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RESUMO
_______________________________________________________________
Catalisadores de alto desempenho vêm sendo bastante investigados com o objetivo
de aumentar o rendimento dos processos de reforma a seco do metano (RSM).
Alguns metais de transição, em especial o níquel, são amplamente estudados para
essa aplicação. Por possuírem propriedades catalíticas, estabilidade térmica e
química, os óxidos com estrutura do tipo perovsquita são materiais promissores
como precursores catalíticos em processos de RSM. O objetivo deste estudo é
avaliar a eficiência de óxidos do tipo perovsquita como catalisadores mássicos e
como suportes catalíticos na reforma a seco de metano (RSM). Assim, óxidos tipo
perovsquita ABO3 foram sintetizados pelo método de combustão assistida por microondas usando ureia como combustível. Os materiais foram calcinados a 900 ºC por
2h. Após a calcinação todos os óxidos preparados foram impregnados com 20 %
(m/m) de níquel e calcinados novamente a 600 °C por 2h. As amostras foram
caracterizadas por: difração de raios X (DRX), redução à temperatura programada
(RTP) e microscopia eletrônica de varredura com espectroscopia de energia
dispersiva (MEV-EDS). Testes de reforma de metano com CO 2 foram realizados
para avaliação desses materiais como catalisadores na produção de gás de síntese.
Após os testes de reforma, os catalisadores foram submetidos novamente a
caracterizações para investigação da existência de carbono nas superfícies dos
óxidos. De acordo com os difratogramas de raios X, fases secundárias de óxidos de
níquel foram formadas após a impregnação do níquel nos pós. Os mapeamentos
obtidos através de EDS mostraram que a metodologia de impregnação resultou
numa dispersão homogênea das partículas de óxido de níquel na superfície das
perovsquitas. Os testes catalíticos foram realizados a 750 ºC durante 10 horas. Os

catalisadores avaliados apresentaram melhores desempenhos, tanto de conversões
como de estabilidade, após a impregnação de níquel, mostrando que as
perovsquitas podem ser potenciais suportes catalíticos para reforma a seco do
metano.

Palavras-chave: síntese; perovsquitas; suportes catalíticos; NiO; reforma a seco do
metano.
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ABSTRACT
___________________________________________________________________
High-performance catalysts have been widely researched in order to increase the
yield in methane dry reforming processes (DRM). Some transition metals, especially
nickel, are largely studied for this purpose. Due to its catalysts’ properties, thermal
and chemical stability, perovskite-type oxides ABO3 are promising materials as
catalytic precursors in DRM processes. The objective of this study is to evaluate the
efficiency of perovskite type oxides as catalysts and as supports in dry reforming of
methane (DRM). Perovskite-type oxides ABO3 were synthesized by microwave
assisted combustion using urea as fuel and calcinated at 900 ºC for 2h. After the
calcination, all the prepared oxides were impregnated with 20% (w/w) of nickel and
calcinated again at 600ºC for 2h. The samples were characterized by the following
techniques: x-ray diffraction (XRD), temperature programmed reduction (TPR), and
dispersive energy scanning electron microscopy with energy dispersive spectroscopy
(SEM-EDS). Methane reforming tests with CO2 were performed for evaluation of
these materials as catalysts in the production of syngas. After the reforming tests, the
catalysts were submitted once again to characterizations for the evaluation of the
existence of carbon in the oxides’ surface. According to the X-ray diffractograms,
secondary phases of nickel oxides were formed after the nickel impregnation in the
powders. The mapping by EDS showed that the impregnation methodology resulted
in a homogeneous dispersion of the nickel oxide particles on the perovskite’s
surface. The catalytic tests were performed at 750 ° C for 10 hours. The catalysts
showed better performances, conversions and stability, after nickel impregnation,
showing that the perovskites may be potential catalytic supports for dry reforming
methane.

Keywords: synthesis; perovskites; catalytic support; NiO; methane dry reforming.
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1 INTRODUÇÃO

O gás de síntese consiste em uma mistura de hidrogênio (H2) e
monóxido de carbono (CO) e pode ser produzido a partir de diversas fontes. Entre
as fontes mais comuns para obtenção do gás de síntese está o gás natural,
composto de metano (CH4) em sua maior parte, entre outros hidrocarbonetos e
impurezas. A importância econômica e industrial do gás de síntese está na sua
aplicação como matéria-prima para a produção de vários componentes químicos; e
na indústria energética, podendo o H 2 ser purificado e utilizado como combustível.
As reformas catalíticas do metano, principal componente do gás natural, são rotas
de produção de gás de síntese que ocorrem em altas temperaturas e com o auxílio
de catalisadores. A reforma a vapor de metano, a oxidação parcial de metano e a
reforma a seco do metano com dióxido de carbono estão entre os métodos mais
comuns utilizados para a produção de gás de síntese a partir do metano (ARMOR,
1999).
O processo de reforma a seco do metano (RSM) com dióxido de
carbono utiliza como reagentes dois importantes gases do efeito estufa (GEE): o
metano (CH4) e o dióxido de carbono (CO2). Por esse motivo a RSM tem recebido
grande atenção do ponto de vista ambiental. Além disso, a reforma do metano com
CO2 possibilita a produção de razões H2/CO adequadas para a síntese de FischerTropsch (WANG e LU, 1996), e proporciona também uma produção de CO com
pureza mais elevada. Porém a alta demanda energética e a desativação dos
catalisadores são algumas das dificuldades encontradas nesse processo.
Um desafio para a RSM está em obter maiores percentuais de
conversão durante intervalos de tempos maiores sem que haja desativação do
catalisador. A desativação do catalisador pode ocorrer por diversos motivos, entre
eles estão a deposição de carbono na superfície dos sítios ativos e a sinterização
tanto da fase ativa como do suporte catalítico (ELTEJAEI et al., 2012). Muitos
estudos estão sendo realizados a fim de desenvolver materiais que sejam
considerados catalisadores de alto desempenho, mas que também apresentem um
custo razoável para a indústria. Alta atividade catalítica e seletividade na formação
de gás de síntese, resistência à formação de coque, boa estabilidade química e
Elânia Maria Fernandes Silva / Janeiro 2013
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térmica e resistência à sinterização são algumas características que um catalisador
ideal para RSM deve apresentar (ZHANG e VERYKIOS, 1996).
Os materiais mais utilizados como catalisadores para RSM, em sua
grande maioria, têm como base alguns metais de transição, como Ni, Co, Cu, Fe e
Mn (ZHANG et al., 2007). Esses metais atuam como fases ativas no processo de
reforma a seco do metano. Os metais nobres como Pt, Rh, Ru, Pd e Ir (HOU et al.,
2006) também são largamente utilizados para RSM por apresentarem maiores
percentuais de conversão e possuírem maior resistência à deposição de carbono.
Porém o uso desses materiais se torna limitado devido seu alto custo em escala
industrial. Para minimizar efeitos de deposição de carbono em catalisadores à base
de níquel, estão sendo adicionados metais alcalinos e metais alcalinos terrosos
como alternativa para evitar a desativação (ZHANG e VERYKIOS, 1996; HORIUCHI
et al., 1996). Segundo BARROS (2009) isso ocorre por causa do caráter básico dos
óxidos de metais alcalinos e alcalinos terrosos, que aumenta a capacidade de
adsorção de CO2 no catalisador, dificultando a deposição de carbono.
Um componente do catalisador que também deve ser levado em
consideração no processo de RSM é o suporte catalítico, que possibilita ao material
uma maior estabilidade térmica e tem como função aumentar a dispersão da fase
ativa, o que pode evitar a sinterização de espécies metálicas, a formação de coque e
a desativação (TRIMM, 1999). PASKOY e colaboradores (2015) estudaram o óxido
de cério como suporte catalítico em RSM e observaram que o rendimento dos
catalisadores aumentou por causa das propriedades redox e da mobilidade de
oxigênio do CeO2. A dispersão do metal ativo e, consequentemente, a resistência à
sinterização também foram melhoradas com o uso do suporte. Algumas peneiras
moleculares vêm sendo aplicadas como suportes em RSM especialmente pelas
suas características estruturais e de área superficial (LIU et al., 2013).
Por apresentarem muitas propriedades requeridas para um catalisador
no processo de RSM os óxidos estruturados do tipo perovsquita, de fórmula geral
ABO3, estão sendo estudados como precursores catalíticos para reforma a seco do
metano. Esses óxidos podem conferir alta estabilidade térmica e química e possuem
possibilidades variadas de composições (PEÑA; FIERRO, 2001). Porém, uma das
limitações técnicas para a utilização de desses materiais é a incapacidade de
Elânia Maria Fernandes Silva /Julho 2017
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produzir materiais de área superficial específica elevada (LIU et al., 2002). As
substituições totais ou parciais nos sítios A e/ou B da perovsquita levam a
modificações nas propriedades dos óxidos enquanto catalisadores na RSM,
conferindo

maiores

estabilidades

e

melhores

rendimentos

no

processo

(GOLDWASSER et al., 2003). Durante a reação de reforma, a estrutura deste óxido
é rompida dando lugar às fases ativas (geralmente metais que ocupam o sítio B da
perovsquita) dispersas sob um suporte formado por óxidos dos elementos que
ocupam o sítio A da estrutura (TSOUKALOU et al.,2016).
A proposta deste trabalho tem como principal objetivo sintetizar óxidos
com estrutura perovsquita ABO3, pertencentes ao sistema LaNixB1-xO3 (B = Cu, Co,
Fe e Mn; x = 1 e 0,5), através da síntese de combustão assistida por micro-ondas e,
em seguida, impregná-los com 20% (m/m) de níquel. Os materiais sintetizados serão
caracterizados e avaliados como precursores catalíticos na reforma a seco do
metano. Os óxidos do tipo perovsquita serão avaliados tanto como catalisadores
mássicos como suportes catalíticos, após impregnação. A influência dos metais de
transição presentes e do óxido de níquel formado na superfície das perovsquitas
devido à impregnação também será investigada.

Elânia Maria Fernandes Silva /Julho 2017
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2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 ÓXIDOS ESTRUTURADOS DO TIPO PEROVSQUITA

Perovsquita foi o nome dado a uma família de óxidos descobertos em
1830 pelo geólogo Gustav Rose, nos Montes Urais (Rússia). Esses óxidos
estruturados receberam este nome em homenagem ao mineralogista russo Count
Lev Aleksevich Von Perovski (1792-1856) (TONIOLO, 2010).
Os óxidos do tipo perovsquita são materiais cerâmicos cristalinos que
apresentam fórmula geral ABO3 tendo a estrutura cristalina cúbica como ideal,
podendo haver distorções em suas variações. Na organização estrutural desses
óxidos, A é um cátion de tamanho grande e coordenado a 12 íons oxigênio,
enquanto B é um cátion de tamanho menor, coordenado a 06 íons oxigênio. A célula
unitária cúbica da perovsquita pode ser visualizada na Figura 2.1, com o cátion B
ocupando o centro de um octaedro formado por vértices de oxigênio, que por sua
vez estaria dentro de um cubo, cujos vértices seriam os cátions A. Esta mesma
figura também mostra, por outra perspectiva, uma célula unitária na qual o cátion A
ocupa o centro do cubo, os cátions B se localizam nos vértices e os ânions oxigênio
se centralizam nas arestas do cubo (PEÑA; FIERRO, 2001). Além da fórmula geral
ABO3 esses óxidos podem ocorrer com outra estrutura e são chamados de
perovsquitas Ruddlesden Popper (RP), cuja fórmula geral pode ser escrita como An1BnX3n+1,

onde A e B são os cátions, X é um ânion e n é o número de camadas de

octaedros BX6 paralelos ao eixo z e que se estendem ao infinito no plano xy. Os
cátions A são caracterizados com o número de coordenação 12 e podem estar
incluídos nos blocos perovsquita ou podem ter número de coordenação 09 e se
localizarem em camadas intermediárias AX entre os blocos (BEZNOSIKOV;
ALEKSANDROV, 2000), como pode ser observado na Figura 2.2. Os cátions B
estão localizados dentro dos octaedros coordenados por 6 ânions X. Dessa forma, a
fórmula geral dos compostos com n = 1 pode ser escrita de uma forma mais
conveniente: A2BX4 ou BX4, com simetria tetragonal.
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Figura 2.1 – Estrutura ideal de uma perovsquita ABO3

Fonte: TANAKA, 2001.

Figura 2.2 – Série de Ruddlesden-Popper para n = 2

Fonte: MRL, adaptada.
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São

características

das

perovsquitas:

boa

resistência

térmica,

estabilidade mecânica e química em condições de reação e interessantes
propriedades condutoras e dielétricas (GOLDWASSER et al., 2000). Entre as
propriedades das perovsquitas destacam-se a presença de defeitos nos sítios, o
estado de valência incomum dos íons do metal de transição na estrutura, e alta
mobilidade dos íons de oxigênio, que conduzem a oxigênios não estequiométricos
(SPINICCI et al., 2001). Essas propriedades podem ser consequência das
distorções estruturais que acontecem nesses óxidos, tanto pela variação de
elementos químicos envolvidos como pelas metodologias de síntese através das
quais as perovsquitas são preparadas.
Devido às suas propriedades físicas interessantes as perovsquitas
podem ter uma variada gama de aplicações, tais como ferroeletricidade (BaTiO 3),
ferromagnetismo

(SrRuO3

e

LaFeO3),

supercondutividade

(YBa2-Cu3O7),

condutividade térmica devido ao transporte de éxcitons (LaCoO 3), transições metalisolante de interesse para aplicações como termoresistor (LaCoO 3), fluorescência
compatível com “laser action” (LaAlO 3:Nd), e propriedades de transporte de
interesse para potência termoelétrica de alta temperatura (La 2CuO4) (PEÑA;
FIERRO, 2001). Esses óxidos também são usados em pigmentos cerâmicos
(CUNHA et al., 2005), em células a combustível de óxido sólido (AMADO et al.,
2007) e como catalisadores para a combustão do metano (SPINICCI et al., 2002).
Estas propriedades físicas estão estreitamente relacionadas às distorções nos
octaedros na rede da estrutura cúbica ideal (BARNES et al., 2006; LUFASO et al.,
2006). Para GIANNAKAS e colaboradores (2006) além de propriedades físicas,
esses materiais possuem também uma grande diversidade de propriedades físicoquímicas, consequência da estabilidade de 90% dos elementos metálicos naturais
da tabela periódica na estrutura perovsquita. Desde 1970 esses óxidos vêm
recebendo uma atenção constante, quando VOORHOEEVE apontou seu potencial
uso como catalisador de oxidação total (ALIFANTI et al., 2005).
Para que a estrutura ABO3 da perovsquita se mantenha estável é
necessário que o cátion do sítio B tenha preferência pela coordenação octaédrica e
possua uma elevada carga iônica, bem como o cátion do sítio A seja maior e ocupe
as vacâncias dodecaédricas. Sendo assim, o cátion A deve possuir raio iônico maior
que 0,9 Å e o cátion B, maior que 0,51 Å (SPINICCI et al., 2001). Com o objetivo de
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estimar os limites toleráveis no tamanho dos cátions foi definido um fator de
tolerância t (equação (1)). Na equação que segue rA e rB são os raios iônico dos íons
A e B, e rO é o raio do átomo de oxigênio.

(1)

A estrutura perovsquita se forma dentro do intervalo de tolerância: 0,75
< t < 1,0. Já a estrutura cúbica ideal só é obtida quando o valor de t é
aproximadamente igual à unidade. As estruturas de distorção mais conhecidas das
perovsquitas são a ortorrômbica e a romboédrica, e estão representadas na Figura
2.3. Se o fator de tolerância está entre 0,75 e 0,9 Å, a estrutura perovsquita se
distorce para uma estrutura ortorrômbica, já quando 0,9 < t < 1,0 a distorção é do
tipo romboédrica (BARROS, 2009).

Figura 2.3 - Distorções (a) ortorrômbica e (b) romboédrica da estrutura perovsquita

Fonte: PROVENDIER, 1999 apud MELO, 2011.

A eletroneutralidade também precisa ser mantida, além da relação
entre os raios iônicos, para que haja estabilidade estrutural na perovsquita. A soma
das cargas de A e de B tem que ser igual à carga total de ânions oxigênio. Por meio
de distribuições de carga no óxido, esse requisito pode ser admitido: A 1+B5+O3,
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A2+B4+O3 ou A3+B3+O3; sendo permitida a substituição parcial dos íons A e B sem
que a estrutura de perovsquita seja modificada (PEÑA; FIERRO, 2001). Na estrutura
ABO3 das perovsquitas o cátion A pode ser composto por íons de terras raras,
alcalinos, alcalinos terrosos ou outros íons grandes como Pb +2 e Bi+3; já o B pode ser
composto de íons de metais de transição dos grupos 3d, 4d ou 5d (TANAKA e
MISONO, 2001). Quando os cátions A e B são substituídos, podem gerar uma
grande classe de materiais de fórmula geral A 1-xA`xB1-yB`yO3±δ. O fator δ representa
o excesso ou deficiência de oxigênio devido a não estequiometria destas espécies
(TANABE, 2006).
A estequiometria é um dos fatores que mais influenciam as
propriedades das perovsquitas quanto à mobilidade de carga na estrutura desse
material. Na catálise, e também em outras aplicações, a síntese de óxidos não
estequiométricos é provocada para que ocorra a estabilização de íons em estados
de valência incomuns e a presença de coordenações diferentes de forma
simultânea, o que torna esses óxidos ativos, no caso da catálise. O excesso ou
deficiência de oxigênio (não estequiometria aniônica) nas perovsquitas ABO3-δ
ocorre mais comumente (CHEN et al., 2012; TANABE, 2006). Mas a não
estequiometria nesses óxidos é causada também por substituições totais ou parciais
dos cátions, que ocorrem preferencialmente da seguinte forma: os íons que ocupam
o sítio A são substituídos por cátions com raio iônico relativamente grande (Ca+2 ou
Sr+2) e cátions com raio iônico pequeno (Co, Ni ou Mn) substituem íons do sítio B
(MARTINELLI, 2011). Dependendo da quantidade e da natureza, o substituinte da
posição A pode estabilizar os estados de oxidação de B e/ou gerar vacâncias
aniônicas no sólido. Estes defeitos estruturais ocasionam algumas mudanças nas
propriedades físico-químicas, favorecendo, por exemplo, o transporte de íons na
estrutura (KNUDSEN, 2005). NASCIMENTO (2007) acredita que a atividade
catalítica das perovsquitas se deve à presença de defeitos estruturais e eletrônicos
gerados, que dependem do método de síntese e dos tratamentos aos quais estes
óxidos são submetidos.
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2.1.1 Metodologias de Sínteses de Perovsquitas

A rota utilizada na síntese de óxidos do tipo perovsquita é um dos
fatores determinantes no desempenho desses óxidos como catalisadores. As
propriedades desses óxidos dependem em grande parte da rota de síntese utilizada.
Textura e superfície específica, estados de oxidação dos cátions e a estequiometria
do oxigênio, são algumas propriedades influenciadas pelo método de síntese (LIMA
e ASSAF, 2006). A metodologia de síntese deve ser estabelecida de acordo com a
finalidade da aplicação do óxido a ser obtido, assim como suas características finais.
No caso do uso de perovsquitas como catalisadores o método ideal deve dar lugar a
óxidos de excelentes propriedades catalíticas e deve ser reprodutível, de forma que
permita comparar propriedades de diferentes sistemas.
Dentre os métodos mais utilizados na síntese de perovsquitas estão:
co-precipitação, sol-gel, Pechini (método dos precursores poliméricos), reação de
combustão e hidrotermal. Esses métodos garantem a obtenção de materiais com
composição química reprodutível e controlada, alta pureza, homogeneidade e
tamanho de partícula rigidamente controlado. Na produção de óxidos do tipo
perovsquitas todos os métodos de síntese apresentam vantagens e desvantagens
em suas metodologias e resultados, sendo imprescindível o estudo prévio tanto do
material a ser utilizado como da metodologia de síntese a ser empregada.

2.1.1.1 Combustão assistida por micro-ondas

Os materiais produzidos por este método de síntese são obtidos em
um curto intervalo de tempo através de uma reação exotérmica muito rápida,
iniciada por uma fonte externa, que se torna autossustentável (JAIN et al., 1981).
Esta técnica de síntese envolve a reação de uma mistura redox, derivada dos
conceitos termodinâmicos usados na química dos propelentes e explosivos. Nesta
reação os íons metálicos de interesse são os reagentes oxidantes. Como são
solúveis em água e possuem baixas temperaturas de fusão os nitratos metálicos são
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a fonte de íons mais utilizada, o que garante uma boa homogeneização da solução.
É utilizado também um combustível como agente redutor, que na maioria das vezes
é a ureia. Então, os nitratos reagem como o combustível resultando em um pó óxido
com características bem específicas (JAIN et al., 1981).
Por apresentar algumas vantagens quando comparada aos processos
convencionais, a combustão vem sendo bastante utilizada na síntese de óxidos
mistos de alto desempenho. Seguem algumas das principais vantagens da
combustão: necessita de menos energia para que se inicie a reação; menor tempo
de síntese; técnica simples de ser utilizada e de baixo custo; resulta em produtos
com estrutura e composição desejadas, devido à elevada homogeneização
favorecida pela solubilidade dos sais em água; maior controle das condições de
síntese.
A chama

gerada no

processo de combustão

pode

alcançar

temperaturas elevadas, da ordem de 1000°C, devido à grande quantidade de gases
formada (SOUSA et al., 1999). A evolução dos gases formados durante a
combustão tem a função de ajudar a limitar o contato entre as partículas, permitindo
a obtenção de materiais mais porosos e em geral com maior área superficial. Mas
algumas fases indesejadas podem ser encontradas nos produtos obtidos, como os
hidróxidos, os oxicarbonatos e os oxinitratos. Essas fases são promovidas pelo
excesso de gases ou quando a reação não é completa (BARROS, 2009).
Os combustíveis mais usados na síntese de combustão são o ácido
cítrico, a ureia, a glicina e o hidróxido de amônio. A escolha do combustível é um
dos aspectos mais importantes da síntese. Esta escolha é baseada em fatores como
preço, disponibilidade, quantidade e tipo de gases gerados e o calor liberado durante
a reação. Em particular, a ureia possui algumas vantagens: disponibilidade
comercial, baixo custo, e o fato de gerar altas temperaturas, as quais são
necessárias para a formação das fases desejadas nos produtos (SEGADÃES et al.,
1998).
Parâmetros que também podem influenciar a reação de combustão,
além da escolha dos reagentes, são: a razão combustível/oxidante, o uso de
oxidante em excesso e a quantidade de água contida na mistura precursora. A forma
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de aquecimento da solução também pode influenciar nas características dos pós
obtidos através deste método de síntese.
Por proporcionar um aquecimento rápido e homogêneo da mistura
precursora, as micro-ondas têm sido bastante utilizadas na metodologia de síntese
por reação de combustão. As vantagens deste método de aquecimento em relação
aos métodos normalmente usados na síntese por reação de combustão são: baixo
tempo necessário para alcançar a temperatura de ignição e uniformidade da
distribuição de temperatura, que neste caso é gerada dentro da própria solução
precursora. As micro-ondas na reação de combustão têm a função de fornecer o
calor necessário para a ignição, através do aquecimento gerado por moléculas
polares quando submetidas à incidência de micro-ondas. O aquecimento via microondas permite um maior controle das condições de síntese, visto que a intensidade
das emissões de micro-ondas pode ser rapidamente interrompida, diminuída ou
aumentada, permitindo a obtenção de materiais com características bastante
especificas (BARROS, 2009).

2.1.2 Propriedades Catalíticas das Perovsquitas

Devido à capacidade de mobilidade iônica que as perovsquitas
possuem, esses óxidos são amplamente estudados para aplicações na catálise
heterogênea, como as reformas catalíticas de hidrocarbonetos. Os sistemas ABO3
mais comumente estudados na catálise heterogênea são os que apresentam no sítio
A um elemento alcalino, alcalino terroso ou lantanídeo, e no sítio B um metal de
transição da primeira série (Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu) (TONIOLO, 2010). Esses
sistemas apresentam elevada estabilidade térmica e química em temperaturas
razoáveis para reações catalíticas, além da alta capacidade de estocagem e
condutividade do íon oxigênio (MULLER et al., 1994).
Para

TANAKA

e

MISONO

(2001)

a

atividade

catalítica

das

perovsquitas é determinada principalmente pelo metal de transição que ocupa o sítio
B, mas a substituição parcial do sítio A também pode modificar o desempenho
desses óxidos nas reações. Nos estudos de GOLDWASSER e colaboradores (2003)
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foi observado que a mudança na natureza e na composição dos cátions do sítio A
das perovsquitas usadas como precursores catalíticos na reforma do metano com
CO2 modifica fortemente a estabilidade e a seletividade dos catalisadores.
Os óxidos mistos de estrutura perovsquita podem ser utilizados como
precursores catalíticos ao passarem por pré-tratamentos que modifiquem sua
estrutura provocando o surgimento de espécies ativas. Com isso, a matriz oxida AO x
da perovsquita pode atuar como suporte catalítico proporcionando uma boa
dispersão e estabilidade para a fase ativa do catalisador (cátions B reduzidos, na
forma de cristalitos metálicos) e, consequentemente, uma excelente atividade e
seletividade durante as reações (PEÑA e FIERRO, 2001). As perovsquitas
apresentam uma boa resistência à formação de coque, dependendo da natureza dos
metais utilizados na estrutura, podendo ter essa e outras propriedades melhoradas a
partir de substituições parciais em sua composição, entre outros parâmetros.
SILVA (2004) estudou a eficiência de perovsquitas de cobalto e de
manganês em reações de oxidação de CO e propano e observou que estes óxidos,
em especial os de cobalto, são ricos em vacâncias catiônicas, que correspondem a
um excesso de oxigênio em relação à estequiometria. Sendo esse excesso o
causador de maior atividade dos óxidos nas reações de oxidação de CO e propano.
A mobilidade dos íons oxigênio em perovsquitas de cobalto foi
estudada por MISONO et al. (1988) apud ROYER et al. (2005). Através de análises
de TPD-O2 esses autores observaram que as estruturas ABO 3 possuem dois tipos
de oxigênio móveis: o adsorvido na superfície (O - ou O2-), denominado de α, e o
oxigênio da rede (O2-), denominado de β. Esses dois tipos de oxigênio foram
determinados de acordo com os resultados de dessorção de oxigênio. Foi observado
também que condições de síntese como temperatura de calcinação e composição
química da perovsquita podem modificar a proporção desses oxigênios α e β.
GOLDWASSER e colaboradores (2005) verificaram que perovsquitas à
base de lantânio são altamente ativas em relação à produção de gás de síntese
durante a reforma de metano com CO 2. Atingindo percentuais de conversão de até
89% e 72% de CH4 e CO2, respectivamente. Além disso, os óxidos estudados
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apresentaram seletividade a CO de aproximadamente 90% após várias horas de
teste.
Perovsquitas LaNi 1-xCoxO3 foram estudadas por VALDERRAMA e
colaboradores (2008) como precursores na reforma a seco do metano e foi
observado que para substituições parciais de níquel de até 80% (x ≤ 0,8) foram
formados catalisadores ativos e com seletividades próximas do equilíbrio
termodinâmico. A dispersão de partículas de Ni 0-Co0 na matriz La2O2CO3 inibiu a
formação de coque, aumentando assim a atividade catalítica desses óxidos. As
interações entre as fases metálicas dispersas originaram efeitos sinérgicos que
contribuíram para a estabilização do catalisador aumentando o tempo de vida útil. A
presença do cobalto no precursor estabilizou partículas de níquel metálico,
suprimindo a formação de coque, e a presença de pequenas quantidades de níquel
favoreceram a redução do cobalto, acelerando a ativação do sólido.

2.2 GÁS DE SÍNTESE

As demandas energéticas mundiais e as emissões de gases poluentes
no planeta acompanharam o crescimento populacional e estes percentuais tendem a
aumentar cada vez mais. Dessa forma, a sociedade científica estuda diversas
possibilidades para atender a demanda energética sem que haja tanta influência nas
mudanças climáticas, causadas pelas emissões de gases de efeito estufa (GEE). O
metano e o dióxido de carbono constituem uma parte importante dos GEE (USMAN
et al., 2015). Além ser produzido a partir de diversos processos, o metano é o
composto principal na composição do gás natural. Uma alternativa para diminuir a
emissão de metano na atmosfera são os processos de conversão do metano em gás
de síntese (LI et al., 2011).
O gás de síntese é um produto de reação, intermediário ou final, de
alguns processos de reforma de hidrocarbonetos do gás natural, entre outras fontes.
É basicamente uma mistura de hidrogênio (H 2) e monóxido de carbono (CO)
(WENDER, 1996). Na produção do gás de síntese os hidrocarbonetos do gás
natural, em especial o metano (CH4), reagem com vapor e então produzem
Elânia Maria Fernandes Silva /Julho 2017

Capítulo 2 – Revisão da Literatura

29

hidrogênio (H2) e monóxido de carbono (CO) em grande parte, além de pequenas
quantidades de carbono (C) e dióxido de carbono (CO 2). Esse processo ocorre na
presença de catalisadores e em altas temperaturas. O gás de síntese atua como
matéria-prima em diversos processos químicos, como a produção de amônia
sintética, de metanol, álcoois e também é aplicado no processo Fischer-Tropsch
(GASNET, 2013) para a produção de hidrocarbonetos líquidos, além de outras
finalidades. Daí sua importância industrial e econômica.
Um dos objetivos na produção de gás de síntese está na aplicação do
hidrogênio ou dos óxidos de carbono em separado. A partir do gás de síntese os
óxidos de carbono podem ser removidos e a parte do gás rico em hidrogênio é
resfriado a baixas temperaturas e purificado por fracionamento. O uso do hidrogênio
puro abrange demandas em processos de hidrogenação de produtos do petróleo, da
petroquímica, da química e da indústria alimentícia (GASNET, 2013). Além disso,
esse gás pode ser usado como um combustível e vem sendo considerado uma fonte
de energia promissora por apresentar uma queima limpa e oferecer importante e
significativa redução nas emissões de gases do efeito estufa (WENDER, 1996). Já o
monóxido de carbono aplicado isoladamente pode ser usado na indústria siderúrgica
para redução do óxido de ferro e na produção de produtos químicos.
São empregados alguns métodos típicos para a produção de gás de
síntese a partir do metano, entre eles estão: a reforma a vapor de metano, a
oxidação parcial de metano, a reforma a seco do metano com dióxido de carbono
(ARMOR, 1999).

2.2.1 Produção de Gás de Síntese

Existem diversas rotas catalíticas para a geração de gás de síntese a
partir do metano e um dos fatores determinantes na escolha do processo é a razão
molar H2/CO, que muda de um processo para outro. A tecnologia utilizada na
produção desse gás pode ser adotada de acordo com a composição dos produtos
desejados, que serão utilizados posteriormente em outros processos como na
obtenção de combustíveis líquidos, em H2 para células a combustível e nas sínteses
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de metanol e de amônia. Os processos convencionais e mais utilizados na geração
de gás de síntese são: reforma a vapor, reforma com CO 2 e oxidação parcial, além
da reforma autotérmica.
A equação (2) mostra a principal reação que ocorre durante a reforma
a vapor do metano (RVM) (ZHANG et al., 2007), embora outras reações secundárias
também estejam presentes no processo, já que as temperaturas de operação
passam dos 800 °C (SANTOS et al., 2015). Nesse processo, vapor de água reage
com o metano na presença de um catalisador específico para produzir hidrogênio e
monóxido de carbono. A RVM é um dos processos mais empregados na produção
de hidrogênio (ARMOR, 1999). No entanto, a razão H2/CO nesse processo é alta
(GANGADHARAN et al., 2012) para uso na síntese de Fischer-Tropsch ou de
metanol, nas quais a razão H2/CO é menor ou igual a 2 (OLAH et al., 2012). O
caráter endotérmico da RVM exige quantidades consideráveis de calor para que a
reação ocorra (NIEVA, 2014). Além disso, para obtenção de elevadas conversões de
metano é preciso uma razão H2O/CH4 mais elevada, o que evita o craqueamento do
metano e, consequentemente, deposição de carbono (CARVALHO et al., 2009).

CH4 + H2O → CO + 3H2

H°298K = + 206 kJ/mol

(2)

A oxidação parcial do metano (OPM) pode, em alguns casos, substituir
a reforma a vapor, já que apresenta algumas vantagens em relação às tecnologias
convencionais de reforma de metano, como altas taxas de conversão e alta
seletividade (RUCKENSTEIN e HU, 1999). Na oxidação parcial do metano o
oxigênio e o metano reagem entre si e produzem o gás de síntese (SANTOS et al.,
2015). Essa reação é exotérmica, o que reduz os gastos energéticos, e apresenta
uma razão H2/CO igual a 2, apropriada para a síntese de metanol e para a reação de
Fischer-Tropsch (XU et al., 2007). Por outro lado, a natureza exotérmica da reação
pode ser uma desvantagem da OPM, tornando o processo arriscado e inseguro
devido à formação de pontos quentes e com altas velocidades espaciais, dificultando
o controle do processo (KAYDOUH et al., 2016). A equação 3 abaixo mostra a
equação de oxidação parcial do metano (QIN et al., 1996).
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CH4 + ½ O2 → CO + 2H2

H°298K = - 38 kJ/mol

(3)

Uma rota promissora na geração de gás de síntese a partir do metano
é a reforma a seco do metano (RSM). A reação da equação (4) mostra como ocorre
o processo, onde o CO2 reage com o metano gerando basicamente H 2 e CO. Assim
como nas demais reações de reforma de hidrocarbonetos há também a presença de
outros produtos provenientes de reações secundárias que ocorrem em paralelo à
RSM. Uma vantagem importante da RSM é que o gás de síntese é produzido a partir
do consumo de metano e dióxido de carbono que são dois gases do efeito estufa
(KAYDOUH et al., 2016). A reforma do metano com CO 2 produz uma mistura de CO
e H2 numa proporção equimolar mais adequada para a subsequente reação de
Fischer-Tropsch (GALLEGO et al., 2008). O que seriam desvantagens nesse
processo é seu caráter endotérmico, necessitando de uma quantidade considerável
de calor para que a reação ocorra, e a produção de grandes quantidades de carbono
depositado sob a superfície dos catalisadores, o que provoca a desativação
(USMAN et al., 2015).

CH4 + CO2 → 2CO + 2H2

H°298K = + 247 kJ/mol

(4)

Além dos processos de geração de gás de síntese citados acima
existem outros que consistem na combinação de dois ou mais processos em um só
leito catalítico. Podem ser chamados de “bi-reforming”, “steam-dry reforming”, “trireforming” (GANGADHARAN et al., 2012). Dentre esses processos o mais
conhecido e mais estudado é a reforma autotérmica do metano (RAM) que é uma
combinação da reforma a vapor e da oxidação parcial de metano (OLAH, 2013).
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2.3 REFORMA A SECO DO METANO

A reação de reforma a seco do metano (RSM) foi proposta pela
primeira vez por Fischer e Tropsch em 1928 (FISCHER e TROPSCH, 1928 apud
WANG e LU, 1996) e tem se tornado um método promissor na produção de gás de
síntese por usar como reagentes dois gases principais do efeito estufa, o CH 4 e o
CO2, contribuindo com o meio ambiente, ajudando a diminuir as emissões de gases
poluentes (GALLEGO et al., 2008). Além disso, tem como produto um gás de
síntese com razões H2/CO apropriadas para a síntese de Fischer-Tropsch e de
produtos químicos importantes na indústria, agregando valor ao gás de síntese
produzido (WANG e LU, 1996). Pelo seu caráter endotérmico e por ser uma reação
reversível, o processo de RSM pode atuar na recuperação, na estocagem e na
transmissão de energia solar e outras fontes de energia renovável (WANG e LU,
1996; MARTINELLI, 2011).
Mas a RSM apresenta algumas desvantagens, entre elas estão:
demanda energética para altas conversões, já que a reação ocorre em altas
temperaturas; e a desativação do catalisador, devido à sinterização do metal e à
deposição de carbono na superfície das espécies ativas (SANTOS et al., 2015). Na
tentativa de minimizar os efeitos de desativação no processo RSM vários
catalisadores estão sendo investigados a fim de se obter maiores percentuais de
conversão durante intervalos de tempos maiores, aumentando a vida útil do
catalisador e o rendimento da reação (KAYDOUH et al., 2016).
Para

que

seja

termodinamicamente

favorável,

a

RSM

exige

temperaturas próximas a 800 ºC, assim como a reforma a vapor do metano
(SANTOS et al., 2015). Além da reação principal de RSM, representada na equação
(4), outras reações secundárias são favorecidas termodinamicamente e acontecem
em paralelo, podendo influenciar nos produtos finais. Elas podem ser representadas
pela reação reversa de deslocamento gás-água (reversa de shift) - equação (5), pela
reação de decomposição do metano - equação (6), pela reação de Boudouard equação (7), e também pela reação que está mostrada na equação (8). As reações
das equações (6) e (7) produzem carbono, uma das causas da desativação do
catalisador, através da formação de coque nas superfícies ativas. As reações de
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Boudouard e de deslocamento gás-água ocorrem em baixas temperaturas, enquanto
a reação principal de RSM e a decomposição de metano são favorecidas em altas
temperaturas. As equações que seguem mostram as reações que podem ocorrer
durante o processo de reforma a seco do metano.

CO2 + H2 ↔ CO + H2O(g)

∆H= + 40 kJ/mol

(5)

CH4 ↔ C + 2H2

∆H= + 75 kJ/mol

(6)

2CO ↔ C + CO2

∆H= - 171kJ/mol

(7)

C + H2O(g) ↔ CO + H2

∆H = + 131 kJ/mol

(8)

As reações secundárias podem contribuir ou não para um bom
rendimento da reforma do metano com CO 2. Para que o rendimento da RSM seja
proveitoso as reações mostradas acima devem acontecer de forma a evitar ao
máximo a deposição de carbono, favorecida pelas reações das equações (6) e (7), e
pela reversa da reação da equação (8). O consumo excessivo de hidrogênio durante
o processo pode ser evitado caso as reações das equações (5) e (8) ocorram
mantendo a estequiometria constante (BARROS, 2009). Dessa forma, um bom
catalisador para reforma de metano com CO 2 teria que atender a alguns requisitos,
como evitar a formação de coque e de água, além de somente apresentar altas
conversões e acelerar a reação (EDWARS e MAITRA, 1995).
QIN e colaboradores (1996) observaram, por meio de testes de
conversão de metano com CO2, que a adsorção de metano e de dióxido de carbono
ocorre através de um mecanismo na superfície do catalisador. A presença de
carbono na superfície ativa do catalisador se dá durante a adsorção do metano, que
produz espécies (CHx)ads. Para EDWARDS e MAITRA (1995) a reatividade do
carbono adsorvido na superfície ativa depende de vários fatores, como o tipo de
superfície catalítica, a temperatura e a duração dos períodos térmicos.
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As equações seguintes mostram os mecanismos de ativação que
ocorrem durante a reação de reforma de metano com CO 2 nos sítios ativos (*) do
catalisador. Nas equações (9), (10) e (11) estão as reações que representam a
ativação do metano, já a ativação do dióxido de carbono representada pelas
equações (12) e (13).

CH4 + 2* → CH3* + H*

(9)

CH3* + 2* → CH* + 2H*

(10)

CH* + * → C* + H*

(11)

CO2 + 2* → CO* + O*

(12)

CO* + * → C* + O*

(13)

A dissociação do metano é facilitada pelo oxigênio adsorvido,
resultante da dissociação do dióxido de carbono; já a dissociação deste se estimula
pela presença do hidrogênio adsorvido resultante da dissociação do metano (QIN,
1996). Portanto, o ideal é que a ativação do CH 4 aconteça em paralelo com a do
CO2 a fim de evitar a formação de carbono nos sítios ativos do catalisador, o que
diminuiria o rendimento da reação (DIAS, 2002). A reação de recombinação das
espécies adsorvidas formando CO* e xH* é dada pela Equação (14). Essas espécies
serão dessorvidas das superfícies ativas do catalisador formando os produtos CO e
H2, como mostram as equações (15) e (16).

CHx* + O* + (x-1)* → CO* + xH*

(14)

CO* → CO + *

(15)

2H* →H2 + 2*

(16)
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Nos mecanismos de ativação do metano e do dióxido de carbono tanto
a fase ativa quanto o suporte catalítico são fundamentais. Para BARROS (2009) a
dissociação do metano acontece sobre a espécie ativa metálica enquanto que a
ativação do CO2 é influenciada pelo suporte.

2.3.1 Catalisadores para Reforma a Seco do Metano

Os processos de reforma exigem catalisadores de alto desempenho e
que ao mesmo tempo não sejam onerosos para a indústria. Um grande problema na
reforma a seco do metano é a rápida desativação do catalisador causada muitas
vezes pela deposição de carbono nos sítios ativos e pela sinterização tanto da fase
ativa como do suporte catalítico (ELTEJAEI et al., 2012). Muitas pesquisas têm sido
voltadas para o desenvolvimento de catalisadores para RSM. Para ZHANG e
VERYKIOS (1996) o catalisador ideal seria um material que apresentasse alta
atividade catalítica e seletividade na formação de gás de síntese e que fosse
resistente à formação de coque na superfície do catalisador. Além dessas
características é necessário que o catalisador para RSM tenha uma boa estabilidade
química e térmica e resistência à sinterização.
Segundo USMAN et al. (2015) diversos parâmetros podem influenciar
no rendimento da reforma a seco do metano, entre eles estão o metal ativo que
compõe o catalisador, o suporte catalítico e o promotor. Na fase ativa do catalisador
para RSM geralmente são usados metais de transição, como Ni, Co, Cu, Fe e Mn
(ZHANG et al., 2007); e metais nobres como Pt, Rh, Ru, Pd e Ir (HOU et al., 2006),
que apresentam maiores percentuais de conversão e são mais resistentes à
deposição de carbono. Mas o uso de metais de transição em detrimento do uso dos
metais nobres vem sendo considerado por causa do custo alto da utilização
industrial de catalisadores com metais nobres. O papel do suporte na atividade dos
catalisadores para reforma de CH4 com CO2 é também importante, visto que esses
óxidos têm como função aumentar a dispersão da fase ativa, o que pode evitar a
sinterização de espécies metálicas, a formação de coque e a desativação, além de
possibilitar maior estabilidade térmica ao catalisador (TRIMM, 1999). Em alguns
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casos o suporte também participa da reação em conjunto com a fase ativa,
auxiliando na adsorção de moléculas. Os promotores, assim como os suportes, são
adicionados à composição de alguns catalisadores para aumentar a estabilidade e
minimizar a deposição de carbono. A estabilidade dos catalisadores gerada pelos
promotores pode ser atribuída à sua capacidade de modificar a estrutura do
catalisador (CAMPANATI et al., 2003).
Apesar de os catalisadores a base de níquel apresentarem maior
tendência à formação de coque em sua superfície e, consequentemente, à
desativação, eles são os mais usados para RSM, pois possuem um custo mais
acessível quando comparados com os catalisadores de metais nobres (GALLEGO,
2006). Com o objetivo de minimizar os efeitos de deposição de carbono e de
sinterização, estudos estão sendo feitos a cerca de catalisadores que consistem em
maior dispersão de uma fase ativa em escala nanométrica sob o suporte catalítico
(GOLDWASSER et al., 2005). A adição de metais alcalinos e alcalinos terrosos aos
catalisadores pode ser uma alternativa para evitar desativação do catalisador por
deposição de carbono e alguns autores (ZHANG e VERYKIOS, 1996; HORIUCHI et
al., 1996) atribuem isso à basicidade dos óxidos desses metais que atuariam como
suportes catalíticos no processo de RSM, apesar de haver uma significante redução
nos percentuais de conversão durante a reforma. É esperado que o caráter básico
dos óxidos de metais alcalinos e alcalinos terrosos aumente a capacidade de
adsorção de CO2 no catalisador, dificultando a deposição de carbono através da
reação de desproporcionamento do CO (2CO ↔ CO 2 + C) (BARROS, 2009).
LIU e colaboradores (2013) estudaram a influência de um método de
impregnação modificado em catalisadores de níquel suportados em SBA-15 para
reforma a seco do metano. Segundo os autores esse método melhorou a dispersão
do níquel sob o suporte catalítico, no caso, a peneira molecular SBA-15. Foi
observado que as pequenas partículas de níquel depositadas sob a superfície do
suporte influenciaram nos percentuais de conversão e na seletividade do catalisador
à formação de gás de síntese, além disso, esses catalisadores apresentaram uma
boa resistência à deposição de carbono.
Buscando minimizar os efeitos de deposição de carbono e sinterização
dos catalisadores à base de níquel na reforma a seco do metano e melhorar a
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estabilidade do processo ZHANG et al. (2007) sintetizaram catalisadores bimetálicos
de níquel suportados em óxido de magnésio. Esse óxido foi utilizado como
estabilizador térmico por possuir elevado ponto de fusão. Para compensar o fator
área superficial, visando aumentar a atividade catalítica, foi adicionado o óxido de
alumínio. Um pré-tratamento de calcinação a altas temperaturas foi utilizado para
melhorar a interação metal-suporte com o objetivo de reduzir a formação de
carbono. Os autores agregaram boa dispersão de metal, área superficial elevada e
forte interação metal-suporte a um conjunto de catalisadores bimetálicos Ni-Me (Me
= Co, Cu, Fe e Mn) e estudaram os efeitos dos metais de transição no rendimento
do processo de RSM em relação à deposição de carbono. Foi observado que o
catalisador Ni-Co apresentou melhores percentuais de conversão de metano e
menor deposição de carbono. Uma investigação mais aprofundada do catalisador
Ni-Co mostrou que a junção desses metais com os suportes catalíticos propostos
exibiu elevada atividade e estabilidade para a reforma do dióxido de carbono do
metano, com uma boa resistência à formação de coque.
Estudos revelam que alguns óxidos, como a céria CeO 2 (PAKSOY et
at., 2015), melhoram o rendimento dos catalisadores em RSM por causa das suas
propriedades redox e mobilidade de oxigênio, melhora também a dispersão do metal
ativo, que por sua vez se torna mais resistente à sinterização. PIETRASZEK et al.
(2011) investigou um suporte catalítico composto por Ce e Zr impregnado com Ni
(fase ativa). Esses autores observaram que o catalisador apresentou atividade inicial
mais alta (78% de conversão de metano), porém sofre desativação, chegando a
cerca de 40% de conversão de CH4 ao final do teste. Esse estudo também consistiu
em avaliar o efeito promotor da incorporação de metais nobres (Ru e Rh) na
estrutura de CeZr e seu impacto sobre os catalisadores impregnados com níquel.
Com a adição dos promotores catalíticos, os materiais apresentaram atividades mais
elevadas (79% de conversão de metano para Ni/CeZrRu e 70% para Ni/CeZrRh) e
maior estabilidade ao longo dos testes catalíticos.
GOULA e colaboradores (2016) viram que a modificação de suportes
de ZrO2 com CeO2 e com La2O3 melhorou a atuação de catalisadores de níquel na
RSM. Segundo os autores esse maior rendimento se deve à maior basicidade e à
melhor dispersão de Ni nas amostras modificadas.
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LI et al. (2017) estudaram catalisadores de Ni suportados em La 2O3,
sintetizado de forma convencional, e em um suporte La 2O2CO3 na forma de nano
bastões. Esses catalisadores apresentaram boas taxas de conversão e estabilidade
devido às interações que ocorrem entre os óxidos de La e os cristalitos de Ni. Os
autores observaram que o suporte de nano bastões de La 2O2CO3 possibilitou uma
maior dispersão das partículas de níquel, assim como uma maior facilidade na
adsorção de CO2, fatores que aumentam a atividade do catalisador no processo de
RSM.
Vários estudos têm sido voltados para o uso de óxidos estruturados do
tipo perovsquitas como catalisadores para reforma a seco do metano. Esses óxidos
podem conferir alta estabilidade térmica e química e possuem possibilidades
variadas de composições. A utilização da perovsquita LaNiO 3 como um precursor
catalítico para RSM foi estudada por BATIOT-DUPEYRAT e colaboradores (2005) e
foram verificados bons desempenhos para esta aplicação, chegando a 90 e 87% de
conversão para CH4 e CO2, respectivamente. A relação molar H2/CO foi mantida
próxima à unidade e a atividade catalítica permaneceu estável por mais de 100 h.
Foi observada também a presença da fase de oxicarbonato de lantânio. Nesse
estudo os autores concluíram que uma boa dispersão das partículas da fase ativa
(neste caso, o níquel) leva a maiores percentuais de redução. GALLEGO et al.
(2006) mostram que a utilização das perovsquitas LaNiO 3 e La2NiO4 como
precursores catalíticos permitem obter uma elevada atividade para a reforma do
metano com dióxido de carbono. Os melhores desempenhos catalíticos são obtidos
usando La2NiO4 após redução com hidrogênio a 700 °C, que gera partículas de
níquel menores do que as partículas obtidas na redução de LaNiO 3. Os autores
atribuem à presença dessas pequenas partículas a alta atividade catalítica, onde a
conversão de metano e dióxido de carbono atingiu 80 e 90%, respectivamente, sem
deposição de carbono.
GOLDWASSER et al. (2003) investigaram o efeito da substituição do
lantânio por outros lantanídeos em óxidos do tipo perovsquita com o objetivo de
estabilizar pequenas partículas de Ru-Ni sobre um suporte estável (óxidos de Ca,
Ln) para evitar a formação de carbono na RSM. As perovsquitas do tipo Ln xCa1xRu0,8Ni0,2O 3

(Ln = La3+, Sm3+, Nd3+) foram sintetizadas como precursores de
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catalisadores. A série La1-xCaxRu0,8Ni0,2O3 se apresentou monofásica de acordo com
as análises de DRX, mas quando o lantânio é substituído por samário e neodímio, é
observada a formação de outra fase cristalina além da perovsquita. Foi evidenciado
também que a substituição do lantânio por cátions de raios iônicos menores (Ca, Nd
e Sm) favoreceu a reatividade do oxigênio da rede, gerando menor estabilidade no
óxido e menores temperaturas de redução. A redução prévia dos óxidos precursores
produziu partículas de Ru-Ni de tamanho nanométrico na superfície, o que evita a
formação de coque e dá origem a catalisadores ativos e estáveis. Nos testes
catalíticos os sólidos La0.8Ca0.2Ru0.8Ni0.2O3 e La0.5Ca0.5Ru0.8Ni0.2O3 apresentaram
melhor desempenho catalítico, com a maior seletividade a CO. De acordo com os
autores a composição inalterada dos cátions do sítio B das perovsquitas mantém
aproximadamente constantes as conversões de metano e CO 2. A alteração da
natureza e da composição nos cátions do sítio A modifica fortemente a estabilidade
e a seletividade dos catalisadores.
O efeito da adição de cobalto e magnésio em precursores catalíticos do
tipo perovsquita, LaNi 1-xBxO3, para RSM foram estudados por GALLEGO e
colaboradores (2008). A adição de Co ou Mg nos óxidos estruturados aumentou as
temperaturas de redução dos óxidos. Na RSM os catalisadores obtidos pela redução
das perovsquitas LaNiO3 e LaNi1-xMgxO3 apresentaram a maior atividade catalítica a
700 °C. A conversão de CH4 e de CO2 foi respectivamente igual a 57% e 67%. Com
o aumento da quantidade de Mg a quantidade de coque produzido diminuiu. O baixo
desempenho dos precursores com cobalto em sua composição foi atribuído à
formação de uma liga metálica Co-Ni.
Óxidos do tipo perovsquitas com estrutura LaNiO 3, LaNi0.8Fe0.2O3 e
LaNi0.8Co0.2O3 foram sintetizados e avaliados por TSOUKALOU et al. (2016) como
precursores catalíticos para RSM. O objetivo desse estudo foi investigar a influência
das substituições parciais dos metais do sítio B nos rendimentos dos catalisadores
em condições de reação. Os fatores avaliados foram: atividade e estabilidade, a taxa
de formação de La2O2CO3 e as características de remoção de coque do material. A
adição de Fe ou Co às perovsquitas elevou as temperaturas de redução. Após a
redução, a estrutura perovsquita deu origem a partículas Ni, Ni-Fe ou Ni-Co
incorporadas numa matriz La2O3. O catalisador Ni-Co/La2O3 mostrou a maior taxa de
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conversão de CH4 e excelente estabilidade. Através do DRX in-situ foi possível
observar que o Co facilita a formação de La 2O2CO3 que, por sua vez, oxida o
carbono depositado para CO, aumentando a estabilidade e a atividade do
catalisador. Já o catalisador Fe-Ni/La2O3 foi inativo para RSM. Através de análises
in-situ foi evidenciada a formação de FeO x, que forma prontamente LaFeO3
encapsulando as partículas de Ni, tornando o catalisador inativo para a RSM.
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3 METODOLOGIA EXPERIMENTAL

Este capítulo aborda os materiais utilizados, as metodologias de
síntese das perovsquitas e de impregnação do níquel, como também as
caracterizações realizadas para o estudo dos óxidos preparados.

3.1 REAGENTES UTILIZADOS

Na Tabela 3.1 são apresentados os reagentes utilizados na síntese dos
óxidos tipo perovsquita pelo método de combustão assistida por micro-ondas.

Tabela 3.1 - Reagentes usados na preparação dos óxidos.

Reagentes

Marca

Teor (%)

Ureia

VETEC

99

Nitrato de Lantânio

Sigma Aldrich

99,9

Nitrato de Níquel

Sigma Aldrich

99,9

Nitrato de Ferro

VETEC

98

Nitrato de Manganês

MERCK

98,5

Nitrato de Cobalto

Sigma Aldrich

98,9

Nitrato de Cobre

Sigma Aldrich

99,9

Álcool Etílico P.A.

VETEC

99
Fonte: próprio autor

3.2 SÍNTESE DOS ÓXIDOS ATRAVÉS DO MÉTODO DE COMBUSTÃO POR
MICRO-ONDAS

Para calcular as quantidades de reagentes necessários na síntese das
perovsquitas foi considerada a fórmula geral LaNixB1-xO3 (B = Cu, Co, Fe e Mn; x = 1
e 0,5), de acordo com a valência dos precursores envolvidos na reação. Os pós
obtidos foram divididos em duas séries: mássicos, sem níquel impregnado (LNiB); e
suportados, após a impregnação de níquel (Ni/LNiB). A codificação das amostras foi
feita de acordo com a Tabela 3.2 abaixo.
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Tabela 3.2 – Códigos das amostras correspondentes às perovsquitas sintetizadas

Perovsquitas

Óxidos
Mássicos

Suportados

LaNiO3

LNi

Ni/LNi

LaNi0,5Cu0,5O3

LNiCu

Ni/LNiCu

LaNi0,5Co0,

LNiCo

Ni/LNiCo

LaNi0,5Fe0,5O3

LNiFe

Ni/LNiFe

5O3LaNi0,5Mn0,5O 3

LNiMn

Ni/LNiMn
Fonte: próprio autor

O procedimento utilizado na síntese dos óxidos é mostrado na Figura
3.1. Inicialmente, a ureia foi dissolvida em água destilada e mantida sob agitação
constante e temperatura em torno de 60°C. Em seguida, os nitratos dos metais
foram adicionados um a um, sendo os nitratos dos elementos que ocupam o sítio B
da perovsquita adicionados primeiro, seguidos do nitrato do elemento que ocupa o
sítio A. A solução foi mantida sob agitação constante, enquanto a temperatura foi
aumentada para 70°C para diminuição do volume de água adicionada ao sistema.
Um micro-ondas Panasonic com potência máxima de 900W foi utilizado na
combustão por micro-ondas dos óxidos. O béquer contendo a solução foi colocado
no interior do micro-ondas para realização da síntese. A combustão dos sistemas
ocorreu em menos de 5 minutos, sob a potência máxima. Os pós obtidos foram
macerados e calcinados em mufla a 900°C por 2 horas, usando razão de
aquecimento de 10°C/min, com atmosfera oxidante estática.
Após a calcinação os óxidos foram impregnados com 20% em massa
(m/m) de níquel com a finalidade de avaliar as perovsquitas como suportes
catalíticos, já que, teoricamente, a fase ativa será o óxido de níquel formado pelo
processo de impregnação. Os cálculos feitos para as impregnações seguem nas
equações abaixo:

M t  M P  M Ni%
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Onde Mt é a massa total a ser encontrada, MP é a massa do óxido
perovsquita e MNi% é o percentual em massa de níquel que se deseja impregnar.
Como a porcentagem de impregnação é 20% da massa total, a equação anterior
pode ser reescrita da seguinte forma:

M t  M P  0,20M t

(18)

Descoberta a massa total, a massa de níquel (MNi) pode ser obtida. A
massa de nitrato correspondente à quantidade de níquel desejada é encontrada
através da equação 19:

Mn 

M Ni x MM n
MM Ni

(19)

Onde Mn é a massa de nitrato de níquel, MNi é a massa de níquel
encontrada no cálculos anteriores, MMn massa molar do nitrato de níquel e MMNi
massa molar do níquel.
Figura 3.1 – Etapas de obtenção e impregnação dos óxidos cerâmicos tipo perovsquita

Fonte: Próprio autor
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A impregnação consistiu em uma suspensão do óxido calcinado em
álcool etílico, que foi mantida sob agitação constante. Em seguida foi adicionado o
nitrato de níquel correspondente a 20% da massa total a ser obtida. O tempo de
impregnação foi de 4 horas sob agitação e temperatura de 70°C. Após esse tempo o
produto da impregnação foi seco a 100°C em estufa e em seguida calcinado a
600°C por 2 horas a uma taxa de 10°C/min em mufla, em uma atmosfera oxidante e
estática.

3.3 CARACTERIZAÇÃO DOS ÓXIDOS

Todos os materiais sintetizados e calcinados foram caracterizados por
difração de raios X (DRX) e um posterior refinamento Rietveld; microscopia
eletrônica de varredura com análise química através de espectroscopia de energia
dispersiva (MEV – EDS) e redução à temperatura programada (RTP). Após as
caracterizações os óxidos suportados foram submetidos a testes catalíticos de
reforma a seco de metano (RSM) e avaliados quanto à sua eficiência. Algumas
caracterizações pós-reação foram realizadas, como DRX, MEV e análise térmica
acoplada à espectroscopia de infravermelho (TG – FTIR), para avaliação dos
catalisadores quanto à formação de carbono.

3.3.1 Difração de raios X (DRX) com refinamento Rietveld

Os óxidos foram caracterizados quanto à cristalinidade através da
análise de difração de raios X (DRX), utilizando o método do pó, que identifica as
fases cristalinas presentes nos materiais. Os difratogramas de raios X foram obtidos
em um difratômetro XRD-7000 da Shimadzu utilizando uma fonte de radiação CuKα
a 30kV e 30mA, operando a uma velocidade de varredura de 2º/mim e intervalo de
faixa angular de 10 a 80°. As fases cristalinas presentes nas amostras foram
identificadas usando fichas de referência JCPDS (Joint Commitee on Powder
Diffraction Standards) contidas na base de dados do ICDD (International Center for
Diffraction Data). Além das fichas de identificação foram utilizados dados
cristalográficos CIF (Crystallographic Information File), contido no banco de dados
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ICSD (Inorganic Crystal Structure Database), para referências no refinamento pelo
método de Rietveld.
Para a análise quantitativa das fases cristalinas e ajuste dos padrões
de difração, foi feito um refinamento pelo método de Rietveld através do programa
computacional MAUD (versão 2.7). A análise é considerada satisfatória com base
em dois parâmetros do software, o “sig” e o “RW”, que relacionam o grau de ajuste
dos difratogramas dos padrões utilizados com os resultados experimentais das
amostras. Ao final do refinamento os valores aceitáveis do “sig” e do “RW” estão
entre 1 e 2 para o primeiro e entre 10 e 30 para o segundo.
Com a finalidade de aproximar ao máximo o padrão utilizado da
amostra sintetizada, o software MAUD permite algumas alterações na distribuição
dos elementos químicos envolvidos nas amostras estudadas. Esses ajustes também
são permitidos quando padrões não são encontrados na literatura, o que ocorre
muito comumente no caso de substituições parciais em algumas estruturas
cristalinas.
Os valores médios dos cristalitos foram medidos utilizando a largura e
a meia altura dos picos de difração dos materiais analisados, através da Equação de
Scherrer – equação (20) (BARROS, 2009).

(20)

Onde D é o tamanho do cristalito, k é uma constante a qual seu valor
depende da forma da partícula (0,9 para partículas esféricas de tamanho uniforme e
igual a 1,0 para as demais formas), λ é o comprimento de radiação eletromagnética
utilizada, θ é o ângulo de difração de Bragg e β é a largura a meia altura, que é
corrigida por uma equação que envolve a largura a meia altura do pico de maior
intensidade da amostra e a largura a meia altura de um pico padrão.
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3.3.2 Microscopia Eletrônica de Varredura com Espectroscopia de
Energia Dispersiva (MEV-EDS)
A análise morfológica dos materiais sintetizados foi realizada através
da microscopia eletrônica de varredura (MEV). As micrografias foram obtidas
utilizando um microscópio eletrônico de bancada da marca Hitachi, modelo Hitachi
Tabletop Microscope TM-3000. Para obtenção das imagens uma pequena
quantidade de amostra foi colocada em uma fita condutora dupla face de carbono
fixada a um suporte metálico. O suporte foi inserido no equipamento e as amostras
submetidas aos feixes de elétrons.
Como complemento das análises de MEV, foi feito também um
mapeamento na superfície dos óxidos para avaliar a composição química superficial
desses materiais. O microscópio eletrônico é acoplado a um analisador de espectros
(EDS) da Bruker, modelo 430 H, onde a energia emitida pelos elétrons é utilizada na
determinação da composição química do material.
As respostas das interações dos elétrons com a amostra foram
coletadas pelos detectores de elétrons retroespalhados para a formação das
imagens e de raios X para a obtenção dos dados referentes à microanálise química.
Após os testes catalíticos também foram feitas micrografias das
amostras para avaliação da presença de carbono na superfície dos catalisadores.
Sendo que o equipamento utilizado foi o microscópio eletrônico de alta resolução da
marca Shimadzu, modelo SSX 550 SuperScan. As respostas das interações dos
elétrons com a amostra foram coletadas pelos detectores de elétrons secundários
(SE – secondary electron) para a formação das imagens.

3.3.3 Redução à Temperatura Programada (RTP)

Os perfis de redução dos óxidos estudados foram analisados pela
técnica de redução à temperatura programada (RTP). Para as análises foram
utilizados cerca de 40 mg de amostra em um reator tubular de quartzo tipo U, que foi
aquecido em uma manta a 100ºC sob fluxo de N2 durante 01 hora para limpar a
superfície de possíveis moléculas adsorvidas, como H2O e CO2. Após esse
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tratamento o reator foi levado a um forno e a temperatura foi elevada de 30 a 1000
°C. As análises foram realizadas em um equipamento Chembet-3000 TPR/TPD da
Quantachrome Instruments. O fluxo utilizado foi de 20 mL/min em uma mistura
redutora de 5% H2/N2.
Nesta técnica a mistura de gases flui sobre o óxido que foi submetido
ao aquecimento programado. O hidrogênio consumido na mistura é analisado pelo
DCT (detector de condutividade térmica), que registra o evento como um sinal
elétrico. Os perfis obtidos apresentam um ou mais picos, dependendo da amostra,
onde o pico representa um processo de redução de uma determinada espécie
oxidada presente na amostra e a área abaixo do pico representa o volume de
hidrogênio consumido (TANABE, 2006).

3.3.4 Testes Catalíticos

A avaliação dos óxidos consistiu em submetê-los inicialmente a um
estudo de temperatura para que fossem estabelecidas as condições da reação de
reforma a seco do metano. Somente os catalisadores mássicos foram avaliados no
teste inicial. Foram utilizados 100 mg do óxido em um reator de leito fixo de quartzo
do tipo U (Figura 3.3 b) e ativado com uma mistura de 10% de H2 em N2 a uma
temperatura de 750 C por 4 horas. Após a ativação o sistema foi resfriado para 600
°C e estabilizado. Com razão de aquecimento de 10 °C/mim, fluxo de gás reagente
sob vazão de 30 ml/min e composição de 10% de CH4, 10% de CO2 e 80% de N2, o
sistema foi aquecido até 800°C. Durante esse processo, a cada 25 °C foram
realizadas leituras dos gases produzidos.
De acordo com os estudos da avaliação inicial, todos os óxidos
(mássicos e suportados) foram submetidos aos testes finais com ativação a 750 °C
por 4 horas. A reação de RSM após a ativação ocorreu a uma temperatura de 750
°C durante 10 horas, fluxo de gás reagente de 30 ml/min e composição de 10% de
CH4, 10% de CO2 e 80% de N2.
O sistema catalítico utilizado neste trabalho está apresentado na Figura
3.2 abaixo. Os produtos da reação foram analisados em um cromatógrafo a gás,
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Modelo Varian CP 3800 equipado com válvula automática de injeção de gás,
colunas Varian CP-PoraBOND Q e CP-Molsieve 5A, com 25 m de comprimento e
0,53 mm de diâmetro, e um detector de condutividade térmica TCD (Thermal
Conductivy Detector). A programação de aquecimento das colunas iniciou em 35 °C,
com permanência de 5,5 min e, a uma taxa de 20 °C/min, a temperatura foi elevada
até 100 °C, onde permaneceu por 3,25 min. As temperaturas do injetor e do detector
foram de 200 e 120 °C, respectivamente. O sistema foi programado para injetar no
cromatógrafo os gases produzidos pela RSM a cada 15 minutos, durante as 10
horas de reação.
Figura 3.2 – Sistema Catalítico de Reforma a Seco do Metano do Laboratório de Tecnologia
Ambiental da UFRN (LABTAM – UFRN)

injetor
Gases de entrada
cromatógrafo

Leito catalítico
Fonte: Próprio autor

Figura 3.3 – Leito catalítico (a) e reator U (b)

(a)

(b
)

Fonte: Próprio autor
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O desempenho dos catalisadores foi avaliado pela conversão de CH 4 e
de CO2, rendimento e seletividade de H2 e de CO, e pela razão H2/CO, calculados a
partir das seguintes equações:
Conv (CH )

-

Conv (CO2)

-

(21)

(22)

Rend (H2)

(23)

Rend (CO)

(24)

CO

Razão (H2 CO)

(25)

CO

3.3.5 Análise Térmica acoplada à Espectroscopia de Infravermelho (TGFTIR)

Para auxiliar a investigação da formação de carbono na superfície dos
catalisadores após a reação de RSM foi utilizada a análise termogravimétrica
acoplada a um espectrômetro de infravermelho. Com esta análise foi possível
confirmar a formação de gases, neste caso CO e/ou CO2, através das perdas de
massa observadas nas curvas termogravimétricas e das bandas características
geradas

nos

espectros

de

infravermelho.

Foi

utilizado

um

analisador

termogravimétrico de modelo TG 209 F1 Libra, da marca Netzsch e um
espectrômetro de infravermelho com transformada de Fourier da Bruker, modelo
Alpha, acoplado ao analisador. Os ensaios de TG/DTG foram realizados utilizando 2
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mg de amostra em um cadinho de alumina, e ar sintético como gás de purga a uma
vazão de 20 mL/min. As amostras foram aquecidas de 30 a 900 °C a uma taxa de
aquecimento de 20 °C/min. A faixa de varredura do espectrômetro de infravermelho
foi de 650 a 4400 cm-1 com número de scans 16, resolução 4cm-1 e temperatura da
amostra de 200 °C.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste capítulo serão apresentados os resultados de algumas técnicas
de caracterização de materiais detalhadas no capitulo anterior, pelas quais os óxidos
sintetizados e calcinados foram submetidos, com o intuito de estudar suas
propriedades.

4.1 DIFRAÇÃO DE RAIOS X (DRX)

Os difratogramas de raios X dos óxidos do tipo perovsquita após
calcinação serão analisados neste tópico. É possível observar que a síntese de
combustão assistida por micro-ondas se mostrou eficiente na formação de estruturas
do tipo perovsquita para todas as amostras sintetizadas.
A Figura 4.1 (a) e (b) mostra os difratogramas das amostras LNi e
Ni/LNi, respectivamente, com os refinamentos e as fases encontradas na análise. De
acordo com a Figura 4.1 (a) houve formação de perovsquita dupla tetragonal
La2NiO4 (ICSD 33536) (BEZNOSIKOV e ALEKSANDROV, 2000) e do óxido de
lantânio La2O3 (ICSD 100204) hexagonal como fases secundárias da amostra LNi, e
de LaNiO3 (ICSD 67717) de simetria romboédrica como fase principal. Com a adição
de 20% de níquel, ocorreu a formação de óxido de níquel NiO (ICSD 43740), como
era esperado. As porções de fases secundárias difundiram, por efeito da segunda
calcinação, e se somaram à perovsquita simples, fase principal, como pode ser
observado na Figura 4.1 (b).
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Figura 4.1 – Difratogramas de raios X das amostras LNi (a) e Ni/LNi (b)
(a)
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Fonte: Próprio autor.

Para as amostras LNiCu e Ni/LNiCu alguns ajustes de distribuição de
cátions foram feitos nos padrões durante o refinamento, visto que o padrão para a
fase LaNi0,5Cu0,5O3 não foi encontrado na literatura. Porém os perfis dos
difratogramas dessas amostras é o mesmo das demais amostras que sofreram
substituições parciais no sítio B da estrutura (LNiCo, LNiFe e LNiMn). Esse
comportamento pode ser visto na Figura 4.2 (a) para a série de amostras sem níquel
impregnado e na Figura 4.3 (b) para a série de amostras com 20% (m/m) de níquel
impregnado. Dessa forma, o ajuste foi feito a partir do padrão LaNiO 3 (ICSD 67717)
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romboédrico. Os valores de sig (1,55) e RW (21,07) para este refinamento
evidenciaram que a análise foi considerada satisfatória e coerente.
Figura 4.2 – Comparativo entre as amostras com o sítio B substituído parcialmente com (b) e sem (a)
níquel impregnado
(a)

Intensidade (CPS)

LNiCu

LNiCo

LNiFe

LNiMn
20

40

60

80

60

80

2

(b)

Intensidade (CPS)

Ni/LNiCu

Ni/LNiCo

Ni/LNiFe

Ni/LNiMn

20

40

2

Fonte: próprio autor.

Na Figura 4.3 (a), o óxido LNiCu apresenta a formação da perovsquita
mista de níquel e cobre, LaNi0,5Cu0,5O3, que também possui simetria romboédrica, e
uma pequena porção de perovsquita ortorrômbica dupla de cobre, La 2CuO4 (ICSD
78287). Com a segunda calcinação, após a impregnação de níquel, a perovsquita
dupla de cobre difundiu e se somou à perovsquita mista de níquel e cobre; e o óxido
de níquel foi observado como fase secundária, como mostra a Figura 4.3 (b).
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Figura 4.3 – Difratogramas de raios X das amostras LNiCu (a) e Ni/LNiCu (b)
(a)
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Fonte: Próprio autor.

A amostra LNiCo, na Figura 4.4 (a), apresentou como fase cristalina
principal e única a perovsquita romboédrica, de grupo espacial R-3c, LaNi0,5Co0,5O3
(ICSD 150874), o que está de acordo com os cálculos teóricos. Com a impregnação
de níquel a fase NiO (ICSD 43740) foi formada, Figura 4.4 (b).
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Figura 4.4 – Difratogramas de raios X das amostras LNiCo (a) e Ni/LNiCo (b)
(a)
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Fonte: Próprio autor.

Os difratogramas a seguir, da Figura 4.5 (a) e (b) mostram as fases
cristalinas presentes nas amostras LNiFe e Ni/LNiFe. Como pode ser observado, o
ferro substituiu parcialmente o níquel na estrutura perovsquita, porém em uma
proporção um pouco diferente da desejada, LaNi 0,4Fe0,6O3 (ICSD 084938) de
simetria ortorrômbica (JAHANGIRI et al., 2013) e grupo espacial Pnma.

Com a

impregnação de níquel a este óxido foi formada a fase NiO (ICSD 43740), como já
era esperado.
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Figura 4.5 – Difratograma de raios X da amostra LNiFe (a) e Ni/LNiFe (b)
(a)
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Fonte: Próprio autor.

A fase LaNi0,5Mn0,5O3 (ICSD 97710), de simetria monoclínica, desejada
nos cálculos teóricos, foi observada nos difratogramas das amostras LNiMn e
Ni/LNiMn, como mostra a Figura 4.6 (a) e (b), respectivamente. Foi observada uma
quantidade de cristais de NiO (ICSD 43740) que não participaram da formação da
fase perovsquita na amostra LNiMn. Com a impregnação de 20% de níquel foi
observado um aumento na fase secundária NiO, além da fase principal, a
perovsquita mista.
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Figura 4.6 – Difratogramas de raios X das amostras LNiMn (a) e Ni/LNiMn (b)
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Fonte: Próprio autor.

As porcentagens das fases presentes nos difratogramas apresentados
anteriormente estão expostas na Tabela 4.1, abaixo. Estes percentuais foram
obtidos através do refinamento pelo método de Rietveld. Os valores de referência
obtidos nos refinamentos foram menores que 2 para o “sig” e menores que 30 para o
“RW”.
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Tabela 4.1 – Percentual de fases presentes nos óxidos preparados (B = Cu, Co, Fe ou Mn)

Óxidos

La2BO4

LaNiO3

LaNi0,5B0,5O3

La2O3

LNi

46,9*

50,10

-

2,99

Ni/LNi

-

50,01

-

-

49,99

LNiCu

1,5

-

98,5

-

-

Ni/LNiCu

-

-

55,2

-

44,8

LNiCo

-

-

100

-

-

Ni/LNiCo

-

-

78,95

-

21,05

LNiFe

-

-

100

-

-

Ni/LNiFe

-

-

64,9

-

35,1

LNiMn

-

-

95,65

-

4,35

Ni/LNiMn

-

-

73,46

-

26,54

*La2NiO4

NiO

Fonte: Próprio autor.

Com base nos difratogramas, a cristalinidade das amostras e o
tamanho de cristalito médio das fases identificadas foram calculados. Para o cálculo
do tamanho médio de cristalito foram usados os alargamentos dos picos referentes
aos planos de Miller. As cristalinidades estão apresentadas em percentagem e o
tamanho de cristalito, em nm, e estão expostos na Tabela 4.2.
Com a análise da tabela abaixo, é possível observar que a presença da
fase NiO nanométrica nos sistemas, formada pela impregnação do níquel, ocasiona
a diminuição do tamanho médio de cristalito, já que as fases secundárias também
são inseridas nos cálculos do tamanho médio de cristalito do material polifásico.
Contudo, esse comportamento não é observado para as amostras que contêm
cobre, o que pode ter sido ocasionado pela coalescência das partículas neste
material.
O aumento de interferências destrutivas dos raios X difratados nas
amostras durante a análise, decorrente da formação de NiO na superfície do
material, ocasionou diminuição da cristalinidade nos óxidos após a impregnação de
níquel. Exceto para as amostras de contendo ferro e manganês, que apresentaram
um aumento no grau de cristalinidade.
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Tabela 4.2 – Tamanho de cristalito médio das fases e percentual de cristalinidade dos óxidos
preparados.

Tamanho de Cristalito

Cristalinidade

(nm)

(%)

LNi

27,57

58,51

Ni/LNi

16,06

56,70

LNiCu

20,72

72,45

Ni/LNiCu

23,49

66,83

LNiCo

45,28

83,36

Ni/LNiCo

32,05

80,39

LNiFe

25,28

68,66

Ni/LNiFe

24,90

74,74

LNiMn

25,67

74,12

Ni/LNiMn

24,32

77,75

Óxidos

Fonte: Próprio autor.

4.2

MICROSCOPIA

ELETRÔNICA

DE

VARREDURA

ACOPLADA

À

ESPECTROSCOPIA DE ENERGIA DISPERSIVA (MEV - EDS)

Através das micrografias é possível observar que os materiais
estudados apresentam morfologia característica da síntese por combustão:
partículas em escala nanométrica e presença de pequenos aglomerados (BARROS,
2009). Nas micrografias apresentadas não é possível observar a presença de vazios
consideráveis e isso está relacionado com a pré-sinterização, ocasionada pelas
condições de altas temperaturas nas etapas de síntese por combustão e de
calcinação dos materiais. As microanálises de composição química através de EDS
foram realizadas nas amostras com base nas imagens obtidas no MEV. Para cada
amostra foram realizados mapeamentos onde os elementos químicos presentes
foram diferenciados por cores, que foram padronizadas da seguinte forma: para o
oxigênio, vermelho; para o lantânio, azul, para o níquel, amarelo; e para o metal
substituinte do sítio B em cada amostra, foi utilizado o roxo. As regiões mais escuras
nos mapeamentos são regiões que apresentam maior profundidade em relação às
regiões mais superficiais das amostras.
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As Figuras 4.7 e 4.8 mostram as morfologias e os mapeamentos dos
óxidos LNi e Ni/LNi, respectivamente. As partículas do óxido LNi apresentam
aglomerados porosos distribuídos de forma homogênea. A Figura 4.8 mostra que
após a impregnação houve maior aproximação entre os aglomerados, apresentando
tendência a uma possível sinterização. Através do mapeamento é possível observar
que com a impregnação de níquel ao óxido, na Figura 4.8, há uma distribuição
uniforme de níquel ao longo da superfície de todo o material, evidenciando a
eficiência do método de impregnação.

Figura 4.7 – Micrografia e mapeamento químico do óxido LNi com aumento de 1.000 x

Fonte: DeMat – UFRN

Figura 4.8 – Micrografia e mapeamento químico do óxido Ni/LNi com aumento de 1.000 x

Fonte: DeMat – UFRN

Abaixo estão apresentadas as Figuras 4.9 e 4.10, que mostram as
micrografias das amostras LNiCu e Ni/LNiCu, respectivamente. A morfologia da
amostra LNiCu, na Figura 4.9, apresenta aglomerados maiores quando comparados
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à amostra LNi, da Figura 4.7. Com a impregnação de 20% (m/m) de níquel ao óxido
LNiCu, os aglomerados se aproximaram ainda mais, porém a morfologia
permaneceu homogênea. De acordo com o mapeamento, pode ser observado um
aumento na quantidade de oxigênio e de níquel na superfície da amostra, sugerindo
a presença da fase secundária NiO formada pela impregnação de 20% (m/m) ao
óxido.

Figura 4.9 – Micrografia e mapeamento químico do óxido LNiCu com aumento de 1.000 x

Fonte: DeMat – UFRN

Figura 4.10 – Micrografia e mapeamento químico do óxido Ni/LNiCu com aumento de 1.000 x

Fonte: DeMat – UFRN

As amostras LNiCo e Ni/LNiCo estão expostas nas Figuras 4.11 e 4.12,
respectivamente. A morfologia da amostra LNiCo é composta por aglomerados de
partículas que formam blocos, e na superfície desses blocos estão aglomerados
menores de formato mais esférico. A amostra Ni/LNiCo também apresenta
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aglomerados cujas superfícies estão recobertas por partículas menores, em escala
nanométrica, que podem ser partículas de óxido de níquel (NiO) formado após a
impregnação. A análise de EDS através do mapeamento confirma a presença de
NiO superficial pelo aumento da densidade de pontos no mapeamento do níquel e
do oxigênio.
Figura 4.11 – Micrografia e mapeamento químico do óxido LNiCo com aumento de 1.000x

Fonte: DeMat – UFRN

Figura 4.12 – Micrografia e mapeamento químico do óxido Ni/LNiCo com aumento de 1.000x

Fonte: DeMat – UFRN

A Figuras 4.13 e 4.14 mostram as morfologias das amostras LNiFe e
Ni/LNiFe, respectivamente. A morfologia da amostra LNiFe é composta por blocos
porosos de formato irregular. Os vazios presentes nesse óxido podem ser
consequência da pré-sinterização que ocorre durante a etapa de síntese, devido o
calor gerado pela combustão (BARROS, 2009). A amostra Ni/LNiFe, se apresenta
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com partículas menores ao longo de toda a superfície dos blocos porosos. O
mapeamento químico mostra um aumento na densidade dos pontos para o níquel,
em especial, e também para o oxigênio, o que confirma a presença de NiO
superficial formado pela impregnação, além disso, é possível observar que a
distribuição dessa fase é homogênea.
Figura 4.13 – Micrografia e mapeamento químico do óxido LNiFe com aumento de 1.000x

Fonte: DeMat – UFRN

Figura 4.14 – Micrografia e mapeamento químico do óxido Ni/LNiFe com aumento de 1.000x

Fonte: DeMat – UFRN

As Figuras 4.15 e 4.16 mostram as morfologias das amostras LNiMn e
Ni/LNiMn, nesta ordem. A disposição das partículas na amostra LNiMn, cuja
estrutura principal é a perovsquita ABO3, é caracterizada pela formação de
aglomerados porosos. A morfologia da amostra impregnada com níquel, Ni/LNiMn,
apresentada na imagem, mostra um grande aglomerado com partículas menores
depositadas na superfície. A distribuição superficial e homogênea do óxido de níquel
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formado após a impregnação é evidenciada pelo aumento das densidades dos
pontos nos mapeamentos do níquel e do oxigênio.
Figura 4.15 – Micrografia e mapeamento químico do óxido LNiMn com aumento de 1.000x

Fonte: DeMat – UFRN

Figura 4.16 – Micrografia e mapeamento químico do óxido Ni/LNiMn com aumento de 1.000x

Fonte: DeMat – UFRN

Em todas as amostras estudadas, as partículas superficiais e menores
apresentam tamanho em escala nanométrica, podendo assim favorecer o
desempenho desses materiais na reação de RSM a qual serão submetidos.

4.3 REDUÇÃO À TEMPERATURA PROGRAMADA (RTP)

Para o estudo da redução dos metais foi realizada a análise de RTP
nos óxidos, já que, na maioria dos casos, os metais reduzidos são as espécies
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ativas na RSM (PROVENDIER et al., 2001). Os perfis de redução à temperatura
programada dos óxidos foram relacionados com os resultados de DRX obtidos e
estão apresentados nas Figuras 4.17, 4.18, 4.19, 4.20 e 4.21.
A Figura 4.17 mostra os perfis de RTP das amostras LNi e Ni/LNi. O
que pode ser observado no comportamento de redução desses óxidos é que quando
o níquel é impregnado à perovsquita ocorreu o deslocamento dos picos de redução
para menores temperaturas. Isso acontece devido à presença do NiO livre que
interage com a fase perovsquita existente, para a amostra Ni/LNi. Na amostra LNi há
um início de pico em formação em torno de 395 °C que pode ser atribuído à redução
de possíveis óxidos livres e amorfos (RUCKENSTEIN e HU, 1996) que interagem
com as perovsquitas; e então um pico propriamente dito em 430 °C corresponde à
formação de um composto intermediário resultado da redução da perovsquita
LaNiO3 (BATIOT-DUPEYRAT et al., 2003). No terceiro pico, em 565 °C, ocorre a
redução da perovsquita dupla e em 666 °C redução de uma quantidade
remanescente de níquel dentro da perovsquita dupla mais estável (GALLEGO et al.,
2006).
Para a amostra com 20 %(m/m) de níquel impregnado, os primeiros
picos de redução estão em maior intensidade, o que corresponde a maiores porções
de NiO presentes na amostra. Em torno de 390 °C é observado um início de
redução, com o evento de redução sendo evidenciado em 440 ºC, referente à
redução do Ni 2+ da fase NiO, e em 460 ºC, dando início à redução da perovsquita
LaNiO3 e formação do composto La4Ni3O10 (BATIOT-DUPEYRAT et al., 2003). Em
580 ºC e em torno de 660 ºC ocorre a redução das espécies de óxido de níquel
presentes no material (GALLEGO et al., 2006).
Para GALLEGO e colaboradores (2006) as reduções completas dos
óxidos La2NiO4 e LaNiO3 requerem temperaturas mais elevadas, por volta de 680°C
e 610 °C, respectivamente. Neste trabalho, a total redução dos óxidos LNi e Ni/LNi
chegaram a 700 °C. De acordo com MA et al. 2011, geralmente, a redutibilidade do
íon metálico e a mobilidade do oxigênio podem ser refletidas pela análise de RTPH2. Quanto maior for a temperatura de redução, mais fraca mobilidade de oxigênio
no catalisador; quanto menor a temperatura de pico de redução maior mobilidade de
oxigênio.
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Figura 4.17 – Perfis de RTP para LNi e Ni/LNi
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Fonte: Próprio autor.

Os perfis de RTP para as amostras LNiCu e Ni/LNiCu podem ser vistos
na Figura 4.18. De acordo com as curvas apresentadas a redução do óxido LNiCu
ocorre e uma larga faixa de temperatura, entre 300 e 600 °C. O início do evento é
atribuído à produção das espécies Ni 2+ e simultaneamente à formação do cobre
metálico (MOURA et al., 2010). A completa redução dos óxidos com a formação de
Ni0 e a destruição da estrutura perovsquita ocorre ao final da redução, em torno de
560 °C. Esse comportamento sugere que a substituição do níquel pelo cobre
favorece a estabilidade da estrutura perovsquita, que pode estar relacionada à
formação de uma liga metálica Cu-Ni durante o processo de redução (RAMESH et
al., 2015).
No perfil obtido para o óxido Ni/LNiCu, com 20% (m/m) de níquel
impregnado, é possível observar três eventos bem definidos e que acontecem em
temperaturas menores. O primeiro pico é atribuído à redução do óxido de níquel
superficial que foi formado neste óxido. A redução do níquel estrutural também
ocorre nessa faixa de temperatura, o que intensifica o consumo de hidrogênio no
primeiro evento. Nos demais picos há a redução das espécies de cobre e também
de algumas espécies de níquel que interagem mais fortemente com o cobre.
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Figura 4.18 – Perfis de RTP para LNiCu e Ni/LNiCu
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Fonte: Próprio autor.

A Figura 4.19 mostra os perfis de RTP das amostras LNiCo e Ni/LNiCo.
Nesses perfis são observados quatro eventos de redução. Os dois primeiros
eventos, em 377 °C e em 494 °C estão relacionados com as reduções de Co 3+ e Ni3+
a Co2+ a Ni2+. Em 580 °C se dá início à redução de Co 2+ para Co0 e de Ni2+ para Ni0,
e em aproximadamente 700 °C esse evento é finalizado. É possível que haja uma
interação metálica Co-Ni (GONZALEZ et al., 2005), já que os eventos de redução
desta perovsquita mista ocorrem em temperaturas maiores que as dos seus
precursores puros: LaCoO3 (HUANG et al., 2005) e LaNiO3 (GALLEGO et al., 2006).
Em seus estudos GALLEGO e colaboradores (2008) observaram que após a
redução da perovsquita mista de níquel e cobalto há a formação de uma liga
metálica Co-Ni.
No perfil obtido para o óxido LNiCo com 20% (m/m) de níquel
impregnado é possível observar o deslocamento dos picos de redução para
menores faixas de temperatura e maior consumo de H 2. Entre 400 e 550 °C os
eventos de redução são intensificados, pois além da redução do cobalto e do níquel
pertencentes à perovsquita também ocorre a redução do NiO formado pela
impregnação de níquel ao material. O terceiro e o quarto picos seguem o mesmo
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perfil de redução para os correspondentes da amostra LNiCo só que em menores
temperaturas.

Figura 4.19 – Perfis de RTP para LNiCo e Ni/LNiCo
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Fonte: Próprio autor.

Os perfis de redução das amostras LNiFe e Ni/LNiFe estão expostos
na Figura 4.20. Nesta perovsquita mista, a presença do ferro aumenta a estabilidade
do óxido, fazendo com que o consumo de hidrogênio seja reduzido (PROVENDIER
et al., 1999; LIMA e ASSAF, 2006). Apenas um pico de redução propriamente dito é
observado para a amostra LNiFe, em 428 °C, correspondente à redução do níquel
presente na perovsquita. Após este evento a curva de consumo de hidrogênio cai e
logo depois volta a subir devido à redução do óxido de ferro contido no material,
apresentando um pico máximo em 840 °C e se estendendo até o final da análise.
Com a adição de ferro à estrutura perovsquita, pode ocorrer a formação da fase
intermediária NiFe2O4 (JAHANGIRI et al., 2013) ao longo do processo de redução, o
que causa um aumento nas temperaturas de redução do óxido pois as interações
entre os óxidos de níquel e ferro são intensificadas, havendo a possibilidade da
formação da liga metálica Ni-Fe no final da redução (PROVENDIER et al., 2001).
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Na amostra Ni/LNiFe o consumo de hidrogênio é consideravelmente
maior pela formação de NiO livre após a impregnação de 20% (m/m) de níquel ao
óxido LNiFe. Em 438 °C e em 500 °C ocorre a redução de NiO livre e também do
níquel presente na perovsquita. O óxido de ferro que interage com o níquel é então
reduzido em maiores temperaturas.

Figura 4.20 – Perfis de RTP para LNiFe e Ni/LNiFe
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Fonte: próprio autor.

As redutibilidades dos óxidos LNiMn e Ni/LNiMn são mostradas na
Figura 4.21. Para o óxido LNiMn, a quantidade de hidrogênio consumido entre 400 e
600 °C

corresponde à redução do Mn4+ a Mn3+ e também do níquel estrutural

(DINAMARCA et al., 2016). A perovsquita pura LaNiO 3 apresenta um perfil de
redução com temperaturas menores (GALLEGO et al., 2006), mas devido à adição
do manganês à perovsquita os picos de redução foram deslocados para maiores
temperaturas. Assim, pode ser observado que a presença do manganês confere
maior estabilidade ao óxido, causada pelo aumento das interações entre esses
metais. A redução do LNiMn se estende até o final da análise, porém não é possível
verificar com clareza o evento por completo, pois está além da faixa de temperatura
estudada. Nesta etapa ocorre a destruição da estrutura de perovsquita com a
redução do Mn3+ a Mn2+ (TEJUCA e FIERRO,1989).
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Com a impregnação de 20% (m/m) de níquel, a interação da fase NiO
com a perovsquita mista provoca um aumento no consumo de hidrogênio na
redução do óxido Ni/LNiMn. Além disso, foi observado que o último evento de
redução para este material ocorreu em menores temperaturas. Esse efeito pode ser
correlacionado com a disponibilidade de oxigênio na estrutura.

Figura 4.21 – Perfis de RTP para LNiMn e Ni/LNiMn
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Fonte: Próprio autor.

4.4 AVALIAÇÃO DOS CATALISADORES

Antes dos testes de RSM propriamente ditos, foi realizado um estudo
preliminar de temperatura para avaliação dos materiais. Apenas os catalisadores
mássicos foram submetidos a este teste inicial. A faixa de temperatura estudada foi
de 600 a 800 °C e os gráficos abaixo mostram o desempenho dos óxidos ao longo
do teste. A Figura 4.22 apresenta as conversões de metano (CH4) e de dióxido de
carbono (CO2), nesta ordem. O aumento dos percentuais de conversão dos
reagentes é proporcional ao aumento da temperatura de reação, como pode ser
visto nos comportamentos apresentados na figura abaixo.
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Figura 4.22 – Avaliação dos óxidos do tipo perovsquita em relação à temperatura de reação (a)
conversão de CH4 (b) conversão de CO2
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Fonte: LABTAM – UFRN

Assim como as conversões dos reagentes, a seletividade em relação
aos produtos, H2 e CO, apresentaram um aumento com a temperatura. Após 750 °C
os rendimentos de H2 e de CO ultrapassaram 40%, como mostram as Figuras 4.23
(a) e (b).
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Figura 4.23 – Avaliação dos óxidos do tipo perovsquita em relação à temperatura de reação (a)
rendimento de H2 (b) rendimento de CO.
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Fonte: LABTAM – UFRN

O estudo dos gráficos de conversão dos reagentes e de rendimento
dos produtos sugere que a reação de RSM pode estar ocorrendo em maiores
proporções em temperaturas acima de 750 °C para os materiais avaliados neste
teste inicial. As razões H2/CO em temperaturas maiores (próximas a 800 °C) se
aproximam do valor teórico para razões H 2/CO em RSM, como pode ser visto na
Figura 4.24.
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Figura 4.24 – Razão H2/CO para o teste de avaliação inicial dos catalisadores.
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Em seus estudos, ZHANG e colaboradores (2007) discutiram a
variação das constantes de equilíbrio das reações envolvidas na RSM em função da
temperatura e viram que a conversão de metano em gás de síntese é favorecida em
altas temperaturas, assim como a reação de decomposição do metano (CH4 ↔ C +
2H2). As duas reações de deposição de carbono, a reação de Boudouard (2CO ↔ C
+ CO2) e a reação reversa de gaseificação de carbono (C + H2O(g) ↔ CO + H2) são
exotérmicas e termodinamicamente desfavoráveis a altas temperaturas. Dessa
forma, esses autores consideraram que altas temperaturas de reação (750 ° C ou
mais) são mais favoráveis à reação principal da RSM.
Sendo assim, a temperatura definida para os testes de reforma a seco
do metano deste trabalho é 750 °C, que é uma temperatura razoável para as
conversões de metano e de CO2.
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4.5.1 Avaliação dos catalisadores mássicos LNi e LNiB (B = Cu, Co, Fe
e Mn)
4.5.1.1 Testes de Reforma a Seco do Metano (RSM)

Neste tópico serão apresentados os testes de reforma a seco do
metano realizados nos catalisadores mássicos. As conversões dos reagentes estão
apresentadas na Figura 4.25 (a) e (b).
A Figura 4.25 (a) mostra a conversão de CH4 para esses óxidos,
onde pode ser observado que o catalisador LNi apresentou uma conversão de
metano de quase 100% durante todo o teste. A conversão de metano para o óxido
LNiCu também se mostrou constante ao longo das 10 horas de reação, em torno de
70%. O catalisador LNiCo teve o comportamento mais instável dentre os cinco
avaliados neste tópico, iniciando a conversão em torno de 80% e caindo para 40%.
Já os catalisadores LNiFe e LNiMn apresentaram o mesmo comportamento e
também se mostraram constantes, apesar da pequena queda no percentual de
conversão, aproximadamente de 10%. O comportamento dos catalisadores para a
conversão de CO2 segue o praticamente o mesmo, como mostra a Figura 4.25 (b). O
catalisador LNi apresentou menores percentuais para conversão de CO 2 e o
catalisador LNiCu iniciou a reação com percentuais de conversão maiores e diminuiu
ao longo do teste, se mostrando mais inconstante para conversões de CO2.
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Figura 4.25 – Conversão de CH4 (a) e de CO2 (b) para os catalisadores mássicos durante a RSM
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Fonte: LABTAM – UFRN

Os rendimentos dos produtos da reação podem ser observados na
Figura 4.26 (a) e (b). O comportamento dos catalisadores no rendimento de H2,
Figura 4.26 (a), foi semelhante aos comportamentos nas conversões dos reagentes,
CH4 e CO2. O rendimento de CO para todos os catalisadores mássicos está exposto
na Figura 4.26 (b). Com exceção do catalisador LNiCo, todos se mostraram
constantes em relação ao rendimento de CO durante toda a reação.
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Figura 4.26 – Rendimento de H2 (a) e de CO (b) para os catalisadores mássicos durante a RSM
(a)

100
90

Rendimento de H2 (%)

80
70
60
50
40
30

LNi
LNiCu
LNiCo
LNiFe
LNiMn

20
10
0
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

400

450

500

550

600

Tempo (min)
(b)

100
90

Rendimento de CO (%)

80
70
60
50
40
30

LNi
LNiCu
LNiCo
LNiFe
LNiMn

20
10
0
0

50

100

150

200

250

300

350

Tempo (min)

Fonte: LABTAM – UFRN

A Figura 4.27 mostra a razão H2/CO para a reação de reforma a seco
do metano para catalisadores avaliados neste tópico. Pode ser observado que o
catalisador que apresenta maior instabilidade durante a reação de RSM é o LNiCo.
Produzindo, em alguns momentos da reação, mais CO do que H 2, apresentando
razões H2/CO abaixo de 0,3, o que não é indicado para bons rendimentos de RSM.
Os demais catalisadores se mostram estáveis. O LNiFe, com razões bem menores
que a unidade, porém constantes; LNiCu e LNiMn mantendo razões constantes
entre 0,85 e 0,95; e as maiores razões H2/CO apresentadas pelo catalisador LNi.
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Figura 4.27 – Razão H2/CO para os catalisadores mássicos durante a RSM
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4.5.1.2 Caracterização dos catalisadores após RSM

Após os testes de RSM os materiais foram caracterizados com a
principal finalidade de estudar a formação de carbono nos sítios ativos e a eficiência
dos catalisadores.
Para o estudo das fases cristalinas presentes nos catalisadores após a
RSM, foi feita a análise de DRX cujos difratogramas podem ser observados na
Figura 4.28. Em todos os catalisadores foi observada a presença de La(OH) 3 como
fase principal, exceto para o catalisador LNiFe. Esse catalisador não sofreu redução
por completo durante a etapa de ativação, antes da reação, pois ainda apresentou a
perovsquita substituída em sua estrutura, o que pode justificar menores percentuais
de conversão na RSM. Além de níquel, foi observada para os catalisadores a
presença das espécies metálicas correspondentes de cada amostra. Interações
metal-metal podem contribuir para um melhor desempenho do catalisador em RSM,
melhorando a dispersão da fase ativa sob o suporte, diminuindo assim a tendência à
sinterização e à deposição de coque (VALDERRAMA, 2008). O manganês presente
no catalisador LNiMn não sofreu redução por completo, apresentando ainda MnO
cristalino, porém isso não influenciou negativamente na eficiência desse catalisador
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na RSM, pois o manganês possui vários estados de oxidação, então a mobilidade de
oxigênio na estrutura é maior, o que confere estabilidade ao catalisador. O níquel
metálico esteve presente em todos os catalisadores ainda que em pequena
quantidade.

Figura 4.28 – Difratogramas de raios X dos catalisadores mássicos após RSM
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Fonte: próprio autor

O gráfico da Figura 4.29 mostra as curvas de termogravimetria para os
catalisadores após os testes catalíticos de RSM. De acordo com o gráfico, o
catalisador LNi apresentou perda de massa de 50,13% entre 500 e 700 °C. Os
demais catalisadores estudados apresentaram leve ganho de massa (entre 5 e 7%)
devido à oxidação das espécies metálicas presentes após a RSM, e não foi
observada nenhuma perda de massa para estes materiais. A perda de massa do
catalisador LNi corresponde à óxidos de carbono formados pela oxidação do
carbono depositado no catalisador ao longo do processo de reforma. Com o objetivo
de confirmar a natureza dos gases gerados pela perda de massa do catalisador, um
espectro de infravermelho foi gerado na temperatura 611 °C, que foi a temperatura
na qual houve maior liberação de gases e variação no comportamento dos espectros
de infravermelho. Somente houve variação nos espectros da amostra LNi, já que foi
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a única a apresentar perda de massa (liberação de gases) na TG. O espectro mostra
as bandas de absorção características de estiramentos O=C=O em torno 670 cm-1 e
em 2360 cm-1, correspondente ao dióxido de carbono (BEMBO FILHO, 2015).

Figura 4.29 – Curvas termogravimétricas dos catalisadores LNi e LNiB após RSM
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Fonte: próprio autor.

Para confirmar a presença de carbono no catalisador, foram feitas
micrografias dos catalisadores mássicos após RSM e foi observada a presença de
carbono filamentoso apenas para o catalisador LNi. Apesar da presença de carbono
na superfície do catalisador, não houve desativação até o final do teste realizado
neste trabalho. Não foi observada a presença de carbono nas superfícies dos
demais catalisadores. A presença dos metais de transição substituintes na estrutura
perovsquita pode ter influência, devido às interações metal-metal mais fortes, como
foi visto na análise de RTP. As imagens foram obtidas com um aumento de 6.000
vezes, como mostra a Figura 4.30.
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Figura 4.30 – Micrografias dos catalisadores mássicos após RSM. Aumento 6.000 x
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Fonte: LABTAM – UFRN

4.5.2 Avaliação dos catalisadores suportados Ni/LNi e Ni/LNiB (B = Cu,
Co, Fe e Mn)
4.5.1.1 Testes de Reforma a Seco do Metano (RSM)

Neste tópico serão apresentados os testes de reforma a seco do
metano realizados nos catalisadores suportados. As conversões dos reagentes
estão apresentadas na Figura 4.31 (a) e (b).
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A conversão de metano, no gráfico da Figura 4.31 (a), mostra que a
impregnação de níquel provocou um aumento nos percentuais de conversão de CH4
para todos os catalisadores, pois nesses catalisadores existe maior quantidade de
sítios ativos. Pode ser observado também que a presença de óxido de níquel
conferiu maior estabilidade aos materiais estudados, inclusive para o Ni/LNiCo, o
qual se mostrou instável na avaliação do seu correspondente catalisador mássico,
LNiCo. Apesar de constante, o catalisador Ni/LNiFe apresentou os menores
percentuais de conversão, tanto para o CH4 como para o CO2. Quanto à conversão
de CO2, Figura 4.31 (b), os catalisadores também se mostraram mais estáveis.

Figura 4.31 – Conversão de CH4 (a) e de CO2 (b) para os catalisadores suportados durante a RSM
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Fonte: LABTAM – UFRN
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Os rendimentos dos produtos da reação podem ser observados na
Figura 4.32 (a) e (b). O comportamento dos catalisadores no rendimento de H 2,
Figura 4.32 (a), foi semelhante aos comportamentos nas conversões dos reagentes,
CH4 e CO2. O rendimento de CO para todos os catalisadores suportados está
mostrado na Figura 4.32 (b). Todos se mostraram constantes em relação ao
rendimento de CO durante toda a reação.
Figura 4.32 – Rendimento de H2 (a) e de CO (b) para os catalisadores suportados durante a RSM
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A Figura 4.33 mostra a razão H2/CO para a reação de reforma a seco
do metano para catalisadores avaliados neste tópico. Neste caso, todos os
catalisadores apresentaram razões H2/CO próximas da razão teórica do processo de
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Reforma a Seco do Metano, H2/CO = 1. Os catalisadores mostraram comportamento
estável, sendo as maiores razões H2/CO apresentadas pelo catalisador LNi e as
menores razões apresentadas pelo catalisador Ni/LNiFe.

Figura 4.33 – Razão H2/CO para os catalisadores suportados durante a RSM
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4.5.1.2 Caracterização dos catalisadores após RSM

Após os testes de RSM os materiais foram caracterizados com a
principal finalidade de estudar a formação de carbono nos sítios ativos dos
catalisadores.
Para o estudo das fases presentes nos catalisadores, como possíveis
formas cristalinas de carbono, foi feita a análise de DRX. Os difratogramas da Figura
4.34 mostram que houve a formação de carbono cristalino após a reação de RSM
para os catalisadores LNi e LNiCu, além de níquel metálico e La(OH) 3 como fase
principal. Os catalisadores LNiFe e LNiMn ainda apresentaram na sua estrutura,
LaFeO3 e MnO, respectivamente, o que evidencia a redução incompleta desses
óxidos, mostrado nos perfis de redução desses materiais. A presença do óxido
LaFeO3 pode ter influência no desempenho do catalisador, encapsulando partículas
de Ni (TSOUKALOU et al., 2016), diminuindo os sítios ativos para a RSM.
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Figura 4.34 – Difratogramas de raios X dos catalisadores suportados após RSM
Ni/LNi
Ni/LNiCu
Ni/LNiCo
Ni/LNiFe
Ni/LNiMn



 LaFeO3

Fe, Mn
 C

 La2O3








30











20





 


10

 MnO
 Ni, Cu, Co

 LaOH3




















40

50

60

70

80

2
Fonte: Próprio autor

Com a impregnação de níquel aos catalisadores houve uma mudança
nos comportamentos das curvas de TG, como mostra a Figura 4.36, o que sugere
um aumento na deposição de carbono durante a RSM. Para esta série de
catalisadores, somente o Ni/LNi e o Ni/LNiCu apresentaram perda de massa
considerável, 56,93% e 25,13%, respectivamente. As perdas de massa ocorreram
entre 500 e 700 °C. Os demais catalisadores permaneceram com o perfil anterior de
ganho de massa (de 9 a 11%) devido à formação de óxidos dos metais após a RSM.
A perda de massa dos catalisadores corresponde à formação dos óxidos de carbono
gerados ao longo da análise. Em comparação com os correspondentes
catalisadores mássicos, o Ni/LNi e o Ni/LNiCu, apresentaram um aumento de perda
de massa, o que evidencia um aumento na deposição de carbono para estes
materiais após a impregnação de níquel. O aumento da deposição de carbono para
estes materiais era esperado, visto que o percentual de níquel nas amostras é maior
e o óxido de níquel é um limitador na RSM justamente pelas altas taxas de
deposição de carbono (ZHANG et al., 2007).
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Figura 4.36 – Curvas termogravimétricas dos catalisadores suportados após RSM
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Fonte: próprio autor.

Junto às curvas termogravimétricas também estão os espectros de
infravermelho para os catalisadores suportados no momento da maior liberação de
gases e mudança nos espectros (611 °C). As bandas de absorção ocorreram em
número de onda similares aos dos espectros dos catalisadores mássicos,
apresentados na Figura 4.29. As bandas de absorção características de
estiramentos O=C=O em torno 670 cm-1 e em 2360 cm-1, correspondentes ao CO2
(BEMBO FILHO, 2015), para esta série de amostras é observada também para o
catalisador Ni/LNiCu, já que este também apresentou perda de massa na TG.
Com a finalidade de confirmar a presença de carbono nos
catalisadores, foram feitas micrografias dos catalisadores suportados após RSM e foi
observada a presença de carbono filamentoso para o catalisador Ni//LNi. Já para o
catalisador Ni/LNiCu foram vistos poucos filamentos superfície capturada. Não foi
observada a presença de carbono nas superfícies dos demais catalisadores, que
apresentaram uma morfologia mais aglomerada. As imagens foram obtidas com um
aumento de 6.000 vezes, como mostra a Figura 4.35.
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Figura 4.35 – Micrografias dos catalisadores suportados após RSM. Aumento 6.000 x
Ni/LNi

Ni/LNiCu

Ni/LNiCo

Ni/LNiFe

Ni/LNiMn

Fonte: LABTAM – UFRN

Elânia Maria Fernandes Silva /Julho 2017

Capítulo 5
Conclusões

Capítulo 5 – Conclusões

90

5 CONCLUSÕES

Com a análise dos resultados pode-se afirmar que a síntese por
combustão em micro-ondas é uma metodologia eficiente e rápida para obtenção de
óxidos cerâmicos cristalinos, com um maior controle das condições de síntese de
perovsquitas. A metodologia de impregnação também se mostrou eficaz na
distribuição homogênea das partículas de NiO sob a superfície das perovsquitas, o
que pode ser observado nas micrografias apresentadas pela análise de MEV e pelos
mapeamentos de EDS.
Através dos difratogramas de raios X verificou-se a obtenção de fases
perovsquitas requeridas nos cálculos teóricos, com exceção das amostras: LNi, que
ainda apresentou porções de fases secundárias La 2NiO4 e La2O3 em sua
composição; LNiFe e Ni/LNiFe, que apresentaram estequiometria diferente da que
foi proposta pelos cálculos teóricos. A fase NiO foi observada para os catalisadores
impregnados com 20% de níquel.
Os resultados de RTP evidenciam que, ao impregnar níquel aos
óxidos, os eventos de redução dos metais ocorrem em menores temperaturas e que
a substituição do níquel por outros metais de transição proporciona estabilidade
térmica ao material, devido às interações metal-metal que ocorrem durante o
processo de redução, o que pode influenciar no desempenho desses óxidos como
catalisadores na reforma a seco do metano.
De acordo com os testes catalíticos de reforma a seco do metano as
perovsquitas apresentaram bom desempenho tanto como catalisadores mássicos,
quanto como suportes, quando o níquel foi impregnado. Com a impregnação de
níquel às perovsquitas houve um aumento nos percentuais de conversão e também
maior estabilidade dos catalisadores ao longo de todo o teste.
A análise das curvas termogravimétricas e dos espectros de absorção
de infravermelho das amostras após a RSM mostrou que houve formação de CO 2
que pode ter sido gerado pela presença de carbono nos catalisadores. A presença
de carbono foi confirmada através das análises dos difratogramas de raios X e
também pelas imagens obtidas no MEV. Contudo o carbono filamentoso presente
nas amostras não desativou os catalisadores até o final dos testes.
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