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RESUMO 

 

DESENVOLVIMENTO DE SUPORTES CATALÍTICOS A BASE DE 

ALUMINATOS PARA REFORMA A SECO DO METANO 

 

Os materiais cerâmicos apresentam diversas aplicações, principalmente por sua 

versatilidade e propriedades. Várias metodologias foram consolidadas para a síntese 

destes materiais, mas algumas desvantagens limitam sua aplicabilidade em catálise. 

Assim, há muitas pesquisas concentradas no estudo de métodos de síntese de 

catalisadores e suportes catalíticos que sejam simples, rápidos, de baixo custo, ecológicos 

e que produzam materiais adequados. Nos últimos anos algumas rotas alternativas de 

síntese têm atraído bastante atenção, mas a obtenção do espinélio MgAl2O4 pelo método 

da gelatina e da perovskita LaAlO3 via reação de combustão assistida por microondas tem 

sido pouco explorada. O MgAl2O4 é bastante utilizado na reforma a seco do metano 

(RSM), mas estudos de RSM usando LaAlO3 como suporte são muito limitados. Neste 

contexto, os objetivos deste trabalho foram: sintetizar MgAl2O4 usando gelatina como 

precursor orgânico; preparar a perovskita LaAlO3 via reação de combustão assistida por 

microondas; e, comparar o desempenho em reforma a seco do metano de dois 

catalisadores preparados com níquel suportado no LaAlO3 e na α-Al2O3 comercial. Pelo 

método da gelatina foi possível obter MgAl2O4 puro, nanométrico e com cristalinidade 

de até 90,40%. Um aumento brusco no tamanho dos cristalitos foi observado para 

temperatura de calcinação acima de 900 ºC. Na síntese por microondas, a perovskita 

LaAlO3 monofásica e nanométrica foi obtida. Os perfis de RTP-H2 mostram que as 

vacâncias de oxigênio presentes na superfície da perovskita exerceram um forte efeito 

sobre a temperatura de redução e a redutibilidade das nanopartículas de NiO, resultando 

em fraca interação Ni0/LaAlO3. Os resultados dos testes de 10 h com GHSV de 18 L g-1 

h-1 mostram que o catalisador Ni/LaAlO3 é 7,8 e 11,5 % mais estável do que o Ni/α-Al2O3 

nas conversões de CH4 e CO2, respectivamente. A maior estabilidade e atividade do 

Ni/LaAlO3 está diretamente relacionada à presença de NiO (3,38 %p) após a ativação, 

que promoveu a formação de nanotubos de carbono (NTC), aumentando a dispersão da 

fase metálica. Mesmo em condições severas de ativação e reação (alta GHSV), como no 

teste a longo prazo (20 h), o catalisador Ni/LaAlO3 revelou um rendimento em H2 de 

37,2% a mais que o Ni/α-Al2O3. As análises por Microscopia Eletrônica de Transmissão 

(MET) revelam que o catalisador Ni/α-Al2O3 desativou por sinterização. Assim, a 

presença de defeitos estruturais e de superfícies ricas em vacâncias de oxigênio tornam a 

perovskita LaAlO3 um potencial suporte para aplicação em processos de reforma 

catalítica do metano.  

 

Palavras-chave: Método da gelatina. Síntese por microondas. Suportes catalíticos. 

Reforma seca. Hidrogênio. Nanotubos de carbono. 
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ABSTRACT 

 

DEVELOPMENT OF ALUMINUM-BASED CATALYTIC SUPPORTS FOR THE 

DRY REFORMING OF METHANE 

 

Ceramic materials have several applications, mainly due to their versatility and 

properties. Several methodologies have been consolidated for the synthesis of these 

materials, but some disadvantages limit their applicability in catalysis. Thus, much 

research is concentrated on the study of catalyst synthesis methods that are simple, fast, 

low cost, ecofriendly and produce suitable materials. In recent years, some alternative 

synthesis routes have attracted great attention, however the obtainment of MgAl2O4 spinel 

by the gelatin method and perovskite LaAlO3 via microwave assisted combustion method 

has been little explored. MgAl2O4 is widely used in the dry reforming of methane (DRM), 

but DRM studies using LaAlO3 as support are very limited. In this context, the aims of 

this work were: to synthesize MgAl2O4 using gelatin as an organic precursor; to prepare 

LaAlO3 perovskite via microwave assisted combustion reaction; and to compare the 

methane dry reforming performance of two nickel catalysts supported on LaAlO3 and 

commercial α-Al2O3. By the gelatin method it was possible to obtain pure and nano-sized 

MgAl2O4 with crystallinity of up to 90.40%. An abrupt increase in crystallite size was 

observed for calcination temperatures above 900 °C. In the microwave synthesis, a 

monophasic and nano-sized LaAlO3 perovskite was obtained. The TPR-H2 profiles show 

that the oxygen vacancies present on the perovskite surface exerted a strong effect on the 

reduction temperature and the reducibility of NiO nanoparticles, resulting in poor 

Ni0/LaAlO3 interaction. The results of the 10 h catalytic tests with GHSV of 18 L g-1 h-1 

show that the Ni/LaAlO3 catalyst is 7.8 and 11.5% more stable than Ni/α-Al2O3 for CH4 

and CO2 conversions, respectively. The higher stability and activity of Ni/LaAlO3 is 

directly related to the presence of NiO (3.38% p) after activation, which promoted the 

formation of carbon nanotubes (CNT), increasing the dispersion of the metal phase. Even 

under severe activation and reaction conditions (high GHSV) as in the long-term test (20 

h), Ni/LaAlO3 catalyst showed a H2 yield of 37.2% higher than Ni/α-Al2O3. Transmission 

Electron Microscopy (MET) analyzes revealed that the Ni/α-Al2O3 catalyst deactivated 

by sintering. Thus, the presence of structural defects and surfaces rich in oxygen 

vacancies makes the LaAlO3 perovskite a potential support for application in processes 

of catalytic reforming of methane. 

 

Keywords: Gelatin method, Microwave synthesis, Catalytic supports, Dry reforming, 

Hydrogen, Carbon nanotubes. 
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1.1 INTRODUÇÃO E MOTIVAÇÕES 

 

 Os aluminatos de magnésio (MgAl2O4) e lantânio (LaAlO3) apresentam estrutura 

cristalina do espinélio AB2O4 e da perovskita ABO3, respectivamente. São bem 

conhecidos e estudados na área de materiais cerâmicos, uma vez que apresentam uma 

combinação potencial de propriedades mecânicas, físicas e químicas. 1; 2; 3; 4 Assim, esses 

óxidos são amplamente requeridos para várias aplicações industriais e recentemente 

foram usados como suportes para catalisadores heterogêneos, principalmente aqueles 

utilizados em processos de reforma catalítica. 5; 6 

 A síntese tradicional de pós de MgAl2O4 e LaAlO3 é realizada via reação do estado 

sólido através da mistura dos óxidos (MgO/Al2O3 e La2O3/Al2O3) e posterior calcinação 

a altas temperaturas (acima de 1200 ℃). 7; 8 Este método apresenta algumas desvantagens, 

tais como as altas temperaturas de reação (rota de alta energia), a introdução de impurezas 

durante o processo de moagem, baixa homogeneidade química e grande tamanho de 

partículas. A busca constante na área de materiais catalíticos tem sido a preparação de 

catalisadores nanométricos e de elevada pureza, visto que o controle e manipulação das 

propriedades dos materiais é mais eficiente quando se aproxima das nanopartículas, e isso 

potencializa as aplicações tecnológicas. 

 Vários métodos químicos de baixa temperatura foram utilizados para a síntese de 

pós cerâmicos homogêneos, puros e com partículas na escala nanométrica, incluindo o 

MgAl2O4 e LaAlO3. Estes métodos incluem principalmente a síntese sol-gel 9; 10, Pechini 

1; 3, combustão em solução 4; 11, hidrotermal 12; 13 e co-precipitação 14; 15. No entanto, nos 

últimos anos tem sido dada especial atenção a métodos alternativos que possam substituir 

os reagentes tradicionais por matérias primas de baixo custo e menos agressivas ao meio 
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ambiente, bem como as rotas de síntese rápida, como one-step, one-pot e uso de 

microondas. Síntese verde, Pechini modificado com gelatina e combustão assistida por 

microondas têm sido bastante relatadas. 16; 17; 18; 19; 20 

É evidente o uso da gelatina natural como precursor orgânico para a preparação 

de óxidos mistos com estrutura espinélio e perovskita, mas sua utilização na síntese de 

aluminatos a base de magnésio é bastante limitada, pois as rotas descritas utilizam ácidos 

na preparação do percursor, bem como longos períodos de calcinação (acima de 12 h). 21; 

22 Logo, a carência de informações sobre as propriedades estruturais e morfológicas do 

MgAl2O4 sintetizado pelo método da gelatina foi a principal motivação para realização 

da primeira parte dessa pesquisa. 

Por sua vez, o método de combustão assistida por microondas tem sido bastante 

utilizado por se tratar de uma técnica simples, rápida, de baixo custo e que apresenta 

eficiência na síntese de materiais geralmente usados em catálise. Para aplicações 

catalíticas, a perovskita LaAlO3 tem sido preparada principalmente por métodos de 

impregnação úmida de lantânio em gama-alumina 6; 23, mas pouco se conhece sobre as 

propriedades microestruturais, texturais e a morfologia dessa perovskita sintetizada via 

reação de combustão assistida por microondas. Além disso, a aplicação da estrutura 

LaAlO3 na composição de catalisadores de níquel para reforma a seco do metano tem sido 

pouco explorada. Com base nas perspectivas já apontadas sobre as propriedades desse 

material cerâmico, inclusive para catálise, é que foi construída a motivação para 

realização da segunda parte dessa pesquisa. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 O presente trabalho teve como objetivo geral estudar rotas alternativas para a 

síntese de MgAl2O4 e LaAlO3, bem como avaliar o uso do LaAlO3 em reforma a seco do 

metano com catalisador de níquel. 

 Portanto, os objetivos específicos deste trabalho foram definidos da seguinte 

forma: 

I. Preparar MgAl2O4 através do método alternativo de síntese usando gelatina como 

precursor orgânico. 

II. Avaliar o efeito de diferentes temperaturas e tempos de calcinação na formação 

da estrutura cristalina do espinélio MgAl2O4. 
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III. Preparar LaAlO3 pelo método de síntese via reação de combustão assistida por 

microondas usando ureia como combustível. 

IV. Preparar os catalisadores de níquel (10 %p) pela técnica de impregnação via 

umidade incipiente utilizando os suportes LaAlO3 preparado neste trabalho e α-

Al2O3 comercial. 

V. Avaliar a importância da estrutura cristalina dos suportes utilizados, bem como o 

efeito da velocidade espacial de H2 sobre o comportamento de redução das 

nanopartículas de NiO. 

VI. Avaliar e comparar o desempenho e a estabilidade dos catalisadores submetidos 

a duas velocidades espaciais na reação de reforma a seco de metano. 

VII. Investigar os efeitos da quantidade e tipo de depósito de carbono sobre a 

desativação dos catalisadores. 

 

1.3 ESTRUTURA DA TESE 

 

Esta tese apresenta um breve estado da arte sobre os materiais investigados, assim 

como dois artigos científicos elaborados pelo primeiro autor a partir do projeto 

desenvolvido durante o curso de doutorado em Química, conforme consta abaixo: 

Capítulo 2 - "Estado da Arte" – traz uma breve revisão sobre os principais 

trabalhos relacionados à estrutura, síntese e aplicações dos aluminatos de magnésio 

(MgAl2O4) e lantânio (LaAlO3), com foco nas suas utilizações como suportes para 

catalisadores de reações de reforma a seco do metano. Mostra também uma visão geral 

dos tipos de carbono formados durante a reforma a seco do metano, evidenciando os 

efeitos que estes podem causar sobre o desempenho dos catalisadores. 

Capítulo 3 - "Metodologia Geral" – mostra uma visão geral das etapas de 

realização do trabalho, bem como apresenta os princípios fundamentais dos métodos de 

síntese utilizados. Por fim é feita uma descrição detalhada do sistema experimental 

empregado na realização dos testes catalíticos de reforma a seco do metano. 

 Capítulo 4 - "Síntese de MgAl2O4 pelo Método da Gelatina: Efeitos da 

Temperatura e Tempo de Calcinação sobre a Estrutura Cristalina" (publicado na 

Materials Research, DOI: 10.1590/1980-5373-mr-2017-0105) – relata que os pós 

monofásicos de MgAl2O4 do tipo espinélio foram obtidos com sucesso pelo método da 

gelatina após calcinações acima de 700 ºC, e que a temperatura e o tempo de calcinação 

exercem fortes efeitos sobre a cristalinidade, mas que o tamanho dos cristalitos só foram 
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significativamente afetados após 900 ºC. Foi possível mostrar que a partir de uma rota 

mais simples e de baixo custo, em relação aos métodos tradicionais, pode-se obter um 

material muito promissor para catálise e outras aplicações industriais. 

 Capítulo 5 - "Um Estudo Comparativo da Reforma a Seco do Metano sobre 

Catalisadores de Níquel suportados em LaAlO3 Tipo-Perovskita e α-Al2O3 comercial" 

(será submetido ao International Journal of Hidrogen Energy, ISSN: 0360-3199) – relata 

que os pós monofásicos de LaAlO3 do tipo perovskita foram obtidos com sucesso pelo 

método de síntese via reação de combustão assistida por microondas. O comportamento 

de redução dos catalisadores de níquel sofre forte influência do tipo de suporte 

empregado, devido principalmente a presença de vacâncias de oxigênio. Para os testes 

catalíticos de reforma a seco do metano o principal aspecto relatado foi a alta taxa de 

crescimento de nanotubos de carbono como uma consequência da presença de NiO sobre 

os catalisadores reduzidos. As análises de microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

evidenciaram que a desativação do catalisador de Ni suportado em α-Al2O3 está 

relacionada ao encapsulamento e a sinterização da fase ativa. 

Capítulo 6 - "Conclusões e Perspectivas" – resume as principais conclusões sobre 

os materiais obtidos e os ensaios catalíticos realizados, bem como apresenta algumas 

sugestões para trabalhos futuros. 
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2.1 MgAl2O4: ESTRUTURA, SÍNTESE E APLICAÇÕES NA REFORMA A SECO 

DO METANO 

 

 O Aluminato de Magnésio (MgAl2O4) é uma cerâmica que atrai notável atenção 

na indústria e na comunidade científica devido as suas qualidades como o alto ponto de 

fusão (2135 °C), baixa densidade (3,58 g·cm-3), alta dureza (16 GPa), alta resistência 

mecânica tanto em temperatura ambiente (135-216 Mpa) como em temperaturas elevadas 

(120-205 Mpa a 1300 °C), além de alta resistência ao choque térmico, alta resistividade 

e baixo coeficiente de expansão térmica (9x10-6 ºC entre 30 e 1400 ºC). 1 Essas 

propriedades fazem com que o MgAl2O4 tenha uma ampla gama de possibilidades de 

aplicações como materiais refratários e ópticos, sensores de gases, componentes 

eletrônicos e de turbinas, anodo para células eletrolíticas e suporte catalítico. 1  Com 

relação as aplicações em catálise, que é o objeto de estudo dessa tese, o MgAl2O4 destaca-

se por apresentar baixa acidez e boa estabilidade térmica. 2 Entre alguns exemplos, podem 

ser citados a redução catalítica de NOx 
3, síntese de amônia 4, reação de troca gás-água 5, 

reações de reforma do metano ou etanol 6; 7, desidrogenação de iso-propanol 8 e a 

combustão com recirculação química. 9 
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 A razão para o grande número de artigos reportados na literatura de síntese e 

aplicações do MgAl2O4 remetem as suas características estruturais, onde quaisquer 

mudanças promovem alterações consideráveis no comportamento, sendo, portanto, o 

estudo da estrutura cristalina altamente requisitado para compreender os fenômenos 

envolvidos em cada aplicação. 

 Neste sentido, a estrutura cristalina do MgAl2O4 foi inicialmente estudada por 

Bragg e Nishikawa em 1915. 1 Baseada na estrutura cúbica do diamante, a estrutura do 

MgAl2O4 é característica de um espinélio, cuja fórmula geral é AB2O4. As posições dos 

íons A e B são quase idênticas às posições dos átomos de carbono na estrutura do 

diamante. Esse arranjo dos íons explica a elevada dureza do MgAl2O4. A célula unitária 

pode ser representada pela fórmula Mg8Al16O32 com 32 O-2 que estão posicionados nas 

faces da célula cúbica de face centrada (CFC), cujo grupo espacial é Fd3m. 1 Uma 

representação típica e simplificada da célula unitária é mostrada na Figura 2.1.1. 

 

 

Fig. 2.1.1 – Representação esquemática da estrutura do MgAl2O4.  

 

 Com relação a localização dos cátions bi e trivalentes, Mg2+ e Al3+, 

respectivamente, estes ocupam 1/8 do sítios tetraédricos e metade dos sítios octaédricos. 

Existem 32 íons de oxigênio na célula unitária. A estrutura é composta por um 

compartilhamento de bordas da camada AlO6 octaédrico, onde no total são quatro 

camadas posicionadas ao longo do eixo c. Um a cada oito sítios tetraédricos é ocupado 

por um cátion bivalente. Os cátions trivalentes ocupam metade dos sítios octaédricos. Os 

sítios restantes não são ocupados, porém, eles têm a capacidade de acomodar espécies 

catiônicas dependendo das condições de processamento, como temperatura e pressão. 1 

Interessantemente, muitas das propriedades do MgAl2O4 podem ser explicadas a partir da 
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dilatação das ligações entre Mg2+ e Al3+ com os íons de oxigênio. Diante dessa 

perspectiva, Ganesh et al. 1 apontaram três fatores que contribuem para as variações nas 

propriedades estruturais e físicas: 

1. O parâmetro a0; 

2. A dilatação da ligação do oxigênio; e 

3. Inversão ou troca da posição do cátion. 

Conforme mencionado anteriormente, o grande número de sítios tetraédricos e 

octaédricos vazios possibilitam que a célula unitária agregue um grande número de 

cátions bi e trivalentes em solução sólida. A faixa possível para que estes cátions sejam 

acomodados nos sítios é entre 0,044 a 0,100 nm. Portanto, o parâmetro de rede pode variar 

entre 0,80 a 0,84 nm. 1 

Outra consideração importante é que o MgAl2O4 pode apresentar a estrutura do 

espinélio normal ou inverso. Na estrutura do espinélio normal todos os cátions trivalentes 

Al+3 estão na posição octaédrica com simetria local D3d e todos os cátions bivalentes Mg2+ 

estão posicionados no sítio tetraédrico com simetria Td. No espinélio inverso parte dos 

cátions trocam de posição na estrutura. 1 

Visto que a complexidade estrutural do MgAl2O4 amplia a variedade de 

propriedades, é evidente considerar que o seu processamento exerce um papel 

importantíssimo. Diante desse pressuposto, há diversas rotas de síntese na literatura. 

Partindo, primeiramente, da síntese a partir das reações no estado sólido até o uso de 

métodos mais avançados como co-precipitação 10, sol-gel 11, hidrotermal 12 e o de 

combustão convencional ou assistida por microondas. 6; 13 Naturalmente, quanto mais 

avançado é o método, mais refinada é a estrutura formada. Por outro lado, métodos 

avançados implicarão em custo maior de produção. Então, o desafio é desenvolver 

métodos que associam a qualidade requerida com o menor custo possível de produção de 

acordo, obviamente, com as exigências de cada aplicação.  

O primeiro método relatado na literatura e o mais utilizado comercialmente é a 

síntese via reação no estado sólido (RES). Nesse método, os óxidos de partida MgO e 

Al2O3 são misturados na proporção determinada através do diagrama de fases MgO-

Al2O3, conforme mostrado na Figura 2.1.2. Em seguida, esta mistura mecânica é aquecida 

em temperaturas onde os processos difusivos ocorrem, facilitando a acomodação dos íons 

na estrutura do espinélio. Neste caso, a formação do MgAl2O4 é a partir da mistura de 

MgO (periclase) e Al2O3 (corundum) e está associada com a expansão do volume da 
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célula unitária de aproximadamente 8%. 1 Outras fontes de Mg e Al podem ser os 

hidróxidos e carbonatos correspondentes. 

 

 

Fig. 2.1.2 – Diagrama de equilíbrio MgO – Al2O3. Adaptado de Ganesh et al. 1 

 

Os métodos avançados são requeridos em processos com alto controle estrutural 

como a homogeneidade e pureza, e, também, o controle do tamanho, forma e distribuição 

das partículas. Entre os métodos, podem-se destacar a síntese por combustão assistida por 

microondas e sol-gel. 6; 11 O método de combustão assistido por microondas tem a grande 

vantagem de ser muito rápido, simples e garantir uma boa homogeneidade química. 6 Esse 

método utiliza nitratos contendo os íons Mg2+ e Al3+ misturados a certa quantidade de 

combustível, que geralmente é a ureia. Após a mistura dos reagentes, a mesma é 

introduzida no forno, onde é dada a ignição a partir das microondas. O pó resultante tem 

pequeno tamanho de partícula com morfologia característica de placas. No método sol-

gel os íons Mg2+ e Al3+ são acomodados na rede por um precursor orgânico. Após a pré-

calcinação, na qual resulta na decomposição da fase orgânica da mistura, o pó primário é 

calcinado para obter a estrutura final. O pó resultante apresenta pequeno tamanho de 

partícula com boa distribuição e área específica maior. 

Devido as suas propriedades finais compatíveis em diversas aplicações como 

suportes catalíticos, os métodos sol-gel, Pechini ou precursores poliméricos, têm sido 

bastante estudados. Por esta razão, uma variante desses processos vem ganhando destaque 
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em vários artigos ora reportados na literatura, que consiste em substituir os precursores 

tradicionais pela gelatina. 14; 15; 16 Por sua vez, a gelatina possui uma estrutura molecular 

formada por grupos aminas e carboxílicos. Estes têm como função acomodar os íons em 

uma rede antes da produção do pó primário. Após a calcinação, o MgAl2O4 formado 

apresenta tamanhos de partículas muito pequenos e bem distribuídos. A grande vantagem 

da gelatina sobre o método sol-gel ou mesmo sobre o Pechini tradicional é o uso de um 

reagente com menor custo e por ser um método mais rápido. A Figura 2.1.3 ilustra a 

quantidade de trabalhos publicados entre os anos de 1989 a 2017 que utilizaram a gelatina 

como precursor orgânico, revelando que ainda há muito o que se explorado nesse tipo de 

método. 

 

 

Fig. 2.1.3 – Quantidade de artigos utilizando a gelatina na síntese em função dos anos. 

Levantamento feito na base de periódicos da Capes. 

 

Entre as mais variadas aplicações do MgAl2O4, esta revisão irá tratar mais 

especificamente da sua utilização como suporte catalítico. Vários estudos indicam o 

MgAl2O4 como um bom suporte devido a sua estabilidade térmica e química, bem como 

baixa acidez. 6; 12  Por se tratar de um espinélio, este apresenta alta estabilidade estrutural 

como uma grande vantagem frente a γ-Al2O3, que por sua vez reage com relativa 

facilidade com a fase ativa uma vez que é uma fase metaestável do óxido de alumínio. O 

MgAl2O4 é um suporte de superfície básica que favorece a quimissorção de CO2 durante 

a reação 12, o que beneficia à atividade catalítica, pois fornece o oxigênio para formar CO 

e, também, auxilia na redução dos depósitos de carbono. Além disso, o MgAl2O4 promove 
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uma forte interação com a fase ativa, favorecendo uma maior dispersão metálica. 6 A 

Tabela 2.1.1 apresenta alguns trabalhos relatados na literatura utilizando o MgAl2O4 para 

reações de reforma a seco do metano. 

 

Tabela 2.1.1 – Características estruturais e desempenho catalítico de MgAl2O4 preparado 

por diferentes métodos.  

Método de 

Preparação 

Temperatura 

de Calcinação 

Tc (nm)/Área 

BET (m2·g-1) 

Desempenho 

Catalítico 

Ref. 

Sol-gel com 

combustão 

700 e 800 °C 

por 4 h 

14 – 20 / 65 – 

92 

Alta conversão de 

CH4 e CO2 

17 

Combustão 

assistida por 

microondas 

900 ºC por 4 h 31 / 12 - 14 
A dopagem com Fe 

aumentou o 

rendimento de H2 

6 

Co-precipitação 700 °C por 4 h 4 – 6 / 184 Baixa deposição de 

carbono 

18 

Hidrotermal  800 ºC por 3 h  - / 50 – 162 
Aumentou a adsorção 

de CO2 através dos 

sítios básicos 

12 

Reação no estado 

sólido 

850 ºC por 5 h - / 122,9 
Alta conversão de 

CH4 e CO2 

19 

 

No trabalho desenvolvido por Zarei et al. 17 (Tabela 2.1.1) foi utilizado o método 

sol-gel combinado com a combustão. Nesse método, é usado o poli-etilenoglicol como 

surfactante. Após a solubilização com os nitratos, é adicionado o ácido cítrico, e por fim, 

coloca-se a amônia para ajustar o pH da solução. A formação do gel ocorre mantendo a 

temperatura em 90 ºC sob agitação. O gel é aquecido a 250 ºC por 1 h e é queimado pelo 

processo de combustão. Finalmente, os pós são calcinados à 700 ºC por 4 h. O MgAl2O4 

obtido apresenta alta área específica (acima de 87 m²g-1) e pequenos tamanhos de 

partículas (abaixo de 20 nm). Essas propriedades físicas do suporte foram associadas as 

altas conversões de CH4 e CO2 observadas. Por outro lado, Medeiros et al. 6 aplicaram a 
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rota por combustão assistida por microondas na produção do MgAl2O4. Nessa rota, os 

nitratos de Al e Mg são misturados com ureia (combustível) e em seguida são colocados 

em forno de microondas, onde em aproximadamente 5 min ocorre a combustão. Apesar 

da baixa área específica obtida (65–92 m2g-1), o MgAl2O4 apresentou elevada estabilidade 

estrutural e forte interação com a fase ativa. Esse comportamento foi intensificado com a 

substituição parcial do Al por Fe na estrutura do espinélio. Isso fez com que o rendimento 

de H2 na reação de RSM aumentasse consideravelmente. No final, os autores concluíram 

que a rota de combustão assistida por microondas é promissora por se tratar de uma rota 

simples, rápida e com baixo custo. A dopagem do MgAl2O4 com Fe possibilitou a redução 

da quantidade de Ni necessário como fase ativa, sem perder o rendimento em H2. 

Métodos mais elaborados utilizando reagentes sofisticados têm sido estudados. É 

o caso do estudo relatado por Hadian et al. 18 referente a utilização do surfactante P123 

que é um polímero cuja estrutura molecular se apresenta como blocos formados por 

etilenoglicol – propilenoglicol – etineloglicol com massa molar por volta de 6000. Após 

a solubilização com os nitratos de Al e Mg, a adição controlada de amônia permite o 

ajuste do pH e a precipitação do precursor de MgAl2O4. Após a filtração e secagem a 80 

ºC por 24 h os pós são calcinados por 700 °C por 4 h para obter a estrutura final. O 

MgAl2O4 formado por esta rota tem elevada área específica e volume de poros, assim 

como pequenos tamanhos de partículas. Os resultados nas reações com CH4 e CO2 

indicam que este suporte promove uma baixa formação de carbono e bons níveis de 

conversões. Outro método que utiliza os surfactantes para formar estruturas porosas e 

com alta área é o método hidrotermal. 12 Nesse método, as fontes de Mg e Al com 

surfactante P123 e a amônia são adicionados em uma autoclave, que por sua vez, é 

aquecido a 150 °C por 2 h. Neste trabalho, especificamente, a fase ativa na forma de 

Ni(OH)2 foi introduzida junto com os reagentes com objetivo de ter uma melhor 

dispersão. Após a filtração e secagem, semelhantes ao método de precipitação, os pós são 

calcinados a 800 °C por 3 h. Como resultado tem-se o MgAl2O4 com boas propriedades 

químicas que favorecem a adsorção de CO2 na superfície, melhorando assim a atividade 

catalítica. 12 

Por fim e não menos importante tem o método de obtenção através das reações no 

estado sólido. Lau et al. 19 em seu estudo compararam este método com de co-

precipitação. Na síntese por reações no estado sólido, eles utilizaram os cloretos como 

fontes de Mg e Al. Neste caso, o cloreto Ni foi introduzido, no sentido de eliminar uma 

etapa na preparação do catalisador. Ainda na mistura, foram adicionadas KCl e KOH para 
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formar uma pasta. Após a secagem a 100 °C por 24 h, os pós foram calcinados à 850 °C 

por 5 h. Após as caracterizações, esse método conferiu alta área específica e bons níveis 

de conversões de CH4. Além disso, esse método se caracteriza por utilizar reagentes mais 

baratos quando comparados a outros métodos como o hidrotermal ou co-precipitação. 

 

2.2 LaAlO3: ESTRUTURA, SÍNTESE E APLICAÇÕES NA REFORMA 

CATALÍTICA 

 

O aluminato de lantânio (LaAlO3) assim como o MgAl2O4 ora relatado na seção 

anterior é um óxido misto. No entanto, a sua estrutura cristalina é tipo perovskita (ABO3), 

onde os íons ocupam posições diferentes na célula unitária. 20 No caso do LaAlO3, o 

cátion La3+ está localizado nas arestas e o Al+3 no centro da célula, conforme ilustrado na 

Figura 2.2.1. A estrutura da perovskita é basicamente determinada pelo tamanho (raio 

iônico) e valência (ou carga) dos cátions. 20 Basicamente, o raio iônico define o arranjo 

dos íons na célula e a valência determina a estequiometria para manter a neutralidade 

elétrica. Logo, para obter a perovskita do tipo ABO3, os raios dos íons devem obedecer a 

um fator de tolerância t entre 0,75 e 1. O fator de tolerância é determinado a partir da Eq. 

2.2.1. 20 

 

𝑡 =
(𝑟𝐴+𝑟𝑂)

√2 (𝑟𝐵+𝑟𝑂)
      (2.2.1) 

 

onde: rA, rB e rO são os raios iônicos do A, B e O, respectivamente. 

 

 

Fig. 2.2.1 – Representação esquemática da estrutura do LaAlO3. 
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 Conforme mostrado na Figura 2.2.1, os grandes íons A e O, que no caso o A é o 

La3+, formam um cubo, onde os íons B (Al3+) estão localizados em posições octaédricas 

cercadas por 6 íons de O. A estabilidade térmica e química depende fortemente de dois 

fatores: a estabilidade dos óxidos AOx e BOx e o fator de tolerância. Assim, quando se 

trata de estabilidade térmica, quanto mais estáveis esses óxidos maior será a temperatura 

de fusão. Alguns exemplos são o LaCrO3 e o LaAlO3, com pontos de fusão de 2500 e 

2100 ºC, respectivamente. Já outras perovskitas como a KNbO3 possuem menor ponto de 

fusão, 1047 ºC. A estabilidade química depende da variabilidade da valência. Essa 

característica está associada a redutibilidade da perovskita. Alguns exemplos são 

LaMnO3 > LaFeO3 > LaCoO3. Dessa forma, o LaAlO3 possui uma alta estabilidade 

química, pois não há variabilidade. 20 

 Visto que as perovskitas apresentam diversas possibilidades de variações 

estruturais, elas são candidatas em potencial em muitas aplicações. Especialmente, o 

LaAlO3 apresenta excelentes propriedades físico-químicas, como elevado ponto de fusão 

e alta resistência química, conforme mencionado anteriormente, alta constante dielétrica 

e baixa toxicidade. 20; 21 Esses são alguns exemplos que fazem com que o LaAlO3 seja 

requerido em diversas aplicações, como células a combustível 22, filmes finos 23, materiais 

fotoluminescentes 24, componentes eletrônicos 25 e suportes catalíticos. 26; 27 

Com relação a aplicação em catálise, a utilização de LaAlO3 puro como suporte 

foi estudada por Urasaki et al. 26 em reações de reforma a vapor do metano. Neste estudo, 

os autores comparam o LaAlO3 com as perovskitas LaFeO3, SrTiO3 e BaTiO3 e 

La0,4Ba0,6Co0,2Fe0,8O3-δ. Eles concluíram que o oxigênio da rede do LaAlO3 contribuiu 

para a maior atividade e estabilidade por 24 h de reação. Kathiraser et al. 27 estudaram a 

formação do LaAlO3 a partir da impregnação de nitrato de La em γ-Al2O3. Eles 

observaram que mesmo sem formar a fase pura, a atividade e estabilidade na reação de 

reforma a seco do metano foram melhores do que quando utilizaram os suportes γ-Al2O3 

e La2O3. Esses trabalhos mostram que o LaAlO3 tem potencial como suporte, e 

consequentemente, as modificações estruturais pode promover comportamentos 

diferentes nas reações catalíticas. 

 Assim como ocorre para o MgAl2O4, o LaAlO3 é preparado a partir de uma 

mistura de pós La2O3 e Al2O3, seguido por uma reação no estado sólido em elevadas 

temperaturas de aproximadamente 1500 ºC por várias horas. Entretanto, apesar de 

simples, este método tem uma série de desvantagens como a demanda de energia para 
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calcinar, obtenção de partículas grandes, baixa homogeneidade e sinterabilidade. 28 

Portanto, vários trabalhos vêm demandando esforços no sentido de contornar esses 

problemas e obter o LaAlO3 com melhores qualidades estruturais. Dessa forma, alguns 

métodos são propostos na literatura como sol-gel 29, co-precipitação 30 e combustão. 28 

 O método de combustão é bastante utilizado para estudar a síntese do LaAlO3, 

devido a sua praticidade e, principalmente, por obter os pós com pequenos tamanhos de 

partículas e em temperaturas mais brandas. O método geralmente consiste em misturar os 

precursores dos íons La3+ e Al3+ com um combustível, em seguida, dá a ignição para que 

as reações ocorram. Geralmente, a fonte dos íons são os nitratos correspondentes. No 

entanto, é possível encontrar na literatura algumas variações do processo. 

 Tian et al. 28 sintetizaram o LaAlO3 utilizando a glicina para combustão e 

calcinando em temperaturas (600, 700 e 800 °C) por 2 h. Para isso, eles utilizaram a razão 

molar glicina e o total de cátions para 2 e mantiveram sob agitação a 85 °C até formar 

uma solução clara e uniforme. Como resultados, eles observaram que o LaAlO3 é formado 

nas temperaturas de 700 e 800 ºC. Na temperatura de 600 ºC foi identificada à formação 

de óxidos mistos como La10Al4O11 e La2Al22O36 e o óxido simples de La2O3. Os tamanhos 

de partículas obtidos foram entre 78 – 100 nm para o LaAlO3 calcinado a 700 ºC. 

Chandradass et al. 31 produziram o LaAlO3 a partir da combustão de uma emulsão. 

O procedimento consistiu em três etapas: (1) preparação da emulsão, (2) formação do 

precursor e (3) tratamento térmico. Na preparação da emulsão utilizou-se o ácido oleico, 

e em seguida, formam uma mistura de nitratos de La e Al dissolvidos em água destilada, 

obedecendo a razão igual a 1 com a quantidade de ácido oleico. Após vigorosa agitação, 

a emulsão foi aquecida a 200 ºC para remover parte da água formando as micelas. No 

tratamento térmico foram utilizadas as temperaturas entre 700 e 1000 ºC. Eles concluíram 

que o LaAlO3 calcinado a 800 ºC por 2 h foi a estrutura que apresentou o menor tamanho 

de partícula (60 nm). As amostras calcinadas a 700 e 750 °C apresentaram uma estrutura 

amorfa. 

Em outro trabalho realizado por Chandradass et al. 32 foi obtido o LaAlO3 com 

tamanho médio de partículas de 23,6 nm, devido a utilização de uma mistura de 

combustíveis, que neste caso, foram os ácidos cítrico e o oleico. O procedimento utilizado 

é semelhante ao trabalho relatado anteriormente. O tamanho de partícula de 23,6 nm 

alcançado utilizando uma mistura de 25% de ácido cítrico e 75% de ácido oleico. 

Ianos et al. 21 utilizaram os nitratos de La e Al, os combustíveis urea e ß-alamina, 

e o NaCl como um agente retardante. Os reagentes em diferentes proporções foram 
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dissolvidos em água destilada e mantida sob agitação. Depois da formação de uma 

solução clara e homogênea, a mesma foi introduzida em um forno previamente aquecido 

a 400 ºC e mantido até que a ignição ocorresse. Eles observaram que ao usar a mistura de 

combustíveis sem calcinar foi possível obter tamanhos de partículas de 36 nm. O uso do 

NaCl como agente retardante promoveu um aumento na área específica. 

Apesar de vários trabalhos relatarem o método por combustão para a obtenção de 

LaAlO3 com boas características físico-químicas, o método de combustão assistido por 

microondas ainda não foi bem explorado. Este método utiliza as microondas para aquecer 

a mistura contendo os nitratos e o combustível até a temperatura de ignição. A grande 

vantagem é a distribuição homogênea de calor e rapidez para produzir os pós. 33 

 

2.3 FORMAÇÃO DE CARBONO NA REFORMA A SECO DO METANO: VISÃO 

GERAL 

 

 Desde que foi proposta pela primeira vez em 1928 por Fischer e Tropsch 34, a 

reação do metano (CH4) com o dióxido de carbono (CO2) vêm ganhando notoriedade, 

principalmente, na atual conjuntura mundial, onde os níveis de emissões de gases 

responsáveis pelo efeito estufa aumentam de maneira muito preocupante. 35 O CH4 e o 

CO2 são os principais gases responsáveis pelo aquecimento do planeta. Dessa forma, a 

reforma a seco do metano (RSM) se apresenta como uma alternativa em potencial para 

transformar o CH4 e CO2 em H2 e CO, também chamado de gás de síntese. 36 O gás de 

síntese, por sua vez, é um produto estratégico para o setor petroquímico, pois com ele é 

possível obter produtos com alto valor agregado como combustíveis, amônia, além da 

utilização do hidrogênio, após processos de separação, em aplicações nas células à 

combustível ou como insumo para outros processos catalíticos. Entretanto, o 

desenvolvimento da tecnologia que possa viabilizar a RSM em larga escala, ainda 

depende fortemente do aperfeiçoamento do processo de purificação do CO2, diminuição 

da temperatura de reação e da utilização de catalisadores mais eficientes. 

 O fator que limita a operação em temperaturas mais brandas é o caráter 

endotérmico da reação, descrita na Eq. 2.3.1. Essa reação é termodinamicamente 

favorecida em temperaturas acima de 640 ºC. Além disso, as principais reações paralelas 

que podem afetar a dinâmica do processo de RSM são o craqueamento do metano (Eq. 

2.3.2), Boudouard (Eq. 2.3.3), e troca gás-água (Eq. 2.3.4). Considerando a 

termodinâmica de cada reação, elas irão ser predominantes em determinadas faixas de 
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temperatura. 34; 37 Até aproximadamente 700 ºC, a medida que a reação de reforma vai 

acontecendo, a reação de Boudouard diminui a fração de CO2 convertido e aumenta o 

carbono formado. Acima de 650 ºC e a medida que se eleva a temperatura, a reação global 

de RSM e a reação de craqueamento do CH4 tornam-se predominantes. 38 Naturalmente, 

a termodinâmica das reações indica que maior quantidade de carbono é formada quanto 

menor for a temperatura.  Assim, os esforços se concentram em desenvolver catalisadores 

eficientes para operar em temperaturas abaixo de 700 ºC. 

 

CH4 + CO2 ↔ 2H2 + 2CO     (∆H298 K
0  = + 247 kJ mol-1)     (2.3.1) 

CH4 → C + 2H2         (∆H298 K
0  = +75    kJ mol-1)          (2.3.2) 

2CO ↔ C + CO2        (∆H298 K
0  = - 173  kJ mol-1)          (2.3.3) 

CO2 + 2H2 ↔ CO + H2O     (∆H298 K
0  = 41 kJ mol-1)              (2.3.4) 

 

 Diferentes formas de carbono podem ser produzidas sobre os catalisadores durante 

a RSM, tais como: carbono atômico, carbono amorfo, carbeto e carbono filamentoso. O 

carbono atômico participa da reação como um intermediário reativo, não sendo 

acumulado; o carbono amorfo é formado sobre a fase metálica, o que pode levar ao 

encapsulamento das partículas metálicas e desativação do catalisador; o carbeto é 

formado pela reação do carbono com o metal ativo, retirando-o da estrutura do óxido e 

reduzindo seu desempenho; o carbono filamentoso é nucleado na região da interface 

metal/suporte, e geralmente não desativa o sítio ativo. 39 O crescimento dos filamentos de 

carbono pode desprender a fase ativa do suporte, colocando-a na ponta do filamento. Se 

nesse caso houver a nucleação e o crescimento de filamentosos na forma de nanotubos de 

carbono (NTC), a atividade do catalisador pode aumentar devido ao aumento da dispersão 

metálica e da formação de canais de acesso dos reagentes à fase ativa. A formação dos 

nanotubos está relacionada com o ambiente hidrofílico. Portanto, na RSM os efeitos da 

formação de carbono não podem ser negligenciados, visto que em algumas situações o 

tipo de carbono pode trazer efeitos positivos sobre o desempenho do catalisador. 40; 41 

 A pesquisa e o desenvolvimento de catalisadores para a RSM dependem de um 

robusto estudo das variáveis que compõem a estrutura do catalisador, refletidas pelas 

propriedades físico-químicas e das condições de processamento do gás de reforma, como 

temperatura de reação, pressão, tratamento de ativação e da velocidade espacial. O 

desenvolvimento do catalisador, é muito ampla a gama de possibilidades de modificação 



30 

estrutural, a qual pode incluir, o tipo do suporte, a escolha da fase ativa, a utilização de 

promotor ou de uma segunda fase ativa, concentração dos componentes, tratamento 

térmico e dos métodos de síntese. 42 

 O níquel (Ni) e a platina (Pt) são os metais mais utilizados como a fase ativa do 

catalisador, entretanto, o Ni é o mais desejável por apresentar atividade semelhante ao 

metal nobre e com menor custo. Por outro lado, o Ni apresenta forte tendência à formação 

de carbono, que na maioria das vezes, interfere negativamente no processo. Outro 

problema do uso de Ni é a sinterização associada a mudança de morfologia e ao 

crescimento das partículas. Portanto, nota-se que há um grande desafio para contornar 

esses problemas, visando tornar o catalisador mais eficiente. Entre as alternativas de 

modificação estrutural do catalisador, destacam-se o uso de suportes. Os suportes, por sua 

vez, têm as funções de dispersar a fase ativa, aumentando a sua área de contato com os 

reagentes, minimizar os problemas com sinterização, alterar a basicidade ou acidez da 

superfície e desenvolver uma interação com a fase ativa. Entre os suportes mais utilizados 

encontram-se os óxidos de alumínio (Al2O3), cristalino ou amorfo, aluminato de 

MgAl2O4, sílica (SiO2), óxidos mesoporosos como SBA e MCM e os óxidos de magnésio 

(MgO) e de zircônia (ZrO2). 

 Mesmo com o grande volume de dados disponível na literatura, percebe-se que os 

avanços discutidos abrem novos caminhos no sentido de entender o comportamento do 

catalisador nas reações de reforma a seco para inferir modificações na configuração do 

processo ou nos métodos de obtenção dos materiais utilizados como suporte e fase ativa. 

 

2.4 PERSPECTIVAS NO DESENVOLVIMENTO DE MgAl2O4 e LaAlO3 

 

Neste capítulo, a estrutura, síntese e as aplicações do MgAl2O4 e do LaAlO3 como 

suporte catalítico, bem como os processos de formação de carbono na reforma a seco do 

metano foram revisados e discutidos. Diante do breve exposto, percebe-se que há muito 

a ser explorado, principalmente no que se diz respeito aos desenvolvimentos de métodos 

de síntese mais eficientes, de baixo custo e ambientalmente corretos, como os métodos 

da gelatina e de combustão assistida por microondas. Algumas características como área 

específica, tamanho de cristalito e química de superfície podem ser alguns dos objetivos 

delineados em novas pesquisas, pois são fatores que implicam em um forte controle da 

atividade, rendimento, formação de carbono e estabilidade dos catalisadores. Portanto, é 
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notória a necessidade de novos avanços a partir de investigações mais aprofundadas dos 

fenômenos envolvidos, a fim de entender melhor o seu comportamento visando melhorar 

o desenvolvimento de novos catalisadores. Nesta perspectiva esta tese de doutorado traz 

duas inovações: a primeira na área de síntese materiais cerâmicos a base de aluminatos 

para utilização como suportes catalíticos; e a segunda, na elucidação do comportamento 

do aluminato de lantânio em reações de reforma a seco do metano, o que pode ser 

expandido para outras aplicações de grande interesse da indústria química, petroquímica 

e de energia em geral. 
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3.1 VISÃO GERAL 

 

 Este capítulo descreve os princípios gerais dos métodos adotados na síntese dos 

suportes catalíticos e na preparação dos catalisadores de níquel, bem como apresenta a 

unidade catalítica dedicada aos testes de reforma a seco de metano. O procedimento 

experimental utilizado nas etapas desse trabalho se encontra descrito nos artigos 

apresentados nos capítulos 4 e 5. 

  

Fig. 3.1.1 - Fluxograma esquemático mostrando uma visão geral do trabalho. 
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 Uma visão geral da sequência de etapas realizadas neste trabalho está apresentada 

no fluxograma esquemático da Figura 3.1.1. Em resumo este trabalho baseou-se na 

preparação de dois suportes catalíticos através de métodos alternativos de síntese. O 

material obtido via reação de combustão assistida por microondas foi usado como suporte 

para o catalisador de níquel, e um estudo comparativo do seu desempenho em reforma a 

seco de metano com um catalisador de níquel suportado em α-Al2O3 comercial foi 

sistematicamente realizado. 

 

3.2 SÍNTESE PELO MÉTODO GELATINA 

 

 O método da gelatina pode ser considerado uma modificação do método de 

Pechini, pois consiste na substituição dos precursores orgânicos específicos (etileno glicol 

e ácido cítrico), pela gelatina (de baixo custo) para a síntese de materiais cerâmicos. A 

gelatina é essencialmente uma mistura de polipeptídios e proteínas de alto peso molecular 

obtida a partir da hidrólise parcial do colágeno. 1 As diferenças observadas na composição 

da gelatina comercial são devidas a presença de impurezas, principalmente corantes e 

aromatizantes. Neste trabalho foi usada uma amostra de gelatina isenta de corantes e 

aromatizantes, fornecida pela FarmaFórmula® (Farmácia Local). 

No processo de síntese, a estrutura da gelatina rica em grupos amino e carboxílicos 

interage com os íons metálicos presentes na solução de partida, resultando na formação 

de um xerogel. Neste caso, a gelatina apresenta a função de gel aglomerante dos cátions 

formadores da estrutura do material desejado. 2 

 Do ponto de vista prático, essa técnica consiste inicialmente na dissolução do pó 

da gelatina em água aquecida a baixa temperatura, geralmente 60 ºC. Os nitratos 

correspondentes são adicionados e solubilizados junto da gelatina. Eleva-se a temperatura 

da mistura até o máximo de 90 ºC, o que favorece a formação de um gel. 3 Nessa etapa 

espera-se que os cátions metálicos se organizem em torno dos grupos amino e 

carboxílicos da gelatina. O material passa por uma etapa de pré-calcinação, onde ocorre 

a polimerização da gelatina e a imobilização dos cátions metálicos, assim como remoção 

parcial dos nitratos como N2 ou NOx. A terceira e última etapa corresponde ao processo 

de calcinação a temperatura de cristalização das espécies na forma de óxidos com a 

estrutura desejada. A Figura 3.2.1 apresenta uma representação esquemática das etapas 

do método da gelatina empregadas para a síntese do MgAl2O4 discutido na primeira parte 

desse trabalho (Artigo I). Neste caso, um estudo detalhado do tempo e temperatura de 
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calcinação (Etapa 3) foi realizado para avaliar as mudanças microestruturais e 

morfológicas do material obtido. 

 

 

Fig. 3.2.1 - Representação esquemática da síntese do MgAl2O4 pelo método da gelatina. 

 

3.3 SÍNTESE PELO MÉTODO DE COMBUSTÃO ASSISTIDA POR 

MICROONDAS 

 

 A técnica de síntese via reação de combustão em forno convencional é bastante 

conhecida, mas apresenta algumas desvantagens, o que torna a técnica menos atraente. 

As limitações dessa técnica são: longos períodos de pré-aquecimento da câmara do forno 

são requeridos para se atingir a temperatura mínima para combustão; e, baixa taxa de 

resfriamento do forno para retirada do material. Por sua vez, o uso de microondas para 

iniciar a reação de combustão tem chamado bastante atenção principalmente pela rapidez 

e eficiência da reação. 4; 5; 6; 7; 8 Portanto, o LaAlO3 desse estudo foi sintetizado via 

combustão promovida por microondas, e uma representação esquemática das etapas do 

processo é apresentada na Figura 3.3.1. Para a obtenção dessa perovskita (LaAlO3), a 

síntese consistiu na solubilização da ureia (combustível) e dos nitratos metálicos fontes 

de alumínio e lantânio (oxidantes). Esse procedimento é feito sob agitação e a temperatura 

ambiente (25 ºC). A mistura é posta no forno de microondas e a potência ajustada para 

900 W. A ignição ocorre de 5-7 min, dando início a autocombustão dos constituintes 

químicos da amostra, o que gera grande quantidade de energia térmica e formação de 

gases como produtos da reação. A termodinâmica da síntese por microondas usando ureia 

e outros tipos de combustíveis já foi relatada. 4 A etapa final da síntese consistiu na 

calcinação da amostra a 900 ºC por 2 h visando a organização dos átomos de La, Al e O 

nas posições cristalográficas correspondentes à estrutura ABO3 da perovskita. 
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Fig. 3.3.1- Representação esquemática da síntese do LaAlO3 pelo método de combustão 

assistida por microondas. 

 

3.4 IMPREGNAÇÃO DA FASE ATIVA 

 

 A perovskita LaAlO3 obtida neste trabalho foi aplicada em reforma a seco do 

metano (RSM) na função de suporte catalítico para a fase ativa de níquel. O níquel foi 

selecionado devido ao seu bom desempenho em RSM e ao baixo custo em comparação 

aos metais nobres, por exemplo. Portanto, o catalisador de Ni suportado em LaAlO3 foi 

preparado pela técnica de impregnação via umidade insipiente. Também foi preparado 

um catalisador de Ni suportado em α-Al2O3 comercial, sendo usado como catalisador de 

referência para comparar com o desempenho do Ni/LaAlO3 na reação de RSM. 

 O processo de impregnação via umidade incipiente está ilustrado no esquema da 

Figura 3.4.1. O procedimento é simples e consiste basicamente em: (a) solubilização do 

nitrato de níquel em água, (b) adição da solução dos nitratos sobre o suporte, (c) 

homogeneização manual (temperatura ambiente por 10 min), (d) secagem a 60 ºC durante 

2 h, e (e) calcinação em forno convencional a 500 ºC por 3 h, sob taxa de aquecimento de 

10 ºC mim-1 e atmosfera de ar. Após essa etapa de impregnação os catalisadores foram 

caracterizados e usados nos testes catalíticos de reforma a seco do metano. 
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Fig. 3.4.1 - Representação esquemática do processo de impregnação de níquel pela 

técnica de umidade incipiente. 

 

3.5 CÁLCULOS PARA DETERMINAÇÃO DA DISPERSÃO METÁLICA 

 

 González-Marcos et al. 9 relataram, em 1997, a determinação da dispersão e da 

área metálica de catalisadores de níquel suportados em sílica a partir de dados de redução 

a temperatura programada (RTP-H2) e de difração de raios X (DRX) destes materiais. Os 

passos para estas determinações são: 

Passo 1: determinação da dispersão metálica de níquel (D) de acordo com a Eq. 3.5.1. A 

dispersão metálica é inversamente proporcional ao tamanho de cristalito (dNi) 

determinado por DRX. O fator de proporcionalidade igual a 0,976 só é valido para 

espécies de níquel e, neste caso, foi assumido que as partículas são esféricas, com 

densidade de 8,90 g cm-1 e totalmente acessíveis as moléculas de H2 no teste de RTP. 

Passo 2: determinação do número de moléculas de hidrogênio adsorvidas sobre uma 

monocamada por grama de catalisador (NM). Esta quantidade é diretamente proporcional 

à dispersão (D), a concentração da fase ativa (CNi) e ao grau de redução (f), conforme 

apresentado na Eq. 3.5.2. 

Passo 3: cálculo da área metálica (SNi) de acordo com a Eq. 3.5.3 (produto da constante 

1,358.10-19 pelo fator NM). 

 

𝑑Ni =  
0,967

𝐷
      (3.5.1) 

𝐷 = 1,95. 10−18 𝑁M

𝐶Ni𝑓
     (3.5.2) 

𝑆Ni  =  1,358. 10−19 𝑁M    (3.5.3) 
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3.6 TESTES DE REFORMA A SECO DO METANO 

 

 A unidade catalítica utilizada na realização dos testes de reforma a seco do metano 

é representada na Figura 3.6.1. Conforme pode ser observado, o aparato experimental é 

composto por: cilindros com gases para redução dos catalisadores frescos e gases de 

reação; válvulas de controle de fluxo; unidade catalítica composto pelo forno, microreator 

tubular na forma de U (fabricado em quartzo) e controladores de temperatura; sistema 

cromatográfico com injetores automáticos, colunas de separação e detector de 

condutividade térmica; e, microcomputador para aquisição e tratamento dos dados. O 

cromatógrafo utilizado é da Varian, modelo CP 3800, com colunas Varian CP-

PoraBOND Q e CP-Molsieve 5A com 25 m de comprimento e 0,53 mm de diâmetro.  

 

 

Fig. 3.6.1 - Diagrama esquemático da configuração experimental para a reforma a seco 

do metano. 

 

Os catalisadores preparados com 10 %p de níquel suportado no aluminato de 

lantânio, assim como na alfa-alumina comercial, foram submetidos a testes catalíticos de 

atividade e estabilidade sob pressão atmosférica no sistema ilustrado na Figura 3.6.1. Para 

tanto, os pós dos catalisadores são acomodados sobre lã de quartzo dentro do reator, 

formando um leito fixo. Para os testes rápidos de atividade catalítica 100 mg de cada 

catalisador foi ativado com 10vol% de H2/N2 sob fluxo de 10 mL min-1 a 700 ºC durante 

1 h. Terminada a ativação, o reator foi purgado com N2 e resfriado até 600 ºC. A reação 

foi realizada de 600 até 800 ºC e os produtos foram lidos a cada intervalo de 25 ºC, 
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totalizando 9 leituras. O reator é aquecido a taxa 10 ºC min-1, e os reagentes (CH4:CO2:N2 

= 10:10:80) são alimentados continuamente sob fluxo de 30 mL min-1. Por sua vez, os 

testes de estabilidade catalítica de 10 e 20 h de reação foram efetuados com 100 e 25 mg 

de catalisador, respectivamente. Os catalisadores foram ativados pelo mesmo 

procedimento acima descrito, mantendo o fluxo de H2 a 10 mL min-1. Terminada a 

ativação, o reator foi purgado com N2 durante 10 min para remover as moléculas de H2 

adsorvidas sobre a fase metálica. A mistura reacional foi alimentada a 30 mL min-1 e o 

reator foi mantido a temperatura constante de 700 ºC para avaliação da estabilidade e 

formação de carbono em duas diferentes velocidades espaciais (18 Lh-1 g-1 e 72 Lh-1 g-1). 
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Síntese de MgAl2O4 pelo método da gelatina: efeito da temperatura 
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RESUMO 

 

O aluminato de magnésio pode ser obtido pelos métodos: cerâmico, sol-gel, co-

precipitação, hidrotermal e combustão. No entanto, este trabalho apresenta uma rota 

simples e de baixo custo para obtenção de MgAl2O4 através do método da gelatina. O 

objetivo principal foi usar a gelatina como precursor orgânico e verificar a influência da 

temperatura e do tempo de calcinação nas propriedades estruturais e morfológicas dos 

materiais obtidos. Os nitratos de Al e Mg foram utilizados como precursores metálicos 

com razão Al/Mg = 2. As amostras foram calcinadas da seguinte forma: 700 ºC, 900 ºC e 

1100 ºC durante 2 e 4 h. Os pós foram caracterizados por TGA, DRX e MEV. Foi obtido 

um material monofásico com cristalinidade de 39,18 - 90,40% e tamanho de cristalito na 

faixa de 12,4 a 55,5 nm. Os materiais exibiram a morfologia na forma de placas e 

pequenos aglomerados. Verificou-se que o aumento da temperatura e o tempo de 

calcinação favoreceu o crescimento de cristalitos e o aumento da cristalinidade. 

 

Palavras-chave: Aluminato de magnésio. Método da gelatina. Tratamento térmico. 

Suporte catalítico. 
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4.1 INTRODUÇÃO 

 

 O espinélio aluminato de magnésio (MgAl2O4) possui uma estrutura cristalina 

cúbica e fórmula geral AB2O4. É bem conhecido e estudado na área de materiais 

cerâmicos, uma vez que apresenta uma combinação potencial de propriedades mecânicas, 

físicas e químicas. 1; 2 Assim, o MgAl2O4 é amplamente requerido para várias aplicações 

industriais e recentemente foi usado como suporte na preparação de catalisadores 

heterogêneos 3; 4, principalmente aqueles utilizados em reações fortemente endotérmicas, 

como a reforma a seco do metano. 3; 5; 6; 7 

O método cerâmico de reação no estado sólido tem sido tradicionalmente o mais 

empregado na preparação de MgAl2O4 
8, mas apresenta as desvantagens de ser uma rota 

de alta energia e produzir materiais com propriedades físico-químicas inadequadas para 

aplicações catalíticas. 9 Logo, esforços têm sido concentrados na busca do 

aperfeiçoamento dos métodos de síntese para obtenção de pós nanométricos de MgAl2O4, 

com alta pureza e homogeneidade química, para um controle mais eficiente de suas 

propriedades e potencialização de suas aplicações. 

No método de combustão assistida por microondas, a variação dos parâmetros de 

síntese implica na formação de fases secundárias indesejáveis e afeta a cristalinidade e o 

tamanho do cristalito do material obtido. No entanto, MgAl2O4 com maior grau de 

cristalinidade (66,60%) e pequenos tamanhos de cristalitos (23,86 nm) podem ser obtidos 

após o ajuste das variáveis de síntese e calcinação a 900 ºC por 3 h. 10 

Por sua vez, os pós uniformes de MgAl2O4 monofásico e nanométrico com cristais 

de cerca de 11 nm e baixo grau de cristalinidade podem ser obtidos pelo método sol-gel 

modificado (Pechini) com calcinação subsequente a 800 ºC por 2 h. 1 

Nos últimos anos, o uso de gelatina natural como precursor orgânico para a síntese 

de óxidos mistos com estrutura espinélio 11 e perovskita 12; 13; 14 vem recebendo atenção 

especial por ser um material de baixo custo, de fácil aquisição e não tóxico, além de 

permitir a obtenção de materiais com estrutura e morfologia bem definidas. Em princípio, 

os aminoácidos presentes na gelatina natural interagem com os íons metálicos presentes 

na solução aquosa para formar um xerogel. O material obtido é tratado termicamente para 

remoção do material orgânico a baixas temperaturas e calcinado a temperaturas mais 

elevadas para formar a fase cristalina do material. O método da gelatina surgiu como um 

método alternativo de síntese, mas há poucos relatos de sua utilização na síntese de 

aluminatos à base de magnésio. Nestes casos, ácidos foram utilizados na síntese, bem 
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como longos períodos de calcinação (12 h). 15; 16; 17 No entanto, as considerações sobre as 

propriedades estruturais e morfológicas desses materiais não são apresentadas. Assim, o 

objetivo deste trabalho foi sintetizar MgAl2O4 usando gelatina como precursor orgânico, 

bem como avaliar o efeito de diferentes temperaturas e tempos de calcinação na formação 

de estrutura cristalina do espinélio. 

 

4.2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.2.1 Síntese 

 

A síntese do MgAl2O4 foi realizada utilizando os nitratos de Al e Mg (Sigma-

Aldrich) como material de partida e a gelatina comercial como precursor orgânico numa 

proporção em peso de 1:1:2 (gelatina:Mg:Al). Inicialmente, a água desionizada foi 

aquecida a 60 ºC. A gelatina foi adicionada lentamente e agitada durante 30 min para 

garantir sua dissolução total. Em seguida, foram adicionadas quantidades adequadas de 

Al(NO3)3.9H2O (98,0%) e Mg(NO3)2.6H2O (98,0%) e a mistura foi mantida sob agitação 

até a dissolução completa. A temperatura foi aumentada lentamente para 90 ºC, mantendo 

a agitação até a formação do gel. O gel resultante foi pré-tratado em um forno mufla a 

350 ºC durante 2 h a uma taxa de aquecimento de 10 ºC min-1. Uma amostra do pó 

precursor foi submetida a análise termogravimétrica e o pó restante foi calcinado em 

atmosfera de ar a 10 ºC min-1 em diferentes temperaturas e tempos (700 ºC, 900 ºC e 1100 

ºC durante 2 e 4 h). Os materiais sintetizados foram caracterizados por diferentes técnicas. 

 

4.2.2 Caracterização 

 

O comportamento térmico das amostras foi medido por análise termogravimétrica 

em um sistema de análise térmica SDT-Q600 da TA Instruments, sob atmosfera de ar, 

variando a temperatura de 30 a 900 ºC a uma taxa de aquecimento de 10 ºC min-1. A 

formação da estrutura cristalina foi investigada por difração de raios X (DRX), pelo 

método em pó em um equipamento Shimadzu (XRD-7000) usando radiação Cu-Kα 

(1,5409 Å) com valores de 2θ variando de 10º a 80º, operando a 2º min-1 com passo 0,02º. 

A morfologia do material foi observada por microscopia eletrônica de varredura em um 

equipamento SSX-550 Shimadzu, equipado com filamento de tungstênio. A 

cristalinidade foi calculada usando o software XRD-7000 Shimadzu. 
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4.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 A Figura 4.3.1 mostra a curva termogravimétrica da gelatina natural. Observou-

se uma perda de massa de 99,33% correspondente a três eventos característicos : (A) 30 

a 190 ºC, associada à perda de água; (B) 190 a 433 ºC, relacionado com a decomposição 

de fragmentos de aminoácidos de fácil degradação, essencialmente prolina; e (C) 433 a 

620 ºC referente à eliminação de aminoácidos de difícil degradação, principalmente 

glicina. 14  

 

Fig. 4.3.1 – Curva termogravimétrica da gelatina natural. 

 

A Figura 4.3.2 mostra a curva termogravimétrica do pó precursor do MgAl2O4 

pré-calcinado a 350 ºC por 2 h. Observou-se uma perda de massa de 25,93% 

correspondente a três eventos diferentes: (A) 30 a 322 ºC, associada a perda de água e 

eliminação de resíduos de prolina; (B) 322 a 611 ºC e (C) 611 a 800 ºC, podem estar 

relacionados à degradação da glicina e à decomposição de nitratos metálicos Mg e Al 

para formar a fase MgAl2O4. 
12 Foi necessária uma temperatura mais elevada para quebrar 

as ligações entre os radicais orgânicos da glicina e os íons metálicos dos sais precursores, 

como pode ser observado na curva termogravimétrica do pó precursor. Comportamento 

semelhante foi observado na obtenção das perovskitas PrCoO3 and PrNiO3 pelo método 

da gelatina. 13 
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Fig. 4.3.2 – Curva termogravimétrica do percursor do MgAl2O4. 

 

A Figura 4.3.3 mostra os difratogramas de raios X dos materiais sintetizados. 

Todos os materiais mostram picos de difração característicos correspondentes aos planos 

cristalográficos do espinélio MgAl2O4 de estrutura cúbica e simetria Fd-3m (JCPDS No. 

073-1959). De acordo com os difratogramas, todos os materiais são monofásicos 

(espinélio MgAl2O4), revelando a eficiência da gelatina como precursor orgânico para 

obtenção de aluminato de magnésio puro. A intensidade máxima observada em 2θ = 37º 

(carta padrão), referente à reflexão (311), confirma que o grau de cristalinidade aumentou 

seguindo uma tendência global (700 ºC/2 h < 700 ºC/4 h < 900 ºC/2 h < 900 ºC/4 h < 

1100 ºC/2 h < 1100 ºC/4 h). Além disso, observou-se que o pico principal (311) foi 

ligeiramente deslocado para ângulos de difração mais baixos à medida que os tratamentos 

térmicos foram intensificados (Figura 4.3.3 ampliada). Isso indica a possibilidade de 

preparar materiais mais cristalinos usando tratamentos térmicos mais severos. 
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Fig. 4.3.3 – Difratograma de raios X dos pós de MgAl2O4. 

 

O tamanho de cristalito (D) foi calculado a partir do pico de difração de raios X 

mais intenso (311), utilizando a Eq. de Scherrer’s (4.4.1). 18 

 

𝐷 =  
0.89𝜆

𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃
                                                                 (4.4.1) 

 

onde λ é o comprimento de onda do raio X de 1,5409 Å, β é a largura à meia altura 

(FWHW) do pico de difração e 2θ é o ângulo de difração de Bragg. O CeO2 foi usado 

como padrão instrumental. O parâmetro de rede de aluminato de magnésio cúbico foi 

calculado com base nos padrões de difração de raios X usando a Eq. (4.3.2). 

 

dhkl = 
𝑎

√ℎ2+ 𝑘2+𝑙2
      (4.3.2) 

 

onde dhkl é a distância interplanar associada aos respectivos índices de Miller (hkl) 

e a é o parâmetro de rede. 

A Figura 4.3.4 mostra a curva do efeito da temperatura e do tempo de calcinação 

no grau de cristalinidade e tamanho de cristalito do aluminato de magnésio sintetizado. 
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Em geral, os valores dessas medidas aumentaram com a temperatura e o tempo de 

tratamento térmico. No que diz respeito à cristalinidade, observou-se que a temperatura 

tem maior influência do que o tempo de calcinação. Por sua vez, observaram-se diferenças 

significativas em relação ao tamanho do cristalito para amostras calcinadas a 

temperaturas acima de 900 ºC. Os cristais crescem lentamente até 900 ºC e rapidamente 

entre 900 ºC e 1100 ºC, o que dá um aumento de 136% no tamanho dos cristalitos (Figura 

4.3.4). Isto é devido aos fenômenos de difusão superficial que podem ativar e promover 

a formação de pescoço entre partículas calcinadas acima de 900 ºC, levando a 

sinterização. 19 Este resultado mostrou que os pós MgAl2O4 preparados pelo método da 

gelatina podem ser usados como suportes de catalisadores na faixa de 700 e 900 ºC 5; 20; 

21; 22 sem modificações importantes no tamanho do cristalito. Curiosamente, esse 

resultado pode ser importante para a preparação de catalisadores, uma vez que a 

deposição da fase metálica no suporte MgAl2O4 pode ser realizada a temperaturas abaixo 

de 900 ºC sem mudanças significativas no tamanho do cristalito, permitindo a obtenção 

de catalisadores com diferentes níveis de interação metal-suporte. 

 

Fig. 4.3.4 – Efeito da temperatura e tempo de calcinação sobre a cristalinidade e o 

tamanho de cristalito. 

 

Os parâmetros de rede calculados para os pós MgAl2O4 preparados foram: a = b 

= c = 0,801814; 0,803923; 0,804384; 0,805436; 0,805767; 0,806199 nm para amostras 
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calcinadas a 700 ºC/2 h, 700 ºC/4 h, 900 ºC/2h, 900 ºC/4 h, 1100 ºC/2 h, 1100 ºC/4 h, 

respectivamente (Tabela 4.3.1). Para todas as amostras, foram observadas pequenas 

alterações nos parâmetros da rede e isso pode ser atribuído à presença de tensão de rede 

que modifica com os tratamentos térmicos. É possível observar um ligeiro aumento no 

volume de estrutura cristalina à medida que a amostra foi calcinada a temperatura mais 

alta, o que pode ser atribuído ao aumento do tamanho de partícula à medida que a amostra 

sofre tratamento térmico. 23; 24 A intensificação dos picos de difração (Figura 4.3.3) e o 

crescimento dos cristalitos (Figura 4.3.4) podem estar relacionados às tensões internas 

resultantes da energia térmica fornecida, o que resulta na formação de grãos maiores a 

temperaturas mais elevadas. 23; 25 De acordo com os resultados apresentados na Tabela 

4.3.1 para MgAl2O4 sintetizado pelos métodos sol-gel 2 e pirólise rápida 26 pode-se 

observar que os valores dos parâmetros da rede e o volume de célula da estrutura cristalina 

para as amostras obtidas são ligeiramente superiores aos observados neste estudo. O 

tratamento térmico a 1100 ºC neste trabalho causou tensões internas na estrutura 

MgAl2O4 semelhante à observada na literatura para calcinação de 700 e 900 ºC. Isto 

indica a forte influência do método de síntese e do tipo de precursor orgânico nas 

propriedades estruturais dos pós MgAl2O4. 

 

Tabela 4.1: Parâmetros de rede obtidos a partir dos dados de DRX. 

Referências Amostra h k l 
Parâmetro de rede (nm) 

dhkl (nm) V (nm3) 
a = b = c 

Carta 

JCPDS  
01-073-1959 (3 1 1) 0,804998 0,242716 0,521656 

 

 

Este 

trabalho 

 

 

700°C/2h (3 1 1) 0,801814 0,241756 0,515491 

700°C/4h (3 1 1) 0,803923 0,242392 0,519570 

900°C/2h (3 1 1) 0,804384 0,242531 0,520464 

900°C/4h (3 1 1) 0,805436 0,242848 0,522508 

1100°C/2h (3 1 1) 0,805767 0,242948 0,523153 

1100°C/4h (3 1 1) 0,806199 0,243078 0,523994 

Ref. 2 
700ºC/1h (3 1 1) 0,805930 0,242997 0,523470 

900ºC/1h (3 1 1) 0,807760 0,243549 0,527044 

Ref. 26 
700ºC/2h (3 1 1) 0,806000 0,243018 0,523607 

900ºC/4h (3 1 1) 0,808000 0,243621 0,527514 
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 Finalmente, a Figura 4.3.5 mostra as micrografias dos pós obtidos. As 

micrografias revelam que as partículas são formadas por placas porosas. Neste caso, a 

temperatura e o tempo não influenciaram significativamente a morfologia. 

 

 

Fig. 4.5 – Imagens obtidas por MEV do MgAl2O4. A) 700 ºC/2 h, B) 700 ºC/4 h, C) 900 

ºC/2 h, D) 900 ºC/4 h, E) 1100 ºC/2 h and F) 1100 ºC/4 h. 

 

4.4 CONCLUSÕES 

 

Os pós do espinélio MgAl2O4 monofásico foram obtidos com sucesso pelo 

método da gelatina. O efeito da temperatura e do tempo de calcinação afeta a estrutura 

dos pós, principalmente a cristalinidade. Para o tamanho de cristalito, as temperaturas até 

900 ºC não afetam significativamente. No entanto, o aumento observado nos parâmetros 

da rede e no volume da estrutura cristalina confirma o efeito da calcinação na estrutura 

do MgAl2O4 obtido. A partir de uma rota simples e de baixo custo, foi possível obter um 

material promissor para catálise e outras aplicações industriais. 
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CAPÍTULO 5 – ARTIGO II 

 

 

Um Estudo Comparativo da Reforma a Seco do Metano sobre 

Catalisadores de Níquel Suportados em LaAlO3 Tipo Perovskita e 

α-Al2O3 comercial. 
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GRÁFICO RESUMO 

 

 

RESUMO 

 

Um estudo comparativo da influência dos suportes LaAlO3 do tipo perovskita e α-Al2O3 

comercial sobre o desempenho de catalisadores de níquel na reforma a seco do metano 

(RSM) foi sistematicamente realizado. A perovskita LaAlO3 foi selecionada devido às 

suas características de sólido semicondutor com vacâncias de oxigênio e elevada 

estabilidade estrutural. Os catalisadores foram caracterizados por DRX, FRX, Fisissorção 

de N2, RTP-H2, TG, MEV e MET. O desempenho dos catalisadores foi avaliado por testes 

de atividade (600 – 800 ºC) e de estabilidade a curto e longo prazo (10 e 20 h) a 700 °C 

sob GHSV de 18 e 72 L g-1 h-1. Os perfis de RTP-H2 mostram que as vacâncias de 

oxigênio presentes na superfície da perovskita exerceram um forte efeito sobre a 

temperatura de redução e redutibilidade das nanopartículas de NiO, resultando em fraca 

interação Ni0/suporte. Os resultados dos testes de 10 h com GHSV de 18 L g-1 h-1 mostram 

que o catalisador Ni/LaAlO3 é 7,8 e 11,5 % mais estável do que o Ni/α-Al2O3 nas 

conversões de CH4 e CO2, respectivamente. A maior estabilidade e atividade do 

Ni/LaAlO3 está diretamente relacionada à presença de NiO (3,38 %p) após a ativação, 

que promoveu a formação de nanotubos de carbono (NTC), aumentando a dispersão da 

fase metálica. Mesmo em condições severas de ativação e reação (alta GHSV), como no 

teste a longo prazo, o catalisador Ni/LaAlO3 revelou um rendimento em H2 de 37,2% a 

mais que o Ni/α-Al2O3. As análises por Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET) 

revelam que o catalisador Ni/α-Al2O3 apresentou problemas de desativação associados 

aos efeitos de sinterização. Assim, a presença de defeitos estruturais e de superfícies ricas 

em vacâncias de oxigênio tornam a perovskita LaAlO3 um potencial suporte para 

aplicação em processos de reforma catalítica do metano.  

 

Palavras-chave: Gás natural, Hidrogênio, Nanotubos de carbono, Vacâncias de oxigênio, 

Síntese por microondas. 
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DESTAQUES 

 

 Atividade alta e estável na produção de H2 para o catalisador Ni/LaAlO3. 

 NiO presente no catalisador reduzido favorece o crescimento de NTC. 

 Crescimento de NTC sobre NiO favorece a atividade catalítica. 

 Efeitos da sinterização são severos sobre a desativação do catalisador Ni/α-Al2O3. 

 

5.1 INTRODUÇÃO 

 

Os impactos da atividade humana sobre o meio ambiente continuam sendo motivo 

de preocupação mundial. Diversas medidas têm sido adotadas para diminuir os problemas 

ambientais relacionados as emissões de gases poluentes que tem aumentado 

consideravelmente nos últimos anos. De fato, as concentrações de CO2 na atmosfera 

atingiram níveis altíssimos, e o elevado consumo de energia obtida pela queima de 

combustíveis fosseis é apontado como principal causa. 1 Por essa razão, há muitas 

iniciativas que levam a geração de energia a partir de processos físicos e químicos amigos 

do meio ambiente. 2; 3; 4 Nessa vertente, a reforma a seco do metano (RSM) tem sido 

investigada como uma tecnologia limpa para transformação de CH4 e CO2 em H2 e CO, 

afim de atender a indústria química ou de energia. 5; 6 Além disso, a RSM oferece 

benefícios ambientais valiosos tanto pela possibilidade do uso de gás natural rico em CO2 

7, quanto de fontes renováveis como o biogás. 8 

A reação de RSM catalisada por metais suportados (Eq. 5.1.1) é endotérmica e 

espontânea a partir de 640 ºC. 9 Os metais nobres (Ru, Rh, Pd, Ir e Pt) exibem as mais 

elevadas atividades e estabilidades catalíticas para esta reação 10, mas são inviáveis para 

uso em larga escala devido ao seu alto custo. Diferentes metais foram propostos como 

substitutos aos metais nobres e foi dada especial atenção ao Ni, Fe e Co. 5; 11; 12 O níquel 

se destaca em virtude do seu bom desempenho e custo relativamente baixo em 

comparação aos metais nobres 13; 14, mas estudos indicam que sua estabilidade catalítica 

ainda é limitada devido à sinterização e aos depósitos de carbono que recobrem os sítios 

ativos. 15 Assim, várias pesquisas são concentradas no desenvolvimento de catalisadores 

de níquel e na otimização das condições de processo que eliminem o acúmulo de carbono 

através da inibição de determinadas reações paralelas (Eq. 5.1.2 e 5.1.3). 16 No entanto, 

estudos recentes apontam que certos tipos de carbono podem produzir efeitos positivos 

sobre a reação catalítica 17, podendo aumentar a atividade e estabilidade do níquel em 

RSM 18, mas ainda não está claro qual o conjunto de fatores que levam a esse 
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comportamento. Devido às evidências de que as interações entre metal e suporte 

influenciam no tipo de carbono, o desenvolvimento e otimização de sínteses de suportes 

tem se tornado uma estratégia promissora. 19; 20 

 

CH4 + CO2 ↔ 2H2 + 2CO   (∆H298 K
0  = + 247 kJ mol-1)         (5.1.1) 

CH4 → C + 2H2      (∆H298 K
0  = +75    kJ mol-1)          (5.1.2) 

2CO ↔ C + CO2       (∆H298 K
0  = - 173  kJ mol-1)           (5.1.3) 

  

Vários estudos foram desenvolvidos com diferentes materiais cerâmicos usados 

como suportes para catalisadores de níquel. 5; 13; 14; 16 Nestes estudos, tem sido dada 

especial atenção a alumina devido a sua abundância relativa e ao baixo custo. As fases γ 

e α do Al2O3 foram as mais utilizadas devido suas propriedades texturais e estruturais 

diferenciadas. 21; 22 Um ponto crítico na síntese de catalisadores Ni/Al2O3 é o controle da 

interação metal/suporte, assim como, a formação de fases secundárias de NiAl2O4. 

Espécies Ni2+ dispersas na superfície de γ-Al2O3 difundem facilmente formando NiAl2O4 

após calcinação acima de 600 ºC. 23 A formação de NiAl2O4 para a reação de RSM deve 

ser evitada devido a sua baixa redutibilidade e problemas de sinterização. 24; 25 A alta 

estabilidade térmica e química da α-Al2O3 evita a formação de NiAl2O4 
19 e pode 

favorecer a obtenção de NiO livre sobre sua superfície. 

Para aplicações catalíticas, as propriedades dos óxidos de alumínio são 

melhoradas através da adição de metais em sua estrutura, formando espinélios e 

perovskitas. 11; 23 A adição de lantânio estabiliza a estrutura e altera as propriedades ácido-

base da γ-Al2O3 devido a formação de LaAlO3 do tipo perovskita. 26; 27 A síntese típica 

de pós de LaAlO3 é via reação do estado sólido através da mistura dos óxidos e calcinação 

a altas temperaturas (geralmente acima de 1500 ℃). 28; 29 Este método apresenta algumas 

desvantagens, tais como: introdução de impurezas durante o processo de moagem dos 

precursores, baixa homogeneidade química, altas temperaturas de reação e grande 

tamanho de partículas dos pós resultantes. Nos últimos anos, várias rotas químicas de 

baixa temperatura foram utilizadas para a síntese de pós homogêneos de LaAlO3, que 

inclui os métodos sol-gel 30, Pechini 31, combustão 32, hidrotermal 33, co-precipitação 34, 

solvotermal 35, processo combinado EDTA-glicina 36 e método da sacarose. 37 Além dos 

novos métodos já relatados, a síntese de materiais cerâmicos monofásicos e homogêneos 

via reação de combustão assistida por microondas tem sido considerada simples, rápida 

e de baixo custo 38, sendo utilizada neste trabalho para obtenção da estrutura LaAlO3. 
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As perovskitas estáveis LaAlO3, SrTiO3 e BaTiO3 têm sido avaliadas como 

suportes catalíticos 30, mas estudos de reforma a seco de metano usando níquel como 

metal ativo e LaAlO3 como suporte são escassos na literatura. 23; 39 Em quase um século 

de investigações sobre a RSM 9 pouco se conhece acerca do comportamento 

fenomenológico do catalisador Ni/LaAlO3. Neste contexto, o presente trabalho teve como 

objetivo sintetizar e avaliar o suporte LaAlO3 na reforma a seco do metano utilizando 

níquel como metal ativo. O desempenho e a formação de carbono do catalisador 

Ni/LaAlO3 foi sistematicamente comparado ao catalisador de Ni suportado em α-Al2O3 

comercial. 

 

5.2 EXPERIMENTAL 

 

5.2.1 Preparação dos Catalisadores 

 

Os pós de α-Al2O3 com tamanho médio de partículas inferior a 74 μm foram 

obtidas por moagem dos pellets de uma amostra comercial 99,00% pura (Alfa Aesar). Por 

sua vez, os pós de LaAlO3 foram sintetizados por combustão assistida por microondas, 

segundo procedimentos adotados para a síntese de óxidos cerâmicos 38 e os princípios 

gerais da química de explosivos e propelentes. 40 Todos os reagentes químicos utilizados 

na síntese do LaAlO3 foram da Sigma Aldrich. Foi utilizado uréia (CH4N2O) em excesso 

(20 %p) como combustível e os nitratos de alumínio e de lantânio como precursores 

metálicos (oxidantes). Em um Becker pirex, foram adicionados 10 mL de água destilada, 

4,23 g de Al(NO3)3.9H2O (98,00%) e 4,80 g de La(NO3)3.6H2O (99,50%). Essa mistura 

foi mantida sob agitação constante a temperatura de 60 ºC. Após a solubilização completa 

dos nitratos (5 min) foi acrescentado 4,00 g de ureia (99,50%), mantendo a agitação até a 

formação de uma suspensão aquosa (aproximadamente 5 min). Em seguida, o Becker 

com a mistura foi colocado em um forno de microondas com potência de saída de 900 W 

e frequência de 2,45 GHz, até a ignição ocorrer (3-5 min). O material obtido foi calcinado 

em forno convencional a 900 ºC por 2 h sob atmosfera de ar e taxa de 10 ºC min-1. O 

níquel (10 %p) foi impregnado pela técnica de umidade incipiente sem excesso de 

solvente, usando Ni(NO3)2.6H2O (98,00%) como precursor e os pós de LaAlO3 e α-Al2O3 

como suportes. Para cada 0,9 g de suporte foram utilizados 0,51 g de Ni(NO3)2.6H2O e 

0,51 mL de água destilada. O nitrato foi solubilizado na água a temperatura ambiente e 

adicionado sobre os 0,9 g de suporte. Foi realizado mistura manual por 10 min e o material 
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resultante foi seco a 60 ºC por 2 h e posteriormente calcinado em forno convencional a 

500 ºC por 3 h sob atmosfera de ar.  

Na impregnação foi utilizada uma quantidade mínima de água (baseada na 

solubilidade do nitrato) para facilitar a capilarização dos íons Ni2+ hidratados para todas 

as partes do suporte, o que pode melhorar a dispersão. 41 Além disso, a dispersão tende a 

ser maior quando a secagem é realizada a baixa temperatura (por exemplo: 60 ºC). Neste 

caso, evita-se que os íons Ni2+
 migrem rapidamente para a superfície externa do suporte 

e fiquem depositados no local onde a água evapora. 42 A calcinação de 500 ºC foi 

escolhida por ser suficiente para decomposição do nitrato de níquel sem provocar reações 

deste com os óxidos, nem tão pouco reações do estado sólido entre o NiO e o suporte, o 

que poderia acarretar a formação de fase secundária ou o crescimento das partículas do 

NiO. 43; 44 

 

5.2.2 Caracterização 

 

5.2.2.1 Difração de Raios X 

 

As análises de difração de raios X (DRX) foram realizadas em um difratômetro 

Shimadzu (XRD-7000), que opera a 40 kV, com radiação Cu-Kα (1,5409 Å), de 10º a 80º 

(2θ), a 1º min-1 e passo de 0,01º. A posição e intensidade dos picos foram comparadas 

com as cartas de referência JCPDS (Joint Committee on Powder Diffraction Standards) 

do banco de dados PDF (Powder Diffraction File). 45 Os tamanhos de cristalito foram 

calculados utilizando a equação de Scherrer. 46 

 

5.2.2.2 Análise Textural 

 

As medidas de área específica, diâmetro e volume de poro foram levantadas pelas 

isotermas de Fisissorção de N2 no ASAP 2020 da Micromeritics usando os métodos BET 

e BJH.  

 

5.2.2.3 Microscopia Eletrônica de Varredura e de Transmissão 

 

As micrografias foram obtidas por microscopia eletrônica de varredura no 

microscópio SSX550 SuperScan da Shimadzu, operando a 15 kV e equipado com 
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filamento de tungstênio. Já as análises de microscopia eletrônica de transmissão de alta 

resolução (MET), foram realizadas usando um microscópio da FEI TECNAI, modelo G2 

F20, operando a 200 kV. Para isso, as amostras foram preparadas em grades de cobre 

revestidas de carbono e secas em dessecador. 

 

5.2.2.4 Espectroscopia de Raios X por Energia Dispersiva 

 

Os teores de níquel presentes nos catalisadores preparados foram confirmados por 

fluorescência de raios X (FRX) no Espectrômetro modelo EDX-720 (Shimadzu).  

 

5.2.2.5 Temperatura Programada de Redução 

 

A redutibilidade foi verificada por redução a temperatura programada de H2 (RTP-

H2) no AutoChem II 2920 da Micromeritics, com temperatura de 30 a 900 ºC e taxa de 

10 ºC min-1. As amostras foram pré-tratadas a 300 ºC por 10 min em atmosfera de argônio.  

 

5.2.2.6 Análise Termogravimétrica 

 

As análises termogravimétricas foram realizadas na termobalança Q600 (TA 

instruments), usando atmosfera de ar, com fluxo de 100 mL min-1 e taxa de 10 °C min-1, 

da temperatura ambiente até 900 ºC. 

 

5.2.3 Testes catalíticos 

 

Os testes catalíticos de atividade e estabilidade foram realizados sob pressão 

atmosférica utilizando um microreator tubular de quartzo na forma de U. Os catalisadores 

foram acomodados sobre lã de quartzo dentro do reator, formando um leito fixo. Para os 

testes rápidos de atividade catalítica 100 mg de cada catalisador foi ativado com 10 %vol. 

de H2/N2 sob fluxo de 10 mL min-1 (velocidade espacial horária de gás: GHSVH2
 = 6 L h-

1 g-1) a 700 ºC durante 1 h. Terminada a ativação, o reator foi purgado com N2 e resfriado 

até 600 ºC. A reação de RSM foi realizada no intervalo de temperatura de 600 até 800 ºC 

(faixa de ocorrência de diferentes reações) 47 e os produtos foram lidos a cada intervalo 

de 25 ºC, totalizando 9 leituras. O reator foi aquecido a taxa 10 ºC min-1, e os reagentes 

(CH4:CO2:N2 = 10:10:80) foram alimentados continuamente sob fluxo de 30 mL min-1. 



63 

Por sua vez, os testes de estabilidade catalítica de 10 e 20 h de reação foram efetuados 

com 100 e 25 mg de catalisador, respectivamente. Os catalisadores foram ativados pelo 

mesmo procedimento acima descrito, mantendo o fluxo de H2 a 10 mL min-1, implicando 

em GHSVH2
 = 6 L h-1 g-1 (para 100 mg) e GHSVH2

 = 24 L h-1 g-1 (para 25 mg). Terminada 

a ativação, o reator foi purgado com N2 durante 10 min para remover as moléculas de H2 

adsorvidas sobre a fase metálica. A mistura reacional foi alimentada a 30 mL min-1 e o 

reator foi mantido a temperatura constante de 700 ºC para avaliação da estabilidade e 

formação de carbono nas GHSV de reagentes iguais a 18 e 72 L h-1 g-1. Um cromatógrafo 

a gás (Varian CP 3800) com detector de condutividade térmica (TCD) foi utilizado para 

separação e identificação dos produtos reacionais. 

 

5.2.4 Equações usadas para calcular os resultados catalíticos 

 

A conversão de CH4 e CO2, rendimento em H2 e CO e estabilidade a CH4 e CO2 

são definidas conforme as Eq. (5.2.4.1 a 5.2.4.6). Onde f é o número de mols dos gases 

(CH4, CO2, H2 e CO) na entrada e na saída do reator. 
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5.3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.3.1 Caracterização dos catalisadores frescos 

 

De acordo com os resultados de DRX da Figura 5.3.1.1, o suporte comercial 

apresenta apenas a fase cristalina α-Al2O3 com estrutura romboédrica, simetria R-3c 

(JCPDS Nº 01-089-7716) e tamanho médio de cristalito de 59,72 nm (Tabela 5.3.1.1). O 

suporte LaAlO3 sintetizado pelo método de combustão assistida por microondas, 

apresenta picos de difração característicos da perovskita LaAlO3 do tipo ABO3, de 

estrutura romboédrica, simetria R-3c (JCPDS Nº 01-082-0478) e tamanho médio de 

cristalito de 40,77 nm. A obtenção da perovskita monofásica LaAlO3 em um tempo de 

síntese mais curto quando comparado ao método de Pechini 31, indica a eficiência do 

método de combustão assistida por microondas.  

 

Fig. 5.3.1.1 – DRX dos suportes e dos catalisadores frescos. 

 

No DRX do catalisador Ni/α-Al2O3 (Figura 5.3.1.1) foi observado que o pico de 

difração mais intenso referente ao plano (200) da fase NiO de estrutura cúbica e simetria 

Fm-3m (JCPDS Nº 01-071-1179), coincide com o pico do plano (113) da α-Al2O3 em 2θ 

= 43.40º. Apesar disso, os demais picos de difração do NiO, como aqueles referentes aos 

planos (111), (220) e (311) foram identificados. No geral, os picos de difração observados 
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para o catalisador Ni/α-Al2O3 são bem definidos, e o tamanho médio de cristalito de 38,31 

nm (Tabela 5.3.1.1) indica a formação de nanopartículas de NiO sobre o suporte 

comercial α-Al2O3. Wang et al. 19 relataram a obtenção de catalisadores de Ni/α-Al2O3 

com tamanho médio de cristalito de 31,70 nm, valor este bastante similar ao observado 

para o catalisador Ni/α-Al2O3 deste trabalho. Já para o catalisador Ni/LaAlO3, os picos 

de difração da fase NiO são quase imperceptíveis no DRX apresentado (Figura 5.3.1.1). 

Comportamento similar pode ser observado no trabalho de Urasaki et al. 30 que impregnou 

10 %p. de níquel em LaAlO3 sintetizado pelo método sol-gel. A presença de picos de 

difração bem definidos e intensos da fase LaAlO3 de alta cristalinidade, diminui a 

intensidade relativa dos picos do NiO, dificultando sua identificação. 23 Este 

comportamento também pode estar relacionado a uma maior dispersão das espécies NiO 

sobre o suporte LaAlO3. Apenas uma pequena evidência do pico principal correspondente 

ao plano (200) do NiO cúbico foi observado, e o catalisador preparado (Ni/LaAlO3) 

apresentou tamanho médio de cristalito de 34,34 nm (Tabela 5.3.1.1). 

 

Tabela 5.3.1.1 – Propriedades físico-químicas dos suportes e dos catalisadores frescos. 

Amostra d (nm)a SBET (m2 g-1)b Vp (cm3 g-1)c Dp (nm)d 

α-Al2O3 59,72 6,00 0,007 3,22 

LaAlO3 40,77 7,59 0,025 4,00 

Ni/α-Al2O3 38,31 14,03 0,051 8,14 

Ni/LaAlO3 34,34 12,24 0,048 10,44 

a Tamanho médio de cristalito: calculado com base nos resultados de DRX da Fig. 

5.3.1.1 usando a equação de Scherrer. 

b Área específica BET. 

c Volume total de poro obtido a partir das curvas de adsorção BJH.  

d Diâmetro médio de poro calculado pelo método BJH.  

 

De acordo com as medidas apresentadas na Tabela 5.3.1.1, a área específica, o 

volume de poro e o diâmetro médio de poro dos catalisadores aumentaram em 

comparação aos respectivos suportes, seguindo a diminuição no tamanho médio de 

cristalito. Portanto, fica evidente que as propriedades texturais dos catalisadores sofreram 

forte influência das nanopartículas do NiO adicionadas sobre os diferentes suportes, 

devido a geração de espaços vazios ou canais entre as partículas de NiO ou destas com o 
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suporte. O suporte LaAlO3 tipo perovskita, deste trabalho, apresenta área específica 

superior àquela observada para o LaAlO3 sintetizado pelo método sol-gel (3.60 m2g-1). 48 

 As micrografias apresentadas na Figura 5.3.1.2 mostram que a α-Al2O3 apresenta 

uma microestrutura heterogênea, constituída por pequenas partículas de morfologia 

irregular e aglomerados de partículas de tamanho inferior a 5 m, ligeiramente similar a 

amostra comercial utilizada por Yu et al. 49 na síntese de mulita. A micrografia do LaAlO3 

revelou a presença de aglomerados dispersos na superfície irregular com morfologia na 

forma de placas porosas com quantidades apreciáveis de vazios, constituída por poros 

abertos e fechados de tamanhos variados inferiores a 5 m, cuja morfologia, é 

caraterística de pós sintetizados pela método de combustão assistida por microondas 50, 

assim como, de pós do LaAlO3 obtidos por síntese via combustão em solução. 32 No 

entanto, a morfologia encontrada para os pós de LaAlO3 difere daquela observada para o 

LaAlO3 obtido pelo método Pechini. 31 Para ambos os catalisadores foi possível observar 

que a deposição das nanopartículas de NiO não alterou a morfologia dos respectivos 

suportes. 

 

 

Fig. 5.3.1.2 – Imagens MEV dos suportes e dos catalisadores frescos. 

 

Os catalisadores estudados apresentaram temperatura de redução abaixo de 500 
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ºC, referentes a redução de espécies de NiO livre ou amorfo 51; 52, conforme mostrado na 

Figura 5.3.1.3. A partir destes resultados em concordância com a difração de raios X, fica 

evidente a ausência de fases secundárias do espinélio NiAl2O4 e da perovskita LaNiO3, 

uma vez que esses óxidos sofrem redução a temperaturas elevadas (700 ºC). 53; 54; 55 A 

temperatura máxima de redução do NiO livre é por volta de 327 ºC 43, mas depende das 

condições de sua preparação. Neste estudo foram identificadas as temperaturas de 

redução de 320 e 364 ºC para o Ni/LaAlO3 e Ni/α-Al2O3, sugerindo que os átomos de 

oxigênio dos clusters de NiO apresentam melhor interação com a superfície da perovskita. 

As interações entre oxigênio e as vacâncias de superfície do suporte acabam 

enfraquecendo a força das ligações dos clusters O – Ni – O. 56 Para o catalisador 

Ni/LaAlO3 essas interações podem ter modificado o arranjo dos átomos da fase ativa 

(NiO), formando clusters bidimensionais sem um arranjo de rede regular e com pequeno 

tamanho de partícula, impossibilitando sua detecção por DRX (Figura 5.3.1.1). A 

ausência de vacâncias de oxigênio na superfície da α-Al2O3 possibilita a formação de 

clusters tridimensionais ou partículas bulk de NiO, que apresentam propriedades idênticas 

ao NiO puro, facilmente detectadas por DRX. Dow et al. 57 observaram comportamento 

similar para partículas de CuO suportado em zircônia estabilizada com ítria (YSZ) e em 

γ-Al2O3. 

 

Fig. 5.3.1.3 – Curvas de RTP-H2 dos catalisadores frescos. 
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 De acordo com o perfil de RTP-H2 (Figura 5.3.1.3), a redução do catalisador Ni/α-

Al2O3 ocorre numa etapa bem definida entre 263 e 500 ºC. Já o catalisador Ni/LaAlO3 se 

reduz entre 236 ºC e 500 ºC, mas dois ombros entre 87 e 236 ºC foram observados. Isto 

pode estar relacionado à facilidade na remoção dos íons O2- da interface NiO/perovskita, 

semelhante ao relatado para CuO/YSZ. 57 Essa é uma particularidade do catalisador 

Ni/LaAlO3, visto que seu suporte puro, curva azul da Figura 5.3.1.3, não apresentou perfil 

de redução. Apesar da pequena contribuição desses dois eventos sobre o perfil de redução 

do Ni/LaAlO3, seus efeitos podem ser importantes na ativação catalisador, bem como, na 

reação de RSM devido as vacâncias da interface NiO/suporte. 

 As correlações entre os resultados de FRX e de RTP-H2 (Tabela 5.3.1.2) mostram 

que apesar da alta redutibilidade dos catalisadores, há uma diferença de 9,32% no grau 

de redução entre eles (Ni/α-Al2O3 > Ni/LaAlO3). O percentual de fase ativa não reduzida 

foi de 10,11 e 19,43% para Ni/α-Al2O3 e Ni/LaAlO3, respectivamente, o que pode estar 

relacionado aos fenômenos interfaciais NiO/suporte, bem como, à formação de clusters e 

partículas bulk, respectivamente. Em resumo, os suportes estudados exercem efeitos 

distintos sobre as nanopartículas de NiO depositadas em suas superfícies. 

 

Tabela 5.3.1.2 – Teor de níquel medido por FRX e valores do consumo de H2 nos 

experimentos de RTP. 

Catalisador 
FRX 

(Ni %p)a 

Consumo 

Experimental H2 

(cm3 g-1) 

Consumo 

Teórico H2 

(cm3 g-1) 

Grau de 

Redução (%)b 

Ni/α-Al2O3 9,08 ± 0,22 30,80 34,65 89,89 

Ni/LaAlO3 10,58 ± 0,26 32,53 40,38 80,57 

aAnálise realizada em triplicata para determinar o teor médio de níquel (%). 

bDeterminado pela razão entre o consumo experimental e o consumo teórico de H2. 

 

O comportamento de redução do catalisador Ni/LaAlO3 pode ser explicado pelos 

mecanismos I e II descritos abaixo e na Figura 5.3.1.4. 

Mecanismo I. Ocorre quando um íon O2- terminal dos clusters de óxido de níquel da 

interface NiO/suporte se localiza exatamente na vacância de oxigênio da superfície da 

perovskita LaAlO3, podendo interagir fortemente com essa vacância e até mesmo ser 

incorporado quando o catalisador é calcinado. A interação forte entre a vacância de 

oxigênio da superfície e o íon de O2- terminal do NiO fará com que a ligação Ni = O fique 
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enfraquecida. Como resultado, o hidrogênio fornecido adsorve sobre o catalisador e 

libera, mais facilmente, 2 elétrons para redução do íon Ni2+, formando Ni0 metálico e 

H2O. Quanto mais dispersas e pequenas forem as partículas de NiO, mais próximas elas 

estarão das vacâncias de oxigênio e maior a probabilidade desse mecanismo acontecer. 

Uma representação esquemática encontra-se na Figura 5.3.1.4 (I), a qual pode ser descrita 

pelas Eq. 5.3.1.1 e 5.3.1.2. 

Ni...O...NiO
22..

o
22..

o
  VV                (5.3.1.1) 

OHNiHNi...O... 2
..
o2

22..
o 

VV                (5.3.1.2) 

onde V
..
o  é a vacância de oxigênio do LaAlO3 com carga 2+. Pela Eq. 5.3.1.1 pode ser 

observado que a força da ligação O = Ni torna-se mais fraca devido a interação entre V
..
o   

e O2- = Ni2+, facilitando a redução das espécies de níquel (Eq. 5.3.1.2). 

 

 

Fig. 5.3.1.4 – Esquema do mecanismo de redução/ativação do catalisador Ni suportado 

sobre LaAlO3 catalysts. I – Íon oxigênio terminal dos clusters de NiO localizados sobre 

a vacância de oxigênio de superfície.  II – Íon oxigênio terminal dos clusters de NiO 

localizados ao lado da vacância de oxigênio de superfície. 
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Mecanismo II. Ocorre quando um íon O2- terminal dos clusters de óxido de níquel da 

interface NiO/suporte se localiza ao lado da vacância de oxigênio da perovskita LaAlO3. 

Como resultado, o hidrogênio fornecido passa através do catalisador NiO/LaAlO3, 

adsorve nas vacâncias de oxigênio e forma uma espécie polarizada H-     H+ devido aos 

sítios ácidos de Lewis da perovskita. Nesse caso, as espécies polarizadas sofrem 

dissociação heterolítica, formando grupos básicos (H-) que se adsorvem nos sítios ácidos 

do suporte, e grupos ácidos (H+) que atacam os íons O2-, retirando-os e formando H2O. 

Quanto menor a dispersão e maiores forem as partículas de NiO, mais distantes elas 

estarão das vacâncias de oxigênio e maior a probabilidade desse mecanismo acontecer. 

Nesse caso, o consumo de H2 pode ser devido ao oxigênio interfacial ou aos íons Ni2+ 

isolados. Uma representação esquemática encontra-se na Figura 5.3.1.4 (II), a qual pode 

ser descrita pelas Eq. 5.3.1.3 - 5.3.1.5. 

 

H...H...V HV
..
o2

..
o

                  (5.3.1.3) 

Ni...OH...H...NiOH...H... 22..
o

22..
o

  VV              (5.3.1.4) 

OHNiNiOH...H... 2
..
o

22..
o  

VV               (5.3.1.5) 

 

 Esses mecanismos indicam que a mobilidade de oxigênio na interface 

Ni/perovskita favorece a redução do NiO a temperaturas mais baixas. Por fim, espera-se 

que os dois mecanismos ocorram simultaneamente, mas que as medidas de dispersão e 

de tamanho de partícula possam indicar o mecanismo dominante. 

 

5.3.2 Caracterização dos catalisadores reduzidos 

 

Os catalisadores reduzidos com H2/N2 (10 %vol) a uma GHSVH2
 = 6 L h-1 g-1 

foram denominados de Ni0/α-Al2O3 e Ni0/LaAlO3. De acordo com os resultados de DRX 

da Figura 5.3.2.1, ambos os catalisadores apresentaram picos de níquel metálico de 

estrutura cúbica e simetria Fm-3m (JCPDS Nº 01-087-0712). Os tamanhos de cristalito 

foram de 28,20 e 21,30 nm para Ni0/α-Al2O3 e Ni0/LaAlO3, resultando numa maior 

dispersão de níquel sobre o LaAlO3 (Tabela 5.3.2.1) e, consequentemente, uma área de 

superfície metálica maior. Estes resultados estão em concordância com as observações de 

Dow et al. 57, sendo possível evidenciar a formação de clusters tridimensionais ou 

partículas bulk de níquel metálico sobre a α-Al2O3. Os cálculos da dispersão e área de 
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superfície metálica foram realizados com base nas equações desenvolvidas por González-

Marcos et al. 58, as quais tem sido bastante adotadas em trabalhos recentes 59, assumindo 

as partículas metálicas de níquel como esferas. 

 

Fig. 5.3.2.1 – DRX dos catalisadores reduzidos. Condições de redução: H2/N2 = 10 %vol, 

GHSVH2
 = 6 L h-1 g-1, 1 atm, 700 ºC, 1 h. 

 

Tabela 5.3.2.1 – Medidas relativas aos catalisadores reduzidos a GHSVH2
=6 Lh

-1
g

-1
. 

Catalisador  
dNi

0 (111) 

(nm)a 

Dispersão 

(D%)b 

Área Ni0  

(m2 g-1
cat)

c 

Ni0 %p 

(resultados TGA)d 

Ni %p não 

reduzidoe 

Ni0/α-Al2O3 28,20 3,44 1,96 9,06 0,02 

Ni0/LaAlO3 21,30 4,55 2,70 7,20 3,38 

a Tamanho de cristalito: calculados a partir dos resultados de DRX da  Figura 5.3.2.1 usando a equação 

de Scherrer. 

b Calculada pela equação D% = 97/dNi
0.  

c Área de superfície metálica: calculada com base na dispersão, no teor de níquel e no grau de redução  

(resultados da Tabela 5.3.1.2). 

d Teor de Ni reduzido durante a ativação do catalisador (condições de ativação: H2/N2 = 10 %vol, 

GHSVH2
 = 6 L h-1 g-1, 1 atm, 700 ºC, 1 h). 

e Diferença entre o teor de Ni do catalisador fresco (resultados de FRX, Tabela 5.3.1.2) e do catalisador 

reduzido durante a ativação (resultados de TGA, nesta Tabela). 
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O teor real de níquel reduzido em condições de ativação (diferentes GHSVH2
) foi 

determinado por oxidação em termobalança. De acordo com os resultados de TGA da 

Figura 5.3.2.2 e considerando a estequiometria da reação de oxidação do níquel metálico 

(inserida na Figura 5.3.2.2) foi observado que apenas 0,02 %p do Ni suportado na α-

Al2O3 não foi reduzido a uma GHSVH2
 = 6 L h

-1
 g

-1
 (Tabela 5.3.2.1), mas para o Ni 

suportado no LaAlO3 um total de 3,38 %p de Ni não foi reduzido nesta mesma condição. 

Todavia, quando submetido a uma velocidade espacial de ativação quatro vezes maior, 

ou seja, GHSVH2
 = 24 L g-1 h-1 (curva em azul da Figura 5.3.2.2), este catalisador 

apresentou um ganho de massa de 2,85% na oxidação. Isso corresponde a um teor de 

níquel de 10,47 %p, o que indica uma redução de aproximadamente 98,96% das 

nanopartículas de NiO suportadas em LaAlO3. 

 

Fig. 5.3.2.2 – Curvas termogravimétricas dos catalisadores reduzidos: análise realizada 

em atmosfera de ar. 

 

Os resultados de DRX da Figura 5.3.2.1, referente aos catalisadores reduzidos a 

GHSVH2
 = 6 L g-1 h-1, não mostram a fase NiO. Logo, uma investigação mais aprofundada 

da estrutura desses catalisadores foi realizada por microscopia eletrônica de transmissão 

de alta resolução (MET). A Figura 5.3.2.3a mostra a imagem MET referente ao 
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catalisador Ni0/α-Al2O3:GHSVH2
 = 6 L h

-1
 g

-1
, onde as distâncias interplanares (d) 

medidas foram 0,203 e 0,347 nm, o que corresponde aos planos cristalográficos (111) do 

níquel metálico (JCPDS Nº 01-087-0712) e (012) da α-Al2O3 (JCPDS Nº 01-089-7716), 

respectivamente. Já para o catalisador Ni0/LaAlO3:GHSVH2
 = 6 L h

-1
 g

-1
, a imagem MET 

(Figura 5.3.2.3b) mostra medidas de d = 0,203 e 0,268 nm, relativas aos planos (111) do 

Ni0 e (110) do LaAlO3 (JCPDS Nº 01-082-0478), assim como a distância interplanar de 

0,241 nm, indicando a presença do plano (111) da fase NiO (JCPDS Nº 01-071-1179), 

conforme apontou a análise termogravimétrica (Figura 5.3.2.2). Esses resultados 

confirmam a presença de uma fração de NiO sobre a superfície (111) do LaAlO3 quando 

o catalisador foi submetido a ativação com H2 a GHSV = 6 L h-1 g-1. 

 

 

Fig. 5.3.2.3 – Imagens MET dos catalisadores reduzidos a) Ni0/α-Al2O3:GHSVH2
 = 6 L 

h
-1

 g
-1

 and b) Ni0/LaAlO3:GHSVH2
 = 6 L h

-1
 g

-1
. Condições de redução: H2/N2 = 10vol%, 

1 atm, 700 ºC, 1 h. 

 

5.3.3 Atividade catalítica em RSM 

 

Os resultados dos testes de atividade catalítica, realizados de 600 a 800 ºC, são 

apresentados na Figura 5.3.3.1a e b. O desempenho catalítico aumentou com a 

temperatura, devido a reação fortemente endotérmica. 60 À 600 ºC e na faixa de 775 a 800 

ºC, o desempenho dos catalisadores na conversão de CH4 foi praticamente igual. Todavia, 

o catalisador Ni/LaAlO3 exibiu maior conversão de CH4 na faixa de 625 até 775 ºC em 
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comparação com o Ni/α-Al2O3. As conversões de CH4 atingiram 94,0 e 90,3% a 700 ºC, 

para os catalisadores Ni/LaAlO3 e Ni/α-Al2O3, respectivamente. Essa foi a diferença 

máxima (3,7%) na conversão de CH4 exibida pelos catalisadores. As maiores conversões 

de CO2 exibidas pelo catalisador Ni/LaAlO3 ocorreram a partir de 700 ºC (acima de 

85,1%). A temperaturas acima de 700 ºC, a reação de Boudouard (Eq. 5.1.3), é 

desfavorecida devido limitações termodinâmicas 9, de modo que a conversão de CO2 

tende a ser maior, diminuindo a diferença entre as conversões de CH4 e de CO2 
60, o que 

pode ter ocorrido para o catalisador Ni/LaAlO3. À 700 ºC a conversão de CO2 atingiu 

84,2% para o catalisador Ni/α-Al2O3. Para todas as temperaturas estudadas, a conversão 

de CH4 foi superior a de CO2, indicando que a decomposição de metano desempenha uma 

função importante na atividade dos catalisadores. 61 

 

Fig. 5.3.3.1 – A relação entre atividade catalítica e temperatura para RSM: a) Conversões 

de CH4 e CO2, b) Rendimentos em H2 e CO. Condições de reação: CH4:CO2:N2 = 

10:10:80, GHSV = 18 L h-1 g-1, 1 atm, mcat = 100 mg. 

 

O melhor desempenho exibido pelo catalisador Ni/LaAlO3 na conversão de CH4 

está relacionado a maior dispersão das nanopartículas de Ni0 na perovskita (Tabela 

5.3.2.1). Verifica-se a presença de um número maior de sítios ativos expostos aos 

reagentes e que participaram fortemente na ativação e decomposição do CH4 em 

comparação com o catalisador Ni/α-Al2O3.  Comportamento surpreendente visto que 

apenas 7,20 %p de níquel foi reduzido durante 1 h de ativação a GHSVH2
 = 6 L h

-1
 g

-1
, 

conforme indicam os resultados de TGA da Figura 5.3.2.2 e na Tabela 5.3.2.1, e as 

confirmações de MET (Figura 5.3.2.3b). Além disso, a mobilidade de oxigênio da rede 

da perovskita facilita a ativação da ligação C – H, resultando em uma melhor atividade 

catalítica do níquel para conversão de CH4 
62, como foi observado de 625 até 775 ºC. O 
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Ni/LaAlO3 do presente estudo exibiu maior atividade catalítica do que o catalisador de 

referência reportado na literatura 23, que atingiu conversões de CH4 e CO2 de 75%. 

O rendimento em H2 (YH2) com a temperatura de reação foi visivelmente maior 

do que o rendimento em CO (YCO), principalmente para o Ni/LaAlO3 (Figura 5.3.3.1b). 

De 600 a 775 ºC o catalisador Ni/LaAlO3 exibiu YH2 maior do que para o Ni/α-Al2O3. Os 

rendimentos em H2 atingiram 86,7 e 75,9% a 700 ºC, para Ni/LaAlO3 e Ni/α-Al2O3, 

respectivamente. Essa foi a diferença máxima (10,8%) no YH2 exibida pelos catalisadores. 

Pode ser observada uma tendência geral no aumento do rendimento em H2 (Figura 

5.3.3.1b) com a conversão de CH4 (Figura 5.3.3.1a), exceto no primeiro estágio da reação 

(600 ºC), onde o catalisador Ni/LaAlO3 apresentou YH2 superior ao Ni/α-Al2O3 para a 

mesma conversão de CH4. De acordo com Wang et al. 9 a reação de reforma a seco do 

metano ocorre a partir de 640 ºC e abaixo dessa temperatura predomina a decomposição 

de CH4 e demais reações paralelas. Para o catalisador Ni/α-Al2O3 a ocorrência da reação 

reversa de deslocamento gás-água (Eq. 5.3.3.1), pode ser indicada a 600 ºC. Espera-se 

que o primeiro contato das moléculas de CH4 com os sítios ativos do catalisador seja 

maior quanto menores e mais dispersas forem as nanopartículas de Ni0 (Tabela 5.3.2.1), 

o que pode estar favorecendo a produção de H2 pelo catalisador Ni/LaAlO3. De modo 

geral, a conversão de CH4 e o rendimento em H2 aumentam sem variar tanto a conversão 

de CO2 e o rendimento em CO. Todavia, o perfil das curvas de YCO segue o da conversão 

de CO2, com rendimentos em CO de 70,8 e 68,7% a 700 ºC, para Ni/LaAlO3 e Ni/α-

Al2O3, respectivamente. 

 

CO2 + 2H2 ↔ CO + H2O       (∆H298 K
0  = 41 kJ mol-1)             (5.3.3.1) 

 

De modo geral, os testes rápidos de atividade catalítica apontam que a reação de 

reforma a seco do metano desenvolvida a 700 ºC parece revelar características distintas 

dos catalisadores investigados e, por isto, testes de estabilidade e formação de carbono 

foram realizados e são discutidos abaixo. 

 

5.3.4 Estabilidade catalítica e formação de carbono em diferentes GHSV 

 

De acordo com Zhang et al. 63, o efeito da velocidade espacial no desempenho 

catalítico tem sido investigado por dois métodos principais: (1) modificando o fluxo de 
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reagentes sem alterar a massa do catalisador, ou (2) alterando a massa do catalisador sem 

modificar o fluxo de reagentes. No presente estudo foi adotado o método (2), onde o fluxo 

de reagente foi fixado em 30 mL min-1 para duas massas de catalisador fresco (100 e 25 

mg). Os testes foram conduzidos a 700 ºC durante 10 e 20 h de reação, sob GHSV de 18 

e 72 L g-1 h-1, respectivamente. As Figuras (5.3.4.1a e b) e (5.3.4.4a e b) mostram os 

resultados em termos de conversão de CH4 e CO2 e rendimento em H2 (YH2) e CO (YCO), 

respectivamente. 

 

Fig. 5.3.4.1 – Estabilidade a curto e longo prazo dos catalisadores na reação de RSM por 

10 e 20 h. A dependência da conversão de CH4 (a) e CO2 (b) sobre o tempo de fluxo e a 

velocidade espacial horária de gás (GHSV). Condições da reação: CH4:CO2:N2 = 

10:10:80, 700 °C, 1 atm. 

 

Para os testes de estabilidade a curto prazo (10 h), os catalisadores (100 mg) foram 

ativados com H2 a uma GHSV = 6 L g-1 h-1 e a reação catalítica foi realizada a uma GHSV 

= 18 L g-1 h-1 (GHSV igual aos testes de atividade). As conversões de CH4 (Figura 

5.3.4.1a) são sempre superiores as de CO2 (Figura 5.3.4.1b), exibindo um maior YH2 

(Figura 5.3.4.4a) em comparação ao YCO (Figura 5.3.4.4b). Estes resultados estão de 

acordo com os dados de atividade catalítica apresentados no tópico anterior, onde foi 

sugerido a ocorrência predominante da reação de decomposição de metano.  As 

conversões mínimas de CH4 e CO2 após 10 h de fluxo foram de 85,4 e 73,5%, 

respectivamente, referente ao catalisador Ni/α-Al2O3. Já as conversões máximas foram 

CH4 = 95,2 e CO2 = 79,5%, respectivamente, relativas ao catalisador Ni/LaAlO3, como 

já apontavam os testes de atividade. As estabilidades catalíticas na conversão de CH4 e 

CO2 (calculadas conforme as Eq. 5.2.4.5 e 5.2.4.6) foram de 100 e 93,1% para o 

catalisador Ni/LaAlO3 e, 93,2 e 81,8% para o catalisador Ni/α-Al2O3. Neste aspecto, ficou 
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claro que as nanopartículas de níquel suportadas no LaAlO3 são mais estáveis 

cataliticamente, e que os sítios ativos estavam sempre acessíveis aos reagentes durante as 

10 h de reação. Duas explicações possíveis para esse comportamento são: (1) redução in 

situ do NiO remanescente (3,38 %p) pelo metano, favorecendo o surgimento de novos 

sítios metálicos, e (2) formação de nanotubos de carbono que arrancam a fase ativa do 

suporte e a coloca na ponta do nanotubo, aumentando sua atividade pelo aumento da 

dispersão.  É evidente que óxidos a base de níquel podem ser reduzidos através das 

reações de oxidação total ou parcial de CH4 (Eq. 5.3.4.1 e 5.3.4.2) formando Ni0 que 

decompõe o CH4 (Eq. 5.1.2) e produz nanotubos de carbono (NTC) que não desativa o 

catalisador. 17; 18 De fato, os dados obtidos por análise térmica (Figura 5.3.4.2) mostram 

que a quantidade de carbono acumulado pelo catalisador Ni/LaAlO3 foi 53,10 %p, 

apresentando uma morfologia típica de carbono filamentoso, conforme indica a imagem 

de MEV (Figura 5.3.4.3). No entanto, o catalisador Ni/α-Al2O3 apresentou 10,17 %p de 

carbono acumulado, aparentemente denso e não filamentoso, parecendo aglomerados de 

carbono amorfo que pode encapsular a fase metálica e desativar o catalisador, deixando 

os sítios ativos inacessíveis aos reagentes. 

 

Oxidação total do metano:    CH4 + 4NiO → 4Ni + CO2 + 2H2O            (5.3.4.1) 

Oxidação parcial do metano:  CH4 + NiO → Ni + CO + 2H2            (5.3.4.2) 

 

Com relação à conversão de CO2 (Figura 5.3.4.1b), percebe-se que o catalisador 

Ni/α-Al2O3 é mais ativo no início da reação, atingindo 89,8% de conversão, mas sofre 

uma leve desativação após as 3 h iniciais de teste devido aos aglomerados de carbono que 

se acumulam sobre a fase ativa e o suporte, impedindo o acesso das moléculas de CO2 

aos sítios básicos de adsorção. Já para o catalisador Ni/LaAlO3, os efeitos do carbono 

acumulado sobre a conversão de CO2 foram quase imperceptíveis. 
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Fig. 5.3.4.2 – Quantidade de carbono acumulado sobre os catalisadores usados como uma 

função da GHSV durante os testes catalíticos de estabilidade a curto e longo prazo. 

Resultados obtidos por análise termogravimétrica em atmosfera oxidante (ar). 

 

 

Fig. 5.3.4.3 – Imagens MEV dos catalisadores usados nos testes de estabilidade de curto 

(GHSV = 18 L g-1 h-1) e longo prazo (GHSV = 72 L g-1 h-1). 
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A elevada conversão de CH4 no teste de curto prazo (Figura 5.3.4.1a) foi 

acompanhada pelo alto rendimento em H2 (Figura 5.3.4.4a). Não foi observado variação 

no YH2 para o catalisador Ni/LaAlO3, mantendo-se em 87,0% durante as 10 h. Já para o 

catalisador Ni/α-Al2O3 o YH2 diminui progressivamente após 4 h de reação, seguindo a 

mesma tendência da curva de conversão de CH4. Neste caso, durante as 4 h iniciais 

obteve-se um YH2 = 84,4% e, ao término das 10 h, o YH2 foi de 78,3%. O catalisador Ni/α-

Al2O3 exibiu um YCO constante ao longo das 10 h, ao passo que o Ni/LaAlO3 sofreu uma 

leve diminuição depois das 8 h de reação. 

 

Fig. 5.3.4.4 – Estabilidade a curto e longo prazo dos catalisadores na reação de RSM por 

10 e 20 h. A dependência do rendimento em H2 (a) e CO (b) sobre o tempo de fluxo e a 

velocidade espacial horária de gás (GHSV). Condições da reação: CH4:CO2:N2 = 

10:10:80, 700 °C, 1 atm. 

 

A Figura 5.3.4.5 mostra os resultados das análises de MET realizadas nos 

catalisadores usados nos testes catalíticos de estabilidade a curto prazo (10 h). A partir 

das imagens a2) e b2), foi calculada a distribuição do tamanho de partícula do Ni0 nos 

catalisadores usados. Para o catalisador Ni/LaAlO3 foi observado uma estreita faixa de 

tamanho de partículas de Ni0 (10 – 35 nm) com tamanho médio de 16,1 nm, Figura 5.3.4.5 

(a1). De acordo com o tamanho de cristalito apresentado na Tabela 5.3.2.1, as partículas 

de Ni0 após a RSM deveriam ter no mínimo 21,30 nm de diâmetro, o que não foi 

observado na distribuição de tamanho de partícula, nem na imagem da Figura 5.3.4.5 (a4). 

Isso indica que partículas menores de Ni0 foram formadas através da redução do NiO 

remanescente, e ficaram na ponta dos nanotubos de carbono, sendo responsáveis pelo 

aumento da ativada catalítica observada. O crescimento dos nanotubos de carbono sobre 

Ni/LaAlO3 foi favorecido pelas moléculas de H2O 17 geradas durante a redução in situ do 
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NiO remanescente (Eq. 5.3.4.1), conforme ilustrado no esquema da Figura 5.3.4.6. Por 

sua vez, o catalisador Ni/α-Al2O3 apresentou uma faixa mais larga de tamanho de 

partículas de Ni0 (20 – 80 nm), com tamanho médio de 34,9 nm, Figura 5.3.4.5(b1), 

indicando o crescimento das nanopartículas de níquel durante a reação, visto que o 

tamanho de cristalito do catalisador reduzido Ni0/α-Al2O3 foi de apenas 28,20 nm, e que 

novas partículas não foram formadas, confirmando que a GHSVH2
 = 6 L h-1 g-1 foi 

suficiente para redução completa das nanopartículas de NiO suportadas na α-Al2O3 

conforme indicava o resultado de TG do catalisador reduzido (Figura 5.3.2.2). 

 

 

Fig. 5.3.4.5 – Imagens MET dos catalisadores usados nos testes catalíticos de estabilidade 

a curto prazo (10 h): a1), a2), a3) e a4) se referem a catalisador Ni/LaAlO3, e b1), b2), 

b3) e b4) se referem ao catalisador Ni/α-Al2O3. 

 

Conforme pode ser visto na Figura 5.3.4.5(b2) e sua ampliação Figura 5.3.4.5 

(b3), para o catalisador Ni/α-Al2O3 as nanopartículas de níquel se deformaram dentro do 

filamento de carbono, formando partículas alongadas e em forma de pera. A deformação 

das partículas ocorre quando a interação metal/suporte tende a ser superada para o 

desprendimento da partícula metálica. 64 Nessa tentativa as partículas crescem, formam 

pescoços e sinterizam, reduzindo o desempenho dos catalisadores devido a menor área 

metálica disponível, assim como, a possível formação de aglomerados de carbono que 

recobrem os sítios ativos.  Portanto, a interação entre Ni e α-Al2O3 é mais forte do que Ni 
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e LaAlO3, visto que as vacâncias de oxigênio da perovskita LaAlO3 reduzem a interação 

metal/suporte e evitam a deformação das partículas de níquel pela ação do filamento de 

carbono. 

 

 

Fig. 5.3.4.6 – Representação esquemática do crescimento dos nanotubos de carbono sobre 

Ni/LaAlO3 com NiO remanescente. 

 

Para os testes de estabilidade a longo prazo (20 h) foram usados 25 mg de 

catalisador e, consequentemente, as velocidades espaciais de ativação e de reação 

catalítica foram quadruplicadas, ou seja, GHSVH2
 = 24 L g-1 h-1 para ativação e GHSV = 

72 L g-1 h-1 para reação. O efeito da velocidade espacial do H2 sobre a ativação do 

catalisador Ni/LaAlO3 já foi discutido no tópico sobre os catalisadores reduzidos. Na 

reação catalítica, o aumento da GHSV para 72 L g-1 h-1 promoveu uma leve redução na 

conversão de CH4 (5.3.4.1a) e no rendimento em H2 (Figura 5.3.4.4a) para ambos os 

catalisadores durante as 10 h iniciais de reação, devido a maior quantidade de reagentes 

alimentado por massa de catalisador. Neste período, um pequeno aumento na conversão 

de CO2 (Figura 5.3.4.5b) foi observado, sem modificar o rendimento em CO (Figura 

5.3.4.4b). Comparativamente, o perfil das curvas de conversão e rendimento exibidas pelo 

catalisador Ni/α-Al2O3 são similares àquelas do teste a baixa velocidade espacial (18 L g-

1 h-1). No entanto, para o catalisador Ni/LaAlO3, observa-se uma redução contínua e 

pouco acentuada, nessas medidas. Apesar dessa diminuição de desempenho nas 10 h 

iniciais, o catalisador Ni/perovskita exibiu estabilidade catalítica bastante superior ao 

Ni/α-Al2O3, a longo prazo (20 h). De fato, as curvas de conversão de CH4 e CO2, assim 
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como, os YH2 e YCO se cruzam em 12 h de reação e, a partir desse ponto, inicia-se uma 

queda brusca em todas as medidas relativas ao catalisador de Ni suportado na α-Al2O3 

comercial. Para ambos os catalisadores, os dados coletados a 12 h de reação mostram 

conversão de CH4 = 73,0% e de CO2 = 72,0%, aproximadamente, bem como, YH2 = 69,0 

e YCO = 65,0%. No final do teste (20 h), o catalisador Ni/LaAlO3 apresentou conversão 

de CH4 = 58,9% e de CO2 = 60,6%, assim como, YH2 = 54,7% e YCO = 57,3%, com uma 

estabilidade catalítica de 71,9 e 70,0% para conversão de CH4 e CO2, respectivamente. Já 

o catalisador Ni/α-Al2O3 desativou rapidamente após as 12 h de reação, apresentando 

conversão final de CH4 = 15,1% e CO2 = 5,1%, com baixa estabilidade catalítica quando 

submetido a uma GHSV = 72 L g-1 h-1. Nesse caso, as estabilidades foram de apenas 17,5 

e 5,8% para conversão de CH4 e CO2, respectivamente.  

Apesar da aplicação de uma GHSV elevada (72 L g-1 h-1) como condição severa 

de reação que força a desativação da fase ativa, o catalisador de Ni/LaAlO3 manteve o 

alto desempenho catalítico para produção de gás de síntese rico em H2 e boa estabilidade 

ao longo de 20 h de RSM. Comparativamente, o catalisador de Ni suportado em α-Al2O3 

comercial também exibiu bom desempenho, mas sua desativação brusca acima de 12 h 

de reação, impactou fortemente sua estabilidade catalítica. Com relação a quantidade de 

carbono acumulado ao longo das 20 h, percebeu-se que o catalisador Ni/α-Al2O3 

apresentou um ligeiro aumento de 2,84% (Figura 5.3.4.2), correspondente a espécies de 

carbono denso e aglomerado (Figura 5.3.4.3), que pode estar relacionado ao tempo mais 

longo de reação, à velocidade espacial maior, e ao menor desempenho na conversão de 

CH4 comparado ao teste de 10 h. Já o catalisador Ni/LaAlO3 reduziu em 41% o teor de 

carbono acumulado e, mesmo assim, sua estabilidade catalítica foi menor do que aquela 

observada no teste de 10 h com alta taxa de formação de carbono.  

Visto que na condição de ativação mais branda (GHSV = 6 L g-1 h-1 de H2), todo 

o NiO suportado na α-Al2O3 foi reduzido, significa que na condição mais severa não 

haverá NiO remanescente. Portanto, a diminuição de desempenho e estabilidade, assim 

como, o aumento da formação de carbono verificado para o catalisador Ni/α-Al2O3 foi 

efeito exclusivo do aumento da velocidade espacial dos reagentes (CH4 e CO2). Já para o 

catalisador Ni/LaAlO3, diferentes velocidades espaciais de H2 na ativação modificam o 

conteúdo de NiO reduzido e altera drasticamente o mecanismo de crescimento dos 

filamentos de carbono, revelando dois comportamentos distintos: (1) com NiO 

remanescente (baixa GHSV de H2): implica numa interação mais fraca entre o níquel 



83 

reduzido in situ e a superfície da perovskita, o que contribui fortemente para a formação 

de filamentos do tipo nanotubos de carbono com as partículas de níquel na ponta do 

filamento, aumentando a dispersão e a atividade estável do catalisador por um longo 

período, e (2) sem NiO remanescente (alta GHSV de H2): implica numa interação mais 

forte entre o níquel previamente reduzido e a superfície da perovskita, o que contribui 

para a formação de espécies de carbono filamentoso e do tipo aglomerado (Figura 

5.3.4.3), mantendo a mesma dispersão inicial das nanopartículas de Ni0, podendo ser 

continuamente recobertas e encapsuladas pelo carbono. Em ambos os comportamentos as 

vacâncias de oxigênio exercem um papel importante sobre as forças de interação 

metal/suporte. Portanto, os efeitos intrínsecos das estruturas dos óxidos estudados 

puderam ser melhor apontados nos testes de longa duração onde ambos os catalisadores 

apresentaram comportamento tipo (2). Essas observações podem ser altamente relevantes 

para a compreensão sobre os efeitos da ativação, da velocidade espacial dos reagentes e 

dos diferentes tipos de carbono formado, sobre as propriedades e o desempenho de 

catalisadores de níquel suportados em diferentes óxidos metálicos com estruturas estáveis 

e com vacâncias de oxigênio. 

 

Fig. 5.3.4.7 – DRX dos catalisadores usados nos testes de estabilidade. 

 

Por fim, de acordo com a DRX dos catalisadores usados nos testes de estabilidade 

(Figura 5.3.4.7), os suportes α-Al2O3 e LaAlO3 não sofreram transformações de fase, nem 
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reagiram com as espécies de níquel para formação de fase secundária. Foi identificado 

carbono cristalino (JCPDS Nº 01-089-7213), mas não houve formação de NiO, o que 

poderia contribuir com a desativação dos mesmos. 

 

5.4 CONCLUSÕES 

 

A perovskita LaAlO3 monofásica foi obtida com sucesso pelo método de 

combustão assistido por microondas. As vacâncias de oxigênio de superfície do LaAlO3 

participam do mecanismo de redução do NiO e influenciam as interações Ni/suporte. 

As velocidades espaciais de H2 aplicadas na ativação impactam sobre atividade 

do Ni/LaAlO3, sem alterar o desempenho do Ni/α-Al2O3. A presença de NiO no 

catalisador reduzido (Ni0/LaAlO3) aumenta sua atividade e estabilidade catalítica, devido 

aos nanotubos de carbono formados sobre a superfície do catalisador e ao aumento da 

dispersão metálica. O catalisador Ni/α-Al2O3 segue a tendência geral da diminuição do 

desempenho e aumento da formação de carbono com o aumento da velocidade espacial 

dos reagentes. As análises de MET evidenciaram sinais claros de sinterização das 

nanopartículas de Ni suportadas em α-Al2O3. Diferentes espécies de carbono produziram 

comportamentos distintos no desempenho dos catalisadores investigados. 
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6.1 SÍNTESE DOS ALUMINATOS DE MAGNÉSIO (MgAl2O4) E LANTÂNIO 

(LaAlO3). 

 

 De acordo com os resultados das sínteses, é possível considerar que: 

1. Foi possível obter o espinélio MgAl2O4 substituindo os precursores 

orgânicos tradicionais pela gelatina natural como fonte alternativa e de baixo custo. 

2. As variações no tempo e na temperatura de calcinação revelaram 

mudanças significativas na microestrutura do espinélio MgAl2O4, as quais  podem 

contribuir para a aplicação desse espinélio  como suporte catalítico. 

3. A síntese do LaAlO3 via reação de combustão assistida por microondas foi 

compatível com a estrutura da perovskita, o que comprova a potencialidade do método, 

além de ser simples, rápido e de custo baixo em relação aos métodos tradicionais. 

 

6.2 REFORMA A SECO DO METANO COM OS CATALISADORES Ni/LaAlO3 

e Ni/α-Al2O3. 

 

A partir dos resultados dos testes catalíticos, é possível considerar que: 

1. LaAlO3 apresentou-se mais eficiente e estável como suporte catalítico do 

que a α-Al2O3, para as diferentes condições de velocidades espaciais utilizadas. 

2. Os defeitos cristalinos, mais precisamente, as vacâncias de oxigênio 

presentes na superfície da perovskita influenciaram diretamente na interação Ni/suporte. 
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3. O catalisador suportado na α-Al2O3  comercial apresentou fortes indícios 

de sinterização na reação de RSM, comprovados pelas análises de MET. 

4. O NiO residual no catalisador Ni/LaAlO3 após a ativação contribuiu 

significativamente para a formação de nanotubos de carbono (NTC). 

5. Os NTC aumentaram a dispersão da fase metálica, refletindo na maior 

estabilidade do catalisador Ni/LaAlO3. 

6. Os efeitos dos depósitos de carbono não podem ser negligenciados em 

reforma a seco de metano, visto que a formação de NTC podem proporcionar 

caracteristicas positivas aos catalisadores. 

 

6.3 PERSPECTIVAS E RECOMENDAÇÕES 

 

Com base nos resultados das sínteses realizadas para as estruturas dos aluminatos 

de magnésio e de lantânio e nas potencialidades apresentadas por este estudo de reforma 

a seco do metano, percebe-se que a avaliação de outras variáveis da síntese por gelatina 

e microondas, bem como diferentes formas de preparação e avaliação dos catalisadores, 

é de extrema importância para consolidar o uso das perovskitas estáveis e sólidos com 

vacâncias de oxigênio, assim como para elucidar os efeitos reais dos depósitos de 

carbonos sobre os processos de reforma catalítica, particularmente a reforma a seco do 

metano. Por fim, as propriedades catalíticas exibidas pelo aluminato de lantânio 

investigado nessa pesquisa possibilitarão a abertura para novas aplicações desses 

catalisadores. Novas rotas de sínteses estão sendo propostas e viabilizadas com o objetivo 

de aplicações industriais na área de energia, petróleo e petroquímica.  

 


