de 950° com metano (Figura 6.8),
podem ser observadas algumas diferenças nas distribuições dos produtos em relação às
temperaturas anteriores. Nesse caso, o metano é convertido completamente nos primeiros 60s,
formando basicamente CO2 e H2O. Nos instantes finais da etapa de redução, aparece pequenas
concentrações de gás de síntese. Nessa condição, temos que a fase ativa (Mn3O4) desse
transportador de oxigênio é seletiva a combustão do metano, ao invés da oxidação parcial.
Durante a etapa de oxidação, no início aparece CO e CO2 procedentes da oxidação do carbono
formado durante o período de redução. A formação do coque deve ser principalmente devido
à decomposição do metano (CH4 → 2H2 + C) e/ou reação Boudouard (2CO → CO2 +
C). A oxidação da fase ativa foi semelhante às temperaturas anteriores.
Comparando as três temperaturas analisadas, observamos que o aumento da mesma
favorece a conversão do sólido (Xo), onde em 850°C foi de 0,68; em 900°C de 0,79 e
alcançando o máximo de 0,88 na temperatura de 950°C. Estudo de Abad et al., (2006),
utilizou o transportador de oxigênio Mn3O4/Mg-ZrO2 em um reator em contínuo de 300W,
verificando que o aumento da temperatura de redução favorecia a conversão do CH4,
entretanto aumentava a fração de CO formado. Nos experimentos realizados nas diferentes
temperaturas, também ficou constatado o aumento do consumo de metano, porém ocorreu
uma diminuição na porcentagem de monóxido de carbono formado, nesse caso, indicando que
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o aumento da temperatura de 850°C para 950°C favorece a reação de combustão completa do
metano.
Apesar do aumento de temperatura ter favorecido o consumo de metano, nas Figuras
6.6-6.8 podemos observar que todas apresentam metano que não reagiu. Fato também
observado por Rydén et al., (2008), verificou que quando utilizou 40%Mn3O4/Mg-ZrO2 em
um reator de leito fixo na temperatura de 900°C, parte do metano passava direto pelo reator
sem qualquer reação.
Em relação às etapas de oxidação, verificamos que o comportamento de oxidação da
fase ativa foi bastante semelhante nas três temperaturas analisadas, concluindo que a oxidação
não foi afetada pela temperatura como as etapas de redução. A formação de coque com o
transportador Mn-ZrSG será discutida posteriormente (item 6.2.3.4).
Nas condições analisadas, a temperatura de 950°C foi a que apresentou os melhores
resultados de conversão do metano, sendo que ainda apresentou pequenas quantidades de CH4
que não reagiu no reator. Porém, a partir da sua reatividade é possível calcular a melhor
relação oxigênio/combustível para alcançar a conversão completa do metano em uma planta
em contínuo. Reatores que operam em contínuo facilitam a combustão total do metano, pois a
alimentação do transportador ocorre de maneira contínua no reator de combustível.
Até o momento foi estudado o comportamento do transportador de oxigênio Mn-ZrSG
em diferentes temperaturas utilizando metano como combustível, não sendo avaliado o
comportamento da reatividade ao longo de diversos ciclos de redução/oxidação em uma
mesma condição. Com isso a Figura 6.9 compara a concentração dos produtos gasosos do
primeiro e último ciclo redox do transportador de oxigênio Mn-ZrSG com gás metano como
redutor na temperatura de 950°C.
A Figura 6.9 mostra a distribuição dos gases para o transportador de oxigênio MnZrSG quando testado por 20 ciclos de redução/oxidação, na temperatura de 950°C e metano
como gás redutor, sendo a) correspondente ao primeiro ciclo, e b) 20° ciclo. Como pode ser
observado, ocorre uma diminuição significativa na formação de CO2, acompanhada de um
aumento na concentração de CH4 que passa pelo reator sem reagir, quando compara o
primeiro ao ultimo ciclo. Isto indica que a reatividade do transportador de oxigênio Mn-ZrSG
diminui de maneira significativa com os ciclos, oposto ao encontrado durante os 100 ciclos de
redução/oxidação por TG. Resultado semelhante à Rydén et al., (2008), utilizando um reator
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fixo para avaliar o transportador 40%Mn3O4/Mg-ZrO2, verificou que o mesmo perdeu
reatividade com CH4 com o passar dos ciclos em uma mesma condição.

Figura 6.9 – Reatividade por diversos ciclos no reator de leito fluidizado descontínuo trabalhando com o
transportador Mn-ZrSG: a) 1° ciclo e b) 20° Ciclo. (T=950°C, red. 25%CH4+10%H2O; oxi: 5%O2).

Como anteriormente relatado, transportadores de oxigênio a base de manganês perdem
reatividade com metano com o tempo, favorecendo reações secundárias como: oxidação
parcial (CH4 + Mn3O4 → CO + 2H2 + 3MnO); reforma a vapor do metano (CH4 + H2O → CO
+ 3H2); decomposição do metano (CH4 → C + 2H2); e deslocamento água-gás (CO + H2O →
CO2 + H2). Entretanto para combustão do metano, essas reações secundárias são indesejáveis,
acredita que algumas medidas podem ser adotadas para melhorar a eficiência do transportador
de oxigênio Mn-ZrSG; experimentos realizados na temperatura de 950°C, aumentar a razão
sólido/combustível para consumir todo o metano alimentado, (diminuir o tempo de
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permanência do contato entre o transportador e o combustível, já que à formação do gás de
síntese ocorre principalmente na parte final da redução, evitando assim reações secundárias e
a deposição de carbono).
Muitos dos problemas que o transportador de oxigênio Mn-ZrSG sofreu com metano,
podem ser eliminados em processos que ocorrem em contínuo (reator de leito fluidizado em
contínuo), nesse caso a alimentação do transportador no reator de combustível ocorre de
forma ininterrupta, com isso evita reações indesejáveis como as que favorecem a formação de
gás de síntese e de coque, que ocorrem quando parte do Mn3O4 está reduzido (parte final da
redução no reator descontínuo). Além de ajustar a velocidade de circulação do transportador
Mn-ZrSG entre os reatores para favorecer a combustão total do metano, assim obtendo uma
maior eficiência na queima do combustível. Apesar disso, devido à rápida desativação com o
passar dos ciclos para o transportador de oxigênio Mn-ZrSG, o mesmo não é o mais
recomendável para seu uso em processos de CLC em contínuo com metano.

6.2.3.2 Reatividade com monóxido de carbono

As Figuras de 6.10–6.13 mostram as concentrações dos gases na saída do reator
descontínuo para as etapas de redução e oxidação, como também a conversão do sólido em
função do tempo, para o transportador de oxigênio Mn-ZrSG quando foi utilizado monóxido
de carbono com agente combustível.
Em todas as condições analisadas, durante as etapas de redução foi observado um
aumento de cerca de 15 °C na temperatura interna do reator, provocado pela reação
exotérmica do oxigênio proveniente do óxido de manganês com o monóxido de carbono. A
reação de redução quando utiliza CO ou H2 como combustível é ligeiramente exotérmica
(Rydén et al., 2008). A Figura 6.10 mostra a concentração dos produtos gasosos na saída do
reator para o transportador Mn-ZrSG utilizando CO como combustível na temperatura de
850°C.
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Figura 6.10 – Distribuição dos produtos gasosos durante um ciclo no reator de leito fluidizado descontínuo
trabalhando com o transportador Mn-ZrSG (T=850°C, red. 50%CO+20%CO2; oxi: 5%O2).
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De acordo com a Figura 6.10 nos instantes iniciais (primeiros 50s) é observado
basicamente concentrações de CO2, indicando que nesse intervalo praticamente todo
combustível está sendo queimado. Em torno de 25s a concentrações de CO não queimado
aumenta gradativamente (chegando ao máximo de 10%), provocado pela diminuição do
oxigênio disponível no transportador de oxigênio.
Basicamente durante toda a oxidação não foi verificado concentrações referente ao
oxigênio, indicando que todo O2 alimentando está sendo consumido na etapa de oxidação do
material. Nos instantes finais a concentrações de O2 aumentam rapidamente até atingir a
concentração de entrada desse gás. Também na etapa de oxidação não foi detectado
compostos como CO e CO2, os quais indicam formação de carbono na etapa de redução.
Nessa condição, a conversão do sólido (Xo) tanto na etapa de redução como de oxidação foi
de 0,82.
Na Figura 6.11 se observa que imediatamente a introdução do CO ao reator (tempo 0),
aparece somente CO2, isso prevalece praticamente durante os primeiros 25s da redução do
transportador de oxigênio Mn-ZrSG, indicando que a conversão do combustível era completa
nesse intervalo de tempo. Após isso, as concentrações de CO aumentavam quando a maior
parte do transportador tinha reduzido, chegando atingir 10% de monóxido de carbono não
queimado até a alimentação do combustível ser bloqueada. A conversão do sólido alcançada
para esse ciclo foi de 0,83.
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Figura 6.11 – Distribuição dos produtos gasosos durante um ciclo no reator de leito fluidizado descontínuo
trabalhando com o transportador Mn-ZrSG (T=900°C, red. 50%CO+20%CO2; oxi: 5%O2).
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Na oxidação não ocorre formação de compostos de carbono, e a regeneração do
transportador ocorre de maneira rápida. Tanto na etapa de redução como na oxidação o
comportamento do transportador foi praticamente o mesmo nas duas temperaturas analisadas
até o momento (850 e 900°).

Figura 6.12 – Distribuição dos produtos gasosos durante um ciclo no reator de leito fluidizado descontínuo
trabalhando com o transportador Mn-ZrSG (T=950°C, red. 50%CO+20%CO2; oxi: 5%O2).
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A distribuição dos produtos gasosos obtidas com o transportador de oxigênio MnZrSG com CO na temperatura de 950°C (Figura 6.12) apresenta poucas diferenças em relação
às demais. De maneira semelhante às Figuras 6.10 e 6.11 nos instantes iniciais da alimentação
do CO, o mesmo é completamente oxidado a CO2, após os primeiros 25s de redução as
concentrações de monóxido de carbono que passa direto no reator sem reagir aumenta, até um
máximo de 8%. A quantidade de oxigênio liberado (conversão do sólido) durante a redução
também foi de 0,83. Como também a oxidação não possui indícios de formação de carbono
provenientes da redução, e a regeneração do transportador foi bastante rápida consumindo
todo o oxigênio alimentado até praticamente a sua completa oxidação.
Considerando as três temperaturas analisadas para o transportador de oxigênio MnZrSG com monóxido de carbono como combustível, verifica-se que a reatividade na redução
e oxidação foi à mesma. De igual maneira, em nenhuma condição analisada foi verificado
formação de carbono. Devido a isso, o transportador Mn-ZrSG pode usado para queimar
monóxido de carbono em condições de temperatura mais amenas, assim diminuindo os custos
do processo.
Finalmente, a reatividade foi analisada para o transportador Mn-ZrSG ao decorrer de
diversos ciclos de redução/oxidação. No qual foram realizados 20 ciclos redox utilizando
monóxido de carbono como combustível na temperatura de 950°C, a distribuição dos
produtos na saída do reator e a conversão do sólido, para o primeiro e último são mostrados
na Figura 6.13.
Na Figura 6.13 é possível observar que as partículas do transportador Mn-ZrSG
mantiveram sua reatividade e conversão do sólido com o tempo. Considerando os resultados
anteriores (Figuras 6.10 - 6.13) nos quais apresentaram as mesmas características de
combustão do CO, com resultados de conversão do sólido em torno de 0,83, rápida oxidação
sem ser verificada formação de coque. Se concluir que o transportador de oxigênio Mn-ZrSG
possui todas as condições de operação recomendável para a combustão do CO em processos
de combustão com recirculação química.
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Figura 6.13 – Reatividade por diversos ciclos no reator de leito fluidizado descontínuo trabalhando com o
transportador Mn-ZrSG (T=950°C, red. 50%CO+20%CO2; oxidação: 5%O2).

Vale salientar que durante todas as etapas de redução, nos instantes iniciais, as
concentrações de CO2 são correspondentes a combustão de 100% do monóxido de carbono.
Após esse período, as concentrações de CO2 diminuem enquanto o CO aumenta; essa
mudança na redução está associada ao grau de conversão do transportador de oxigênio, que no
princípio está completamente oxidado, tendo alta reatividade e a quantidade de Mn3O4
presente favorece a queima do CO. À medida que a fase ativa é reduzida, diminui a
disponibilidade de oxigênio, e o contato entre transportador e combustível no fim da redução
passa a ser menos efetivo, resultando em pequenas quantidades de CO que passa direto pelo
reator sem reagir no fim da etapa de redução.

Tese de Doutorado – Tiago Roberto da Costa

139

6.2.3.3 Reatividade com hidrogênio

O gás hidrogênio foi o outro combustível analisado no reator de leito fluidizado
descontínuo com o transportador de oxigênio Mn-ZrSG. Os resultados obtidos para o material
Mn-ZrSG utilizando H2 como agente redutor será apresentado de maneira semelhante aos
combustíveis anteriores. Durante todos os experimentos realizados nessa etapa, verificou um
aumento na temperatura interna do reator tanto na etapa de redução como na oxidação, devido
às duas reações serem exotérmicas. As etapas de redução foram de 90s, correspondente ao
tempo necessário para promover a queima total do combustível alimentado. A Figura 6.146.16 mostram as concentrações dos gases na saída do reator durante um ciclo de
redução/oxidação para o transportador Mn-ZrSG utilizando hidrogênio em diferentes
temperaturas.

Figura 6.14 – Distribuição dos produtos gasosos durante um ciclo no reator de leito fluidizado descontínuo
trabalhando com o transportador Mn-ZrSG (T=850°C, red. 50%H2+20%H2O; oxi: 5%O2).

Devido não ter analisadores em contínuo de água na saída do reator, não foi possível
determinar a quantidade de água formada pela queima do gás hidrogênio. Entretanto,
considerou que todo H2 oxidado pelo transportador de oxigênio Mn-ZrSG formou somente
H2O.
Na Figura 6.14 mostra que durante praticamente todo período de redução ocorreu
conversão do H2 pelo transportador de oxigênio Mn-ZrSG para formar H2O, pois não se
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observa concentração de gás hidrogênio até instantes antes do fim da redução. O aumento das
concentrações de H2 final da redução (depois dos 60s) é atribuído às concentrações baixas da
fase ativa Mn3O4 no instante que Xo > 50%, isto não ocorre em um sistema de leito circulante
em contínuo, uma vez que o fornecimento do Mn3O4 é constante. Durante a oxidação (antes
600s) a concentração de oxigênio é zero, pois o mesmo está sendo completamente consumido
na regeneração do transportador, e sua velocidade é limitada pela alimentação do oxigênio no
reator.

Figura 6.15 – Distribuição dos produtos gasosos durante um ciclo no reator de leito fluidizado descontínuo
trabalhando com o transportador Mn-ZrSG (T=900°C, red. 50%H2+20%H2O; oxi: 5%O2).
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De acordo com a Figura 6.15 que na temperatura de 900°C, o transportador de
oxigênio Mn-ZrSG atinge uma conversão do sólido de 0,68; igual à condição anteriormente
mostrada. O comportamento da combustão do hidrogênio é bastante semelhante nas
temperaturas de 850 e 900°C, combustão de 100% nos primeiros 60s, aumento rapidamente
do H2 que passa pelo reator sem reagir, alcançando valores próximos do alimentado.
A oxidação na temperatura de 900°C ocorreu de maneira rápida, em que todo o
oxigênio é consumido até a completa oxidação do Mn-ZrSG. Por último, o transportador MnZrSG foi avaliado com H2 na temperatura de 950°C, onde a Figura 6.17 mostra a
concentração dos gases analisados na saída do reator para um ciclo de redução/oxidação nessa
condição.
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Figura 6.16 – Distribuição dos produtos gasosos durante um ciclo no reator de leito fluidizado descontínuo
trabalhando com o transportador Mn-ZrSG (T=950°C, red. 50%H2+20%H2O; oxi: 5%O2).
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No caso representado na Figura 6.16, temos que o período de combustão total do
hidrogênio foi um pouco mais longo que nas demais temperaturas analisadas, nesse caso
foram de 65s contra os 60s das anteriores, apesar de que em todos os casos o valor de Xo foi
igual (0,68), também a concentração de H2 não queimado foi inferior às outras temperaturas.
A oxidação foi semelhantes às demais condições, tendo que a regeneração do transportador
Mn-ZrSG não foi afetada pela temperatura, quando o material é reduzido com hidrogênio.
Concluindo, que a temperatura pouco influenciou a queima do H2 pelo transportador MnZrSG, tendo uma pequena melhora na temperatura de 950°C. Para finalizar o estudo do
transportador Mn-ZrSG com o gás hidrogênio, o mesmo teve sua reatividade avaliada ao
longo de diversos ciclos de redução/oxidação em uma mesma temperatura. A Figura 6.17
mostra os resultados obtidos para o primeiro e último ciclo redox que o transportador de
oxigênio Mn-ZrSG foi submetido na temperatura de 950°C utilizando gás hidrogênio como
combustível.
A partir da Figura 6.19 foi possível verificar que o transportador de oxigênio MnZrSG mantém sua reatividade após diversos ciclos de redução/oxidação, no primeiro e último
ciclo redox analisado mantendo a conversão do sólido em 0,68; o aumento do gás hidrogênio
não queimado ocorreu no mesmo intervalo de tempo. O comportamento da regeneração do
transportador foi igual nos ciclos analisados.
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Figura 6.17 – Reatividade por diversos ciclos no reator de leito fluidizado descontínuo trabalhando com o
transportador Mn-ZrSG (T=950°C, red. 50%H2+20%H2O; oxi: 5%O2).
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Em as todas as condições avaliadas para o transportador de oxigênio Mn-ZrSG
(diferentes temperaturas e por diversos ciclos redox) como H2 como combustível, ficou
constatado que o mesmo manteve sua reatividade com o gás hidrogênio. Oxidando 100% do
H2 durante 2/3 iniciais da etapa de redução. Considerando que o tempo de permanência na
redução foi calculando levando em consideração a razão oxigênio/combustível igual a 1,
concluir que valores superiores a 1,5 para essa razão utilizando o transportador Mn-ZrSG
teríamos 100% de conversão do H2 durante a etapa de redução no reator de leito fluidizado
descontínuo.

6.2.3.4 Formação de carbono

A formação de carbono sobre as partículas do transportador de oxigênio é um
problema, pois pode desativar o material, causar problema de defluidização no sistema e
diminuir a eficiência na captura do CO2 gerado.
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As concentrações dos gases durante a etapa de oxidação podem ser usadas para
quantificar a formação de carbono depositado na amostra, como também os dados medidos de
concentração em função do tempo na etapa de redução podem fornecer essa informação
(RYDÉN et al., 2008; CABELLO, 2014; ADÁNEZ-RUBIO, 2014). Utilizando desse método
e observando os experimentos realizados com gases redutores que contem carbono em sua
estrutura (CH4 e CO), foi possível determinar quando ocorreu formação de coque.
Os experimentos realizados para o transportador Mn-ZrSG com gás metano como
redutor na temperatura de 950°C, verificou que todos os 20 ciclos realizados apresentaram
CO e CO2 durante a oxidação. Na temperatura de 900 e 850°C com o mesmo gás, o CO e CO2
foram observados a partir do sétimo e nono ciclo, respectivamente. Em todos os ciclos que
apresentaram carbono, a concentração do monóxido e dióxido de carbono na oxidação foram
inferiores a 2%. A partir das concentrações dos gases em função do tempo na etapa redução,
verifica-se que a formação do carbono ocorreu durante os períodos de menor reatividade do
transportador de oxigênio, que apresenta concentrações crescentes de CO e H2. Fato também
observado por Cho et al., (2006), quando testou um transportador de oxigênio a base de
manganês (40%Mn3O4/Mg-ZrO2) com metano como gás redutor na temperatura de 950°C em
um reator bacth, constatou que houve formação de carbono na etapa de redução. Sendo que
durante os 20 ciclos com tempo de redução variável, a formação de carbono foi de 1-3,5%.
Entretanto, com períodos curtos de redução não foi verificado formação de carbono, em
instalações em contínuo operam com tempos de permanência inferiores das partículas do
transportador no reator de combustível, não produzindo coque e por tanto pode-se conseguir
uma captura do CO2 formado de 100%.

6.2.3.5 Aglomeração e problemas de defluidização

Problemas de defluidização no reator de leito fluidizado descontínuo são causados
pelas aglomerações das partículas no seu interior, e são detectados quando ocorrem grandes
variações na pressão interna do sistema. Durante todo o tempo de operação que

o

transportador de oxigênio Mn-ZrSG foi submetido, a pressão interna do reator foi
constantemente monitorada. Sendo que em todos os experimentos a perda de pressão no leito
do reator foi mantida praticamente constante, ou seja, não ocorreram problemas de fluidização
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com o transportador Mn-ZrSG, como também as partículas extraídas ao fim dos testes não
apresentaram evidências de aglomeração. Em outros trabalhos com materiais semelhantes, no
caso do estudo de Abad et al., (2006), que utilizou um transportador de oxigênio com 40% de
Mn3O4 depositado em ZrO2 em um reator de CLC em continuo por 70 horas sem ocorrer
defluidização. Cho et al., (2006) verificou que partículas de M4Z (40%Mn3O4/Mg-ZrO2) não
apresentou problemas de defluidização durantes os 20 ciclos testados. Por outro lado, Adánez
et al., (2005), verificou que transportador de oxigênio obtido por mistura mecânica do óxido
de manganês como fase ativa e ZrO2 com suporte inerte (Mn-Zr-M), apresentava problemas
de aglomeração quando testado no reator batch, estando as partículas coladas as paredes do
reator.

6.2.3.6 Perda por atrito

Para determinar a taxa de atrito, foram realizados 60 ciclos de redução/oxidação em
condições de fluidização, com duração pouco superior a 39 horas. Em todos os ciclos foi
utilizado metano como gás redutor (25%CH4+ 10%H2O + 65%N2), oxigênio como gás
oxidante (5%O2-95%N2) e nitrogênio puro para purgar o sistema. Os experimentos foram
conduzidos em três diferentes temperaturas (950, 900 e 850°C), sendo 20 ciclos em cada. Os
fluxos mássicos foram normalizados para que as velocidades dos gases alimentados
correspondessem a duas vezes a velocidade mínima de fluidização para as partículas do
transportador de oxigênio Mn-ZrSG. Com isso o fluxo na temperatura de 950 °C foi de 184
l/h, em 900°C de 192 l/h e por último em 850°C de 200 l/h. A Figura 6.18 mostra a
velocidade de atrito em função dos ciclos, considerando finos gerados por atrito as partículas
recuperadas nos filtros com diâmetro inferior a 40 µ m.
Grande parte dos materiais normalmente apresenta nos primeiros ciclos valores
elevados de perda por atrito, devido os efeitos de arredondamento das irregularidades nas
partículas (DUESO 2010, CUADRAT 2011).
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Figura 6.18 - Velocidade de atrito em leito fluidizado descontínuo em função dos números de ciclos para o
transportador de oxigênio Mn-ZrSG.

A partir da Figura 6.18 é observado que a maior perda por atrito ocorreu durante os
dois primeiros ciclos, que pode ser atribuído ao efeito anteriormente citado. Depois do 20°
ciclo ocorre um pequeno aumento da perda por atrito, podendo ser atribuído a processo de
fragmentação e/ou atrito na superfície das partículas. Sendo importante ressaltar que o
transportado de oxigênio Mn-ZrSG apresentou baixíssima ou nula taxas de perda por atrito na
maioria dos ciclos. Considerando às 39 horas de operação a perda foi de 0,009%/hora, que
comparado com o trabalho de Abad et al., (2006) que utilizou um transportador semelhante a
base de manganês, suportado em ZrO2 estabilizada com Mg em um reator de operação em
continuo de 300 W, tendo perda por atrito de 0,038%/h.
A perda de 0,009%/hora corresponde a uma vida útil média das partículas do MnZrSG de mais de 11.000 horas de operação, que é um valor bastante considerado quando
comparados a outros transportadores de oxigênios relatados na literatura. Os experimentos
com CO e H2 como agente redutor, realizados posteriormente aos experimentos que foram
utilizados para o cálculo da perda por atrito, apesar de serem realizados com o dobro fluxo
gasoso que com metano, entretanto a quantidade de sólido recolhido devido ao atrito foi
inferior.
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6.2.3.7 Avaliação do transportador Mn-ZrSG

Em todos os experimentos realizados para o transportador de oxigênio Mn-ZrSG sua
permanência na etapa de redução, foi calculada de maneira que todo o gás redutor alimentado
fosse queimado, ou seja, uma relação estequiométrica entre o oxigênio fornecido pelo
transportador de oxigênio e o combustível.
Utilizando metano como combustível, as temperaturas de 850 e 900°C apresentou
concentrações de CH4 elevadas que passava pelo reator sem reagir, além da formação do gás
de síntese; e todas as temperaturas analisadas em algum momento apresentaram formação de
carbono na etapa de redução. O melhor resultado para conversão do metano a partir do MnZrSG foi à temperatura de 950°C, entretanto em todos os ciclos ocorreram formação de coque
e desativação do transportador com o passar dos ciclos nessa condição.
Os experimentos realizados com monóxido de carbono como

combustível

apresentaram os melhores resultados para o transportador de oxigênio Mn-ZrSG. Mostrando
eficiência na queima do CO em todas as temperaturas analisadas, uma elevada conversão do
sólido (0,82) em todos os ciclos avaliados, além de não apresentar formação de carbono
durante a redução, indicando que a reação de Boudouard não é favorecida pelo Mn 3O4. Porém
apresentou uma pequena quantidade de CO não queimado, algo que pode ser facilmente
resolvido aumentando a relação transportador/combustível um pouco acima da utilizada
nesses experimentos no reator descontínuo. Por outro lado, um reator em contínuo pode não
apresentar CO não queimado na sua saída, pois o fornecimento do transportador Mn-ZrSG
será constante, e o aparecimento do CO é produzido pela diminuição da fase ativa (Mn3O4)
nos instantes finais da redução.
Utilizando gás hidrogênio como combustível, o tempo da etapa de redução para o
transportador de oxigênio Mn-ZrSG foi de 90 segundos, sendo que durante os 60 primeiros a
combustão do H2 foi de 100%, todos os ciclos analisados a conversão do sólido foi constante
(0,68), não sendo influenciada por temperatura tão pouco com o passar do ciclo. No final da
redução a concentração de hidrogênio aumenta rapidamente, problema que pode ser
facilmente resolvido diminuindo o tempo da etapa de redução no reator descontínuo. Em
possíveis testes em um reator de leito fluidizado em contínuo com o transportador Mn-ZrSG
para queimar hidrogênio, acredita que o mesmo não apresentaria gás hidrogênio na saída do
reator de redução, já que a alimentação do transportador é ininterrupta.
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Estudos anteriores com transportadores de oxigênio para combustão com recirculação
química verificaram que a reoxidação dos transportadores é muitas vezes mais rápida e menos
problemáticas do que a etapa de redução (Rydén et al., 2008). Fato também observado para o
transportador de oxigênio Mn-ZrSG. Em todos os experimentos realizados com o
transportador de oxigênio Mn-ZrSG, verificou que a regeneração do mesmo independe da
natureza do agente redutor ou temperatura utilizada, mostrando que a fase ativa utilizada
possui excelentes propriedades em reoxidar em condições de CLC. Resultado semelhante
também foi obtido por Cho et al., (2006) para o transportador de 40%Mn3O4/Mg-ZrO2
sintetizado por freeze granulation, em um reator de leito fluidizado batch.
Portanto, o transportador de oxigênio Mn-ZrSG apresenta ótimas características para a
combustão do gás de síntese procedente de uma etapa prévia da gaseificação de um
combustível sólido (exemplo carvão) e para iG-CLC, não apresenta problemas de
aglomeração, baixíssimas perdas por atrito, tornando um interessante material a ser utilizado
em processos de combustão com recirculação química.
O transportador de oxigênio Mn-ZrSG possui outras vantagens adicionais: facilidade
em obter grandes quantidades do material, pois o suporte comercial ZrO2 proveniente da
Indústria Saint Gobain contem todas as principais características desejadas sem necessidade
de tratamento prévios, possibilitando a sua produção em grandes quantidades com relativo
baixo custo, viabilizando seu uso em uma planta industrial de CLC. O manganês e zircônia
não são tóxicos ao ser humano, tão pouco perigoso ao meio ambiente.

6.3 CARACTERIZAÇÃO PÓS REATOR

A seguir serão apresentadas as comparações entre os transportadores de oxigênio antes
e após serem submetidos às diversas condições reativas no reator de leito fluidizado
descontínuo.

6.3.1 Difração de Raios X

Após os experimentos realizados no reator, as amostras foram caracterizadas por
difração de raios X para verificar possíveis mudanças nas estruturas cristalinas dos materiais.
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Na Figura 6.19 são apresentados os difratogramas obtidos para o transportador Mn-ZrMF: a)
antes dos experimentos no reator descontínuo, b) das partículas que não aglomerou no reator,
e, c) das partículas que estavam aglomeradas após os experimentos no reator.
É possível observar diferenças significativas nos difratogramas obtidos, podendo
destacar a diminuição dos picos atribuído ao MgAl2O4 (2 em 16,3; 30,7; 36,3; 44,1; 58,4 e
64,3°) comparando as amostras antes e após serem submetidas aos experimentos no reator. De
igual maneira, comparando as partículas que foram testadas no reator, pode-se observar uma
quantidade maior de picos característicos da estrutura Mg6MnO8 na parte aglomerada (Figura
6.19c), com ângulos 2 em   e 57,3°.

Figura 6.19 – Difração de raios X para a) Mn-ZrMF antes do reator, b) Mn-ZrMF partículas que não aglomeram
pós-reator e c) partículas que aglomeraram pós-reator.

Após os experimentos no reator ocorreram mudanças significativas nas estruturas do
material Mn-ZrMF, comprovada pelas diferenças nos picos, e suas correspondentes
intensidades, os quais indicam uma maior concentração dos óxidos de manganês nas
partículas que aglomeram. Fato que está de acordo com os resultados de TPR e MEV, que
posteriormente serão apresentados. A Figura 6.20 compara os resultados de difração de raios
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X, para as partículas do transportador de oxigênio Mn-ZrSG antes e após serem avaliados no
reator de leito fluidizado descontínuo.
Para o transportador de oxigênio Mn-ZrSG, antes e após todos os experimentos no
reator foram identificadas as mesmas estruturas cristalinas, que são: ZrO2 com estrutura
monoclínica (ficha JCPDS, 01-074-1200), e o Mn3O4 com estrutura tetragonal (ficha JCPDS,
01-080-0382).

Figura 6.20 – Difração de raios X para a) Mn-ZrSG pós-reator e b) Mn-ZrSG e antes dos experimentos no
reator.
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As intensidades dos picos de difração são praticamente as mesmas, como pode ser
observado na Figura 6.20. Comprovando a excelente capacidade do transportador de oxigênio
Mn-ZrSG em manter sua estrutura cristalina após diversos ciclos de redução/oxidação e horas
de operação, assim evidenciando as ótimas propriedades estruturais desse material.

6.3.2 Redução a Temperatura Programada

Os perfis de redução à temperatura programada do transportador de oxigênio MnZrMF antes e depois dos experimentos no reator são mostrados na Figura 6.21. Pode-se
observar diferentes comportamentos redutores, quando comparada às partículas
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preparadas e as que estiveram submetidas em condições reativas. As partículas que foram
testadas no reator fluidizado apresentam uma diminuição na intensidade das bandas de
redução, comprovando que amostras foram modificadas substancialmente.

Figura 6.21 – Redução à temperatura programada de Mn-ZrMF: a) antes do reator, b) não aglomeradas pósreator, e c) aglomerada pós-reator.

As maiores reduções para as três amostras ocorrem na faixa de temperatura entre 300700°C. Entretanto, as partículas após experimentos no reator que estavam aglomeradas ou
não, apresentaram uma diminuição significativa na quantidade de consumo de H2, quando
comparadas com as partículas antes dos testes. A redução no consumo de hidrogênio foi
aproximadamente 15 e 60%, nas partículas aglomeradas e não aglomeradas, respectivamente.
A redução no consumo de hidrogênio entre as amostras antes e após o reator, pode ser
atribuída a não regeneração dos óxidos de manganês durante o processo de oxidação,
principalmente a fase Mg6MnO8. Quando se compara as partículas que foram submetidas no
reator, a variação significativa nos consumos de hidrogênio foi atribuída à migração do
manganês durante os experimentos em altas temperaturas, fato verificado anteriormente nos
resultados de DRX (Figura 6.19). Outro indicativo da migração do óxido de manganês pode
ser verificado na Figura 6.22.
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Na Figura 6.22a) verifica que as partículas possuem boa homogeneidade, indicando
que a fase ativa está bem distribuída entre as partículas. Por outro, após os experimentos no
reator, as partículas que estavam aglomeradas (Figura 6.22c) apresentam uma coloração
marrom mais próxima da inicial (antes do reator), enquanto as que não estavam aglomeradas
possuem coloração bem distinta.

Figura 6.22 – Fotografia do transportador oxigênio Mn-ZrMF: a) Mn-ZrMF antes do reator, b) Mn-ZrMF não
aglomerada pós-reator, e c) Mn-ZrMF aglomerada pós-reator.

A partir da Figura 6.22 observa-se visualmente mais um indicativo da migração dos
óxidos de manganês entre as partículas, a qual pode ter sido responsável pela aglomeração
desse material. A Figura 6.23 mostra os perfis de redução à temperatura programada do
transportador de oxigênio Mn-ZrSG, antes e após os experimentos no reator.
Na Figura 6.23 é observado que o transportador de oxigênio Mn-ZrSG após mais de
70 horas de operação no reator de leito fluidizado descontínuo, manteve seu comportamento
redutor, com apenas uma pequena variação na faixa de temperatura em que ocorre a redução.
Acrescenta-se a isso, que o consumo de hidrogênio foi o mesmo para as partículas antes e
após os testes no reator, ou seja, mantendo a mesma capacidade de transporte de oxigênio.
Comprovando a excelente propriedade química desse material, frente às diversas condições
experimentais que o mesmo foi submetido. A Figura 6.24 mostra as fotografias comparando
as partículas do transportador Mn-ZrSG antes e após os experimentos no reator.
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Figura 6.23 – Redução à temperatura programada do Mn-ZrSG: a) antes do reator e b) pós-reator.

Figura 6.24 – Fotografia do transportador oxigênio Mn-ZrSG: a) Mn-ZrSG antes do reator, e b) Mn-ZrSG após
o reator.

Visualmente na Figura 6.24 não se verifica variações entre as partículas do
transportador Mn-ZrSG antes e após os experimento no reator de leito fluidizado descontínuo,
oposto ao observado no material Mn-ZrMF. Estando de acordo com os resultados de DRX e
TPR para esse material, anteriormente mostrado.
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6.3.3 Microscopia Eletrônica de Varredura

A Figura 6.25 mostra as micrografias do transportador Mn-ZrMF antes e após os testes
no reator. Pode-se observar a presença de aglomerados na Figura 6.25b, os quais foram
responsáveis pela defluidização do sistema, e a diminuição na reatividade desse material. Os
aglomerados são formados principalmente pelas menores partículas do transportador. As
morfologias das partículas iniciais e as que não aglomeram no reator são semelhantes (Figura
6.25 a e c).
Figura 6.25 – Microscopia Eletrônica de Varredura do transportador de oxigênio Mn-ZrMF, antes e após os
experimentos no reator.

A microanálise química realizada através da espectroscopia por energia dispersiva
(EDS) mostra uma maior concentração superficial de manganês na partícula que estava
aglomerada (Figura 6.25b), corroborando com a tese da migração dos óxidos de manganês
para a superfície e entre partículas. A Figura 6.26 mostra as microscopias obtidas para o
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transportador de oxigênio Mn-ZrSG, antes e após os experimentos realizados no reator de
leito fluidizado descontínuo.

Figura 6.26 – Microscopia Eletrônica de Varredura do transportador de oxigênio Mn-ZrSG: a) antes do reator, e
b) após os experimentos no reator.

De acordo com Figura 6.26 temos que as morfologias das partículas antes e após os
experimentos no reator de leito fluidizado são semelhantes, com aspectos arredondados e
tamanhos praticamente iguais. Nas micrografias com maiores ampliações verifica-se uma
maior concentração de óxido de manganês na superfície, que pode ser comprovada pela
análise de EDS realizada nessas partículas, mostrando uma maior concentração superficial de
manganês na partícula que foi submetida a experimentos no reator, o qual deve ter migrado
durante a operação nas altas temperaturas do reator, desde o interior das partículas para sua
parte mais externa, entretanto não afetou suas propriedades reativas, estrutural ou química.
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A partir das caracterizações realizadas posteriormente aos experimentos no reator de
leito fluidizado descontínuo, verifica-se que o transportador de oxigênio Mn-ZrMF apresentou
mudanças significativas nas fases cristalinas, perfis de redução e morfologias das partículas,
quando foram comparadas as partículas antes e após os testes no reator, fato atribuído
principalmente à migração dos óxidos de manganês para a superfície das partículas e entre as
partículas, como foi comprovado por DRX, TPR e MEV.
O transportador de oxigênio Mn-ZrSG manteve as mesmas estruturas cristalinas e
capacidade de transporte de oxigênio, além de redutibilidade e morfologias das partículas
praticamente inalteradas, depois de mais de 70 horas de operação no reator de leito fluidizado
descontínuo.
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7. CONCLUSÕES

Neste trabalho foi proposta a preparação de cinco transportadores de oxigênio com
manganês como fase ativa, utilizando três suportes comerciais à base de zircônia e um
aluminato de cálcio sintético. De posso dos resultados e discussões, pode-se concluir que:
Preparação, caracterização e seleção dos transportadores de oxigênio.
✓ Os suportes utilizados apresentaram porosidades apropriadas, de maneira a permitir a
impregnação apropriada da fase ativa;
✓ Os materiais preparados tiveram resistência à fratura acima 1N (desejada), exceto o
Mn-CaAl;
✓ Os transportadores Mn-CaAl, Mn-ZrY e Mn-ZrSG, apresentaram como fase ativa o
Mn3O4, de acordo com os resultados de DRX, TPR e TPO;
✓ Nos materiais Mn-ZrMF e Mn-ZrMA ocorreu reação no estado sólido entre óxido de
manganês e óxido de manganésio do suporte, formando um óxido misto (Mg6MnO8) o
qual possui alta capacidade de transporte de oxigênio, fato observado nos resultados
de DRX, TPR, TPO e Roc;
✓ Nos testes de reatividade por termogravimetria, os transportadores de oxigênio MnCaAl, Mn-ZrY e Mn-ZrMA apresentaram baixa conversão do sólido, e/ou as reações
ocorriam de maneira relativamente lenta, devido os mesmo foram considerados
inapropriados para a continuidade do trabalho.
✓ Os transportadores de oxigênio Mn-ZrSG e Mn-ZrMF tiveram elevadas conversão dos
sólidos por TG nas condições analisadas, índices de velocidades relativamente altos, e
foram selecionados para prosseguir com os experimentos.

Avaliação dos materiais selecionados
✓ O transportador Mn-ZrMA não manteve sua reatividade por diversos ciclos de
redução/oxidação, além de apresentar problemas de aglomeração, resultados que
levou a ser descartado;
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✓A reatividade do transportador de oxigênio Mn-ZrSG com metano aumenta com a
temperatura, porém apresentava uma desativação importante, tornando não adequado
para seu uso em processos de CLC com CH4,
✓ O transportador de oxigênio Mn-ZrSG, apresentou elevadas e constantes reatividades
com CO e H2 em todas as temperaturas analisadas, ideal para processos iG-CLC.
o Formação de coque e baixa reatividade quando foi testado com metano;
o Não apresentou problemas de aglomeração/defluidização durante todo o tempo
de operação;
o Tendo baixa perda por atrito, sendo que depois dos 10 primeiros ciclos foi
basicamente nula;
o Tempo de vida média superior a 11.000 horas, bastante superior do que as
maiorias dos transportadores de oxigênio relatados na literatura;
✓ As caracterizações posteriores aos experimentos no reator mostraram que o material
Mn-ZrMF, apresentou modificações significativas em suas fases cristalinas,
morfologias e de redução;
✓ Enquanto, o transportador Mn-ZrSG após mais de 74 horas de operação manteve as
mesmas fases cristalinas e quantidade de fase ativa, praticamente inalterado
comportamento na redução e morfologia das partículas.
Concluindo que o transportador de oxigênio Mn-ZrSG, apresentou alta reatividade
com o CO e H2 que o torna atrativo para a utilização em processos CLC de combustíveis
sólidos. Além de excelentes propriedades mecânicas. Resultados que são superiores as
maiorias dos materiais a base de manganês relatado na literatura.
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NOMENCLATURA

ASU

Air Separation Unit (Unidade de Separação do ar)

CAC

Captura e Armazenamento de CO2

CFC

Clorofluorocarbono

CLC

Chemical-Looping Combustion-CLC (Combustão com Recirculação Química)

CLOU

Chemical Looping Combustion Aclouping Oxygen

CLR

Auto-thermal Chemical Looping Reforming/ Chemical Looping Reforming

CO2

Dióxido de Carbono

COP

Conference Of the Parties (Conferências da Partes)

CSIC

Consejo Superior de Investigaciones Científicas

DRX

Difração de raios X

EDS

Espectroscopia de Energia Dispersiva

TPR

Redução à temperatura programada

Fe

Fluxo molar do gás na entrada do reator

Fs

Fluxo molar dá água na saída do reator

GWP

Global Warming Potencial

i

Gás saída do reator

ICB

Instituto de Carboquímica

ICDD

International Center for Diffration Data

IEA

International Energy Agency

iG-CLC

In situ Gasification Clemical Looping Combustion

IPCC

Intergovernmental Panel on Climate Change (Painel Intergovernamental sobre

Mudanças Climáticas)
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JCPDS

Joint Commitee on Powder Diffaction Standards

LABTAM

Laboratório de Tecnologia Ambiental

m

Massa da amostra em algum instante da reação

MCT

Ministério da Ciência e Tecnologia

melut

Massa do transportador de oxigênio com tamanho de partículas menores que

45 μm,
MEV

Microscopia Eletrônica de Varredura

mox

Massa da amostra no estado mais oxidada nas condições analisadas;

mred

Massa da amostra no estado mais reduzido nas condições analisadas;

mTO

Massa total do sólido no leito

n0

Mols de oxigênio que pode fornecer o transportador de oxigênio

ONU

Organização das nações unidas

RA

Reator de ar

RC

Reator de Combustível

RF

Resistência à Fratura

RLFD

Reator de Leito Fluidizado Descontínuo

RO

Reator de Oxidação

Roc

Capacidade de transporte de oxigênio

RR

Reator de Redução

SR

Steam Reforming

SR-CLC

Steam Reforming with Chemical Looping Combustão

t

Tempo (s)

TG

Termogravimetria

TO

Transportadores de oxigênio
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TPO

Oxidação à temperatura programada

Vatrito

Velocidade de perda por atrito

X

Conversão do transportador de oxigênio

X0

Conversão do Sólido

XFA

Massa da fase ativa

XM

Massa do transportador de oxigênio

Xoxi

Conversão na Oxidação

Xred

Conversão da Redução

Yi,

Fração molar do gás i na entrada do reator

Yi, s

Fração molar do gás
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