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Síntese One-pot por Combustão Assistida por Micro-ondas de Catalisadores a base 

de Ni, Co e Fe para Produção de H2 via Reforma a Seco do CH4 

 

Resumo: 

Catalisadores a base de Ni, Co e Fe suportados em Al2O3 foram preparados de forma 

simples e rápida pelo método one-pot combustão assistida por micro-ondas, utilizando os 

nitratos como precursores e baixo teor de combustível (ureia). Os catalisadores foram 

calcinados a 550 ºC por 3 h e caracterizados por difração de raio X (DRX), redução à 

temperatura programada (TPR), fisissorção de N2 (BET-BJH), espectrometria de 

fluorescência de raios X (EDX), microscopia eletrônica de varredura (MEV), microscopia 

eletrônica de transmissão de alta resolução (MET) e termogravimetria (TG) com 

espectrofotometria de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) acoplado. A 

estrutura dos catalisadores na redução sob atmosfera de H2 e durante a reação de reforma 

a seco foi investigada por difração de raio X in-situ. Os testes catalíticos foram realizados 

na temperatura de 700 ºC (ativação e reação) utilizando velocidade espacial de 72Lh-1g-1 

e razão CH4/CO2 igual a 1 durante 20 h. O planejamento estatístico de mistura foi 

delineado para estudar diferentes formulações dos catalisadores e verificar os seus efeitos 

no rendimento de H2. Os resultados indicam que as fases ativas apresentam tamanhos de 

cristalitos abaixo de 20 nm, alto grau de redução e área específica em torno de 200 m²/g. 

Foram observados diferentes comportamentos nos testes catalíticos, sendo os 

catalisadores bimetálicos Ni-Fe mais estáveis e ativos que os catalisadores bimetálicos 

Ni-Co. A modelagem matemática para o rendimento de H2, com coeficiente de correlação 

(R²) de 0,9977, complementou os resultados dos testes catalíticos e foi utilizada para 

formular o catalisador trimetálico TA1 (8,7 %p de Ni, 1,3 %p Co e 1,3 %p Fe). Por fim, 

na etapa de otimização, o catalisador TA1 foi promovido com Ce e Mg e ativado a 800 

ºC, visando diminuir a formação do coque que provocou o encapsulamento da fase ativa, 

observado em todos os catalisadores testados. A atuação das vacâncias de oxigênio e a 

modificação da basicidade da superfície pelo CeO2 e MgO, respectivamente, 

influenciaram fortemente o desempenho do catalisador TA1, nos quais foram observados 

níveis de desativação abaixo de 12 %, enquanto que os catalisadores sem os promotores 

apresentaram desativações acima de 40 %. Portanto, os promotores se mostraram 

eficientes em catalisadores trimetálicos contendo metais não nobres. Os materiais 

desenvolvidos nesta tese apresentam potencial para aplicações em catálise heterogênea, 

uma vez que a rota proposta é simples, rápida e utiliza baixo teor de combustível, 

produzindo catalisadores em escala nanométrica, com alta resistência à formação de 

coque, alta estabilidade e elevado rendimento de H2, além de permitir a substituição 

parcial do Ni por componentes de menor custo e atóxico como o Fe. 

Palavras-chave: Síntese One-Pot, Micro-ondas, Planejamento de Mistura, Trimetálico, 

Reforma do Metano e H2. 

 

 

 



One-pot Synthesis of Ni, Co and Fe based Catalysts by Microwave-Assisted 

Combustion for H2 Production via Dry Reforming of CH4 

 

Abstract: 

Catalysts based on Ni, Co and Fe supported in Al2O3 were prepared simply and quickly 

by the one-pot microwave-assisted combustion method, using nitrates as precursors and 

low fuel content (urea). The catalysts were calcined at 550 ° C for 3 h and characterized 

by X-ray diffraction (XRD), temperature programmed reduction (TPR), N2 

adsorption/desorption (BET-BJH), energy dispersive X-ray (EDX), scanning electron 

microscopy (SEM-EDX), transmission electron microscopy (TEM) and 

thermogravimetry (TG) with coupled Fourier Transform Infrared Spectrophotometry 

(FTIR). The structure of the catalysts during reducibility under H2 atmosphere and in the 

dry reforming reaction were investigated by in-situ X-ray diffraction. The catalytic tests 

were performed at a temperature of 700 ºC (activation and reaction) using a space velocity 

of 72 Lh-1g-1 and a CH4/CO2 ratio of 1 for 20 h. The design of experiment was applied to 

study different formulations of the catalysts and to verify their effects on H2 yield. The 

results indicate that the active phases have crystallite sizes below 20 nm, high degree of 

reduction and specific surface area around 200 m²g-1. In the catalytic tests different 

behaviors were observed, being the bimetallic Ni-Fe catalysts more stable and active than 

the bimetallic Ni-Co catalysts. The mathematical model for H2 yield with a correlation 

coefficient (R²) of 0.9977 complemented the results of the catalytic tests and was used to 

formulate the TA1 trimetallic catalyst (8.7 %wt. Ni, 1.3%wt. Co and 1.3%wt. Fe). Finally, 

in the optimization stage, the TA1 catalyst was promoted with Ce and Mg and activated 

at 800 ºC, aiming to reduce the coke formation that caused the encapsulation of the active 

phase, observed in all the catalysts tested. The activity of the oxygen vacancies and the 

modification of the surface basicity by CeO2 and MgO, respectively, strongly influenced 

the performance of the TA1 catalyst, in which deactivation levels were observed below 

12 %, while the catalysts without the promoters presented deactivations above 40 %. 

Therefore, the promoters proved to be efficient in trimetallic catalysts containing non-

noble metals. The materials prepared in this thesis have potential for applications in 

heterogeneous catalysis, since the proposed route is simple, fast and uses low fuel, 

producing nanoscale catalysts with high resistance to coke formation, high stability and 

high yield of H2, in addition to allowing the partial replacement of Ni by components of 

lower cost and non-toxic as Fe. 

Keywords: One-Pot Synthesis, Microwave, Mixture Design, Trimetallic, Methane 

Reforming and H2. 
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CAPÍTULO 1 

____________________________________________________________ 

 

Introdução, Objetivos e Estrutura da Tese 
 

1. INTRODUÇÃO 

 Especialmente nos últimos anos o hidrogênio (H2) vem sendo considerado por 

muitos pesquisadores como o insumo energético e químico do futuro [1]. Além de ser um 

vetor energético, o H2 possui uma surpreendente versatilidade para a fabricação de 

diversos compostos de alto valor agregado como metanol e dimetiléter [2]. Grande parte 

do hidrogênio produzido mundialmente (cerca de 96 %) é oriundo de fontes fósseis, 

especialmente, do gás natural, sendo apenas 4 % oriundo do processo de eletrólise [1]. 

Assim, um dos motivos para o uso das fontes fósseis é a alta rentabilidade do processo, 

que por sua vez será mais significativo por causa do crescente aumento da demanda de 

energia e insumos. Em paralelo, cresce também a necessidade de desenvolver tecnologias 

para diminuir ou mitigar as emissões de CO2 [3, 4]. Desta forma, o processo de reforma 

a seco do metano (RSM) vem sendo considerado como um processo promissor pois utiliza 

os dois principais gases causadores do efeito estufa (CH4 e CO2) para produzir o gás de 

síntese (H2 + CO) [5]. O gás de síntese, por sua vez, é utilizado em processos Fisher-

Tropch, e o H2 pode ser separado por membranas e utilizado em outros processos na 

produção de energia como em células à combustível [6]. 

 Um dos grandes desafios no desenvolvimento das tecnologias de reforma remete 

à obtenção de catalisadores mais eficientes no sentido de serem mais estáveis, com alta 

resistência à formação de coque, e não menos importante, que sejam de baixo custo [7, 

8]. Nesta perspectiva, esta tese tem como objetivo principal desenvolver catalisadores a 

base Ni, Co e Fe suportados em Al2O3 e promovidos com Ce e Mg, a partir de uma rota 

sem impregnação (one-pot), prática, rápida e utilizando baixo teor de combustível, 

justificando a necessidade de reduzir o custo dos materiais. Portanto, visando atender a 

esses pré-requisitos, o Co e o Fe foram selecionados devido ao seu relativo baixo custo 

frente aos metais nobres com Pt, Rh ou Pd, que são utilizados para preparar catalisadores 

bi e trimetálicos [9, 10]. O Fe, especialmente, além de ser um componente de baixo custo 

é também atóxico. A rota de síntese selecionada foi a de combustão assistida por micro-
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ondas, onde foram adicionados todos os precursores em um único recipiente (one-pot), 

calcinando em uma temperatura baixa e em um tempo relativamente curto. 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral: 

Desenvolver catalisadores a base Ni, Co e Fe suportados em Al2O3 e promovidos com 

Ce e Mg, a partir de uma rota sem impregnação (one-pot), prática, rápida e utilizando 

baixo teor de combustível. 

 

2.2 Objetivos específicos: 

2.2.1 Avaliar a influência da quantidade de combustível (ureia) na estrutura, 

propriedades físico-químicas e no desempenho dos catalisadores à base de 

níquel; 

2.2.2 Avaliar os efeitos da substituição parcial da substituição parcial do Ni por Co 

e/ou Fe na estrutura sobre as propriedades físico-químicas e no desempenho 

catalítico; 

2.2.3 Estudar as interações entre os três metais (Ni, Co e Fe) e seu efeito nas 

desativações em relação às conversões de CH4 e CO2 e no rendimento de H2 

com auxílio do planejamento estatístico de mistura; 

2.2.4 Investigar por meio da técnica de difração de raios X in-situ a estrutura dos 

catalisadores durante a redução sob atmosfera de H2 e na reação catalítica; 

2.2.5 Verificar o efeito do aumento da temperatura de ativação no desempenho 

catalítico; e 

2.2.6 Minimizar os efeitos de desativação a partir da adição de Ce e Mg como 

promotores. 

 

3. ESTRUTURA DA TESE 

Esta tese está estruturada em sete capítulos, sendo este capítulo e mais dois com 

uma breve revisão da literatura (Capítulos 2 e 3), três capítulos de resultados (Capítulos 

4, 5 e 6) e o último capítulo dedicado as considerações acerca desta pesquisa. Em seguida, 

segue uma descrição de cada capítulo: 

Capítulo 2 (Método One-pot Aplicado na Síntese de Catalisadores para Reforma a Seco 

do Metano: Um Breve Estado da Arte): Aborda uma revisão da literatura acerca do 



P á g i n a  | 26 

 

desenvolvimento de materiais sintetizados pelo método em um único recipiente e sem 

impregnação (One-pot) e suas aplicações em catálise. 

Capítulo 3 (Uso de Planejamento Estatístico Experimental no Desenvolvimento de 

Catalisadores: Uma Breve Revisão): Relata o uso da ferramenta estatística em catálise 

heterogênea. 

Capitulo 4 (Síntese One-pot de Catalisadores (Ni-Al2O3) via Combustão Assistida por 

Micro-onda para Reforma a Seco do Metano): Apresenta a síntese de catalisadores a base 

de níquel e suportado em Al2O3. Este capítulo estuda a influência do teor de combustível 

(ureia) nas propriedades físico-químicas e no desempenho catalítico.  

Capítulo 5 (Uso do Planejamento de Mistura no Estudo de Catalisadores Bi e 

Trimetálicos Contendo Ni, Co e Fe Para Reforma a Seco): Faz uma investigação da 

substituição parcial do níquel por cobalto e/ou ferro utilizando o planejamento estatístico 

de mistura simplex-centroid. 

Capítulo 6 (Desenvolvimento e Otimização de Catalisadores Trimetálicos (Ni, Co e Fe) 

Promovido com Ce e Mg para Reforma a Seco do Metano): Este capítulo discute as 

alterações físico-químicas e o desempenho catalítico promovidos pela temperatura de 

ativação e adição de CeO2 e MgO no catalisador trimetálico formulado a partir dos 

resultados obtidos no capítulo 5.  

Capítulo 7 (Considerações Finais): O último capítulo desta tese faz um fechamento 

acerca das principais conclusões e perspectivas oriundas dos resultados desta 

investigação. 
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CAPÍTULO 2 

____________________________________________________________ 

 

Método One-pot Aplicado na Síntese de Catalisadores para Reforma a 

Seco do Metano: Um Breve Estado da Arte 

 

Resumo: 
 Ao longo dos últimos anos, os métodos convencionais de preparação de 

catalisadores vêm recebendo modificações visando diminuir o tempo de síntese e otimizar 

as características estruturais. Alguns exemplos são as rotas de combustão e hidrotermal 

assistidas por micro-ondas. Uma rota que vem recebendo atenção especial é a síntese one-

pot (SOP), ou em outras palavras, síntese em um único recipiente. A síntese one-pot tem 

a vantagem de melhorar os rendimentos, economizar tempo e simplificar os 

procedimentos realizados na síntese. Este capítulo tem como objetivo reportar os 

principais avanços na síntese one-pot e o seu uso associado ao micro-ondas na síntese de 

catalisadores. 

Palavras-chave: Síntese One-pot, Catalisadores, Micro-ondas, Reforma. 

 

2.1 INTRODUÇÃO  

 

 Eficiência e sustentabilidade ambiental são dois grandes desafios na catálise 

contemporânea. No que concerne à ciência dos materiais, na grande maioria das vezes as 

propriedades dos materiais são responsáveis pela eficiência dos processos de catálise 

heterogênea. Os métodos de síntese, por sua vez, podem ser o diferencial no desempenho 

dos catalisadores, pois permite mudanças consideráveis na estrutura e nas propriedades 

físico-químicas. Assim, muitos métodos como sol-gel, combustão, hidrotermal, reação no 

estado sólido, co-precipitação têm sido largamente estudados [1, 2].  

Ao longo dos últimos anos, os métodos convencionais vêm sendo modificados e 

aperfeiçoados visando diminuir o tempo de síntese e otimizar as características 

estruturais. Alguns exemplos são as rotas de combustão e hidrotermal assistidas por 

micro-ondas [3, 4]. Desta forma, a medida que os métodos ficam cada vez mais 

sofisticados, também surgem novas rotas de síntese. Uma rota que vem recebendo atenção 
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especial é a síntese one-pot ou One-pot Synthesis (OPS), ou em outras palavras, síntese 

em um único recipiente. A síntese one-pot tem a vantagem de minimizar os resíduos 

gerados, economizar tempo e simplificar os procedimentos realizados na síntese. 

Especialmente na síntese de catalisadores, a síntese one-pot vem ganhando destaque, pois 

entre outras vantagens, permite eliminar a etapa de impregnação, na qual em alguns casos 

ocorrem problemas de aglomeração [5, 6]. Além disso, a síntese one-pot permite a 

obtenção de materiais com elevada área específica e pequenos tamanhos de partículas. 

Diante desta perspectiva, este capítulo tem como objetivo reportar os principais avanços 

na síntese one-pot e o seu uso associado ao micro-ondas. 

 

2.2 SÍNTESE ONE-POT 

 

 Jabbour e colaboradores sintetizaram e testaram na reforma a seco e a vapor 

combinadas o catalisador Ni-Mg(Ca)-Al2O3. O método de síntese utilizado foi batizado 

de one-pot EISA (Evaporation-Induced Self-Assembly). O procedimento consistiu em 

dissolver um copolímero (P123) em etanol e, em seguida, foram adicionados os nitratos 

de Ni e Mg ou Ca com o isopropóxido de alumínio dissolvido em ácido nítrico.  Após 

formar um filme e passar por 48 h na estufa a 60 ºC, os catalisadores foram calcinados na 

temperatura de 600 ºC por 5 h aquecendo a uma taxa lenta de 0,05 ºC/min. Eles 

concluíram que a rede de poros formada contribuiu para aumentar a resistência à 

sinterização do Ni durante a reação, devido as partículas de Ni estarem confinadas nos 

poros [7]. Em outro trabalho, Jabbour e colaboradores compararam o método one-pot 

com a impregnação utilizando a mesma rota, mas sem adicionar Mg ou Ca. Após testarem 

com 40 h na temperatura de 800 ºC, eles apontam a interação entre Ni e Al2O3 como um 

ponto chave para obter melhorar a resistência à formação de coque. No método one-pot 

são obtidas partículas menores e com melhor dispersão quando comparadas com o 

método de impregnação. A Figura 2.1 ilustra uma representação esquemática dos dois 

métodos [6].  

Zhang e colaboradores sintetizaram nanocompósitos de NiAl2O4/γ-Al2O3 e 

modificaram com La. Diferentemente do método one-pot utilizado por Jabbour e 

colaboradores, os autores dissolveram os nitratos de Al, Ni e La em água destilada e 

adicionaram uma solução (1 mol/L) de (NH4)2CO3 e mantiveram sob forte agitação na 

temperatura de 70 ºC até formar um gel. Em seguida, o gel foi envelhecido por 48 h e 
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colocado na estufa por 24 h a 100 ºC. Após um tratamento de secagem nas temperaturas 

de 150 e 200 ºC por 10 h e finalmente calcinado a 800 ºC por 10 h. Os resultados da 

caracterização revelaram catalisadores com alta área específica e distribuição de poros 

homogênea. A manutenção do tamanho de partícula do Ni após 400 h de teste de reforma 

a seco foi considerada como um fator vital [8].  

 

Figura 2.1 – Representação esquemática dos métodos one-pot e impregnação. 

Adaptado de Jabbour e colaboradores [6]. 

 

No método one-pot relatado por Wang e colaboradores, foram preparados 

catalisadores a base de Ni suportados em sílica mesoporosa. Na síntese, os autores 

sintetizaram os materiais utilizando uma fonte de sílica (TEOS), surfactante (DDA –

dodecylamine), nitrato de Ni, água destilada e etanol. Após vigorosa agitação durante 20 

h, o template foi removido por extração com etanol sem calcinação adicional e, também 

por calcinação à 600 ºC por 4 h. Os resultados indicaram a formação de catalisadores com 

alta área específica e distribuição estreita de poros. Após a redução, foram observadas 

partículas de Ni da ordem de 3,9 nm. A forte interação Ni-suporte foi responsável pela 

resistência a sinterização. Os autores concluíram que o método não é somente uma forma 

eficiente de preparar catalisadores, mas também, um método para preparar catalisadores 

com alta atividade, resistentes à formação de carbono e a sinterização [5]. 
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2.3 SÍNTESE ONE-POT ASSISTIDA POR MICRO-ONDAS 

 

 Considerando a síntese de óxidos via reação de combustão assistida por micro-

ondas como sendo um método one-pot, uma vez que a formação da estrutura ocorre em 

um único recipiente, muitos trabalhos reportados na literatura a denominam como método 

one-pot assistido por micro-ondas [9-12]. De fato, o uso do termo pode ser encontrado 

em diferentes sínteses que não necessitam de processo subsequentes. Deste modo, o uso 

da nomenclatura na síntese de catalisadores pelo método de combustão assistida por 

micro-ondas reforça a ideia de adicionar os componentes do catalisador, suporte e fase 

ativa, no meio reacional. Portanto, sob esta perspectiva, sintetizar catalisadores sem 

etapas de impregnação pelo método de combustão assistida por micro-ondas tem sido 

bastante atrativo por produzir partículas pequenas e homogêneas, conforme reportado por 

Gao e colaboradores [13, 14]. 

 A utilização do micro-ondas na síntese de catalisadores tem demonstrado ser 

muito interessante, pois a partir de ajustes dos parâmetros de síntese como razão 

combustível/oxidante, tipo de combustível ou de aditivo, ou até mesmo a potência, 

possibilitam à obtenção de catalisadores com características específicas, além de reduzir 

o tempo de preparo.  

 

2.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A síntese one-pot vem demonstrando ser bem atrativa nos últimos anos devido as 

vantagens de ser prática, diminuir os resíduos gerados, reduzir do tempo e as etapas 

envolvidas. Note-se que o método one-pot permite variar diversos parâmetros como 

reagentes, tratamento térmico e tempo de síntese. Muitas vezes, o termo one-pot é 

utilizado para nomear sínteses tradicionais como sol-gel e combustão, devido as suas 

próprias características. A síntese one-pot assistida por micro-ondas, especialmente a que 

adiciona a fase ativa sem etapa de impregnação vem sendo bastante estudada devido a 

obtenção de partículas pequenas e homogêneas de forma rápida e prática. 
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CAPÍTULO 3 

____________________________________________________________ 

 

Uso de Planejamento Estatístico de Mistura em Catálise Heterogênea: 

Uma Breve Revisão 

 

Resumo: 
Desenvolver novos catalisadores é um grande desafio, devido às inúmeras possibilidades 

de combinações de variáveis nos experimentos, que estão relacionados desde a síntese do 

catalisador até os parâmetros de reação. O planejamento estatístico dispõe de uma ampla 

variedade de ferramentas que podem ser aplicadas na análise de experimentos em 

diferentes níveis de complexidade. Entre os principais tipos de planejamento destacam-

se o planejamento fatorial, calibração multivariada, rede neurais artificiais e o 

planejamento de mistura. Apesar do planejamento estatístico representar uma ferramenta 

poderosa na análise de experimentos, ainda são relativamente poucos os trabalhos que 

aplicam a metodologia. O planejamento estatístico de mistura é pouco explorado no 

desenvolvimento de catalisadores e não há relatos na literatura sobre a aplicação de 

planejamento estatístico de mistura para avaliar o desempenho de catalisadores frente a 

reforma a seco do metano, conforme o objeto de estudo nesta tese. Portanto, o objetivo 

deste capítulo é relatar o uso desta metodologia em outras reações catalíticas como a 

produção de metilal e a transesterificação do biodiesel.  

Palavras-chave: Planejamento Estatístico, Planejamento de Mistura, Catalisadores. 

 

3.1 INTRODUÇÃO  

 

 Desenvolver novos catalisadores é um grande desafio, devido as inúmeras 

possibilidades de combinações de variáveis nos experimentos, que estão relacionados 

desde a síntese do catalisador até os parâmetros do processo. Desta forma, uma 

metodologia sistemática é cada vez mais requisitada para obter informações mais precisas 

dos resultados [1]. 

 Aplicar métodos de modelagem em cada estágio do desenvolvimento do 

catalisador pode trazer diversos benefícios, através da identificação de fatores 
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importantes no processo, outros que podem ser desconsiderados, e reduzir o tempo e o 

custo do trabalho. O planejamento estatístico dispõe de uma ampla variedade de 

ferramentas que podem ser aplicadas na análise de experimentos em diferentes níveis de 

complexidade [1]. Entre os principais tipos de planejamento destacam-se o planejamento 

fatorial, calibração multivariada, rede neurais artificiais e o planejamento de mistura [2-

7]. Apesar do planejamento estatístico representar uma ferramenta poderosa na análise de 

experimentos, ainda são relativamente poucos os trabalhos que aplicam a metodologia.  

Especialmente no desenvolvimento de catalisadores para reforma a seco do 

metano, recentemente Medeiros e colaboradores publicaram um trabalho utilizando o 

planejamento fatorial para analisar a influência das concentrações de Ni e Fe e da 

temperatura de reação no rendimento de H2. Os resultados do estudo apontam que é 

possível utilizar 61 %p a menos de Ni sem perda de rendimento nas condições relatadas 

[6]. Recentemente, Sener e colaboradores publicaram um trabalho de revisão de 

ferramentas estatísticas aplicadas no desenvolvimento de catalisadores para reforma a 

seco do metano, destacado o uso de rede neurais artificiais [8]. Por outro lado, não há 

relatos na literatura sobre a aplicação de planejamento estatístico de mistura, que é a 

ferramenta utilizada nesta tese, para o estudo de catalisadores nas reações de reforma. 

Portanto, o objetivo deste capítulo é relatar o seu uso desta metodologia em catálise. Já a 

parte de delineamento dos experimentos e análise dos resultados serão aprofundados no 

Capítulo 4. 

 

3.2 OTIMIZAÇÃO DA SÍNTESE DE METILAL E DA TRANSESTERIFICAÇÃO 

DO BIODIESEL 

 

 Damiri e colaboradores estudaram a otimização do processo de produção do 

metilal usando o planejamento estatístico de experimentos. Os autores analisaram a 

influência da mistura entre o catalisador (ácido p-toluenosulfónico), metanol e uma 

solução de formaldeído. As respostas analisadas foram o rendimento e taxa de produção 

estão ilustradas na Figura 3.1. O estudo concluiu que o maior rendimento foi obtido 

quando se utiliza uma proporção de 56,23 % de metanol, 37,91 % da solução de 

formaldeído e 5,86 % do catalisador, reforçando a importância do uso da metodologia 

para obter o máximo de informação com poucos experimentos [3]. 
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Figura 3.1 – Superfícies de respostas: a) rendimento de metilal e b) taxa de produção. 

Adaptado de Damiri e colaboradores [3]. 

  

Outro trabalho que utilizou o planejamento estatístico de mistura foi publicado 

por Pillai e colaboradores. Neste trabalho, os autores realizaram a otimização da 

transesterificação do biodiesel utilizando o carbono ativado como catalisador. O 

planejamento de mistura foi aplicado para estudar o tratamento do carbono ativado 

impregnado com hidróxido de potássio (KOH) e hidróxido de sódio (NaOH). Os 

resultados, conforme ilustrado na Figura 3.2, indicam que o rendimento de 97,2 % foi 

obtido para uma mistura com razão de 3: 1,6: 1,4 (KOH; NaOH: AC) [4]. 

 

 

Figura 3.2 – Superfície de resposta relacionando o rendimento com as proporções de 

carbono ativado, KOH e NaOH. Adaptado de Pillai e colaboradores [4]. 
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3.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As ferramentas estatísticas demostram um grande potencial para estudar a síntese 

de catalisadores ou os parâmetros de reação, a partir do estudo das interações entre as 

variáveis, construção de modelos e análise de superfícies de respostas. Apesar da 

literatura reportar o uso de ferramentas estatísticas no desenvolvimento de catalisadores 

para reações de reforma a seco do metano, ainda o planejamento de mistura não foi 

aplicado para avaliar os efeitos entre os componentes dos catalisadores no desempenho 

catalítico em reações de reforma. Conforme relatado, a sua aplicação se mostrou eficiente 

no estudo de outras reações catalíticas como a produção de metilal e a transesterificação 

do biodiesel. 
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CAPÍTULO 4 

____________________________________________________________ 

 

Síntese One-pot de Catalisadores (Ni-Al2O3) via Combustão Assistida 

por Micro-onda para Reforma a Seco do Metano 
 

Resumo:  

 Catalisadores a base de Ni suportados em Al2O3 foram obtidos pela síntese one-

pot por combustão assistida por micro-ondas, utilizando três teores de combustível (ureia) 

e sem aditivos. Os catalisadores foram calcinados por 550 ºC / 3 h e caracterizados pelas 

técnicas de difração de raios X (DRX), redução à temperatura programada (RTP), 

fissisorção de N2 (BET-BJH), fluorescência de raios X (FRX), microscopia eletrônica de 

varredura (MEV), microscopia eletrônica de transmissão (MET) e termogravimetria (TG) 

com espectrofotometria de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) acoplado. 

A redutibilidade em atmosfera de H2 e a atividade catalítica durante a reação de reforma 

a seco dos catalisadores foram investigadas por difração de raios X in-situ. Os testes 

catalíticos foram realizados na temperatura de 700 ºC (ativação e reação) utilizando 

velocidade espacial de 72 Lh-1g-1 e razão CH4/CO2 igual a 1 durante 20 h. Os resultados 

de caracterização destacam a influência da quantidade de ureia na síntese, na qual o seu 

aumento promoveu reduções significativas da área específica, grau de redução, dispersão 

e área metálica, que foram associadas à formação da fase do NiAl2O4. Assim, a utilização 

do baixo teor de ureia, além de diminuir o custo do catalisador, favoreceu a obtenção de 

catalisador com área específica de 265 m²/g, alto grau de redução e partículas 

nanométricas (abaixo de 20 nm). Os resultados dos testes catalíticos mostram que os 

catalisadores sintetizados com misturas pobre e estequiométrica de ureia apresentaram 

desativações abaixo de 33 %. Apesar de formar pouco coque, confirmado pela análise de 

FTIR acoplado a TG, o fenômeno de encapsulamento da fase ativa, confirmado pelo 

MET, foi o principal mecanismo de desativação dos catalisadores. Os resultados de 

difração de raios X in-situ evidenciaram os fenômenos de sinterização durante a primeira 

hora de reação catalítica. Portanto, as propriedades físico-química aliadas ao baixo custo 

de preparação devido a minimização do uso de reagentes, tornam os catalisadores 

candidatos promissores para reações de reforma a seco. 

Palavras-chave: Reforma a seco, H2, Ni, One-pot, Combustão e Micro-ondas. 
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4.1 INTRODUÇÃO 

 

A reforma a seco do metano (RSM) se destaca entre os métodos de produção de 

gás de síntese por utilizar o metano (CH4) e o dióxido de carbono (CO2) no processo [1]. 

Esses gases são responsáveis pelo efeito estufa, mas também matérias-primas essenciais 

para processos industriais [1]. O gás de síntese é um produto intermediário importante na 

indústria petroquímica, usado na produção de amônia, metanol e compostos oxigenados 

[2-4]. Além disso, o H2 pode ser separado em processos subsequentes, e ser utilizado em 

processos de produção de energia via células à combustível [5] ou em tratamentos de 

dessulfurização [6]. 

 A reação de RSM, Equação 4.1, tem um caráter fortemente endotérmico e 

necessita de elevadas temperaturas para alcançar bons níveis de conversões [7, 8]. Metais 

nobres como Pt, Ru ou Pd têm alta atividade e muito resistentes à formação de coque [9]. 

Entretanto, esses metais são muito caros e pouco abundantes, e neste caso, o Ni é o metal 

mais apropriado por apresentar semelhante desempenho e ser mais barato quando 

comparado aos metais nobres [10]. A desvantagem de se utilizar o Ni é a baixa resistência 

à formação de carbono durante a reação. Parâmetros tais como o tipo de suporte, método 

de preparação ou condições de reação podem influenciar na quantidade e no tipo de 

carbono formado na superfície do catalisador [7, 8]. Outro problema associado à 

desativação dos catalisadores a base de Ni é o crescimento das partículas por sinterização, 

o que provoca a diminuição da área reativa do catalisador. Grande parte dos trabalhos 

reportados na literatura utilizam a alumina (Al2O3) como suporte, devido as suas 

propriedades texturais e baixo custo. Basicamente, a Al2O3 se apresenta de duas formas 

mais utilizadas como suporte catalítico, alfa (α) e gama (γ). A α-Al2O3 é a fase cristalina 

e estável, que confere alta estabilidade térmica ao catalisador [11]. Já a γ-Al2O3 é uma 

fase metaestável e possui alta área específica, que favorece a uma melhor dispersão do Ni 

e, consequentemente, contribuindo na minimização dos problemas de desativação 

associados à sinterização da fase ativa. 

 

CH4 + CO2 → 2H2 + 2CO (𝛥𝐻298 𝐾
0 = + 247 kJ mol-1)                            (4.1) 
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Geralmente, a adição da fase ativa é feita pelo método de impregnação via 

umidade incipiente. Os óxidos de alumínio são preparados pelos métodos de sol-gel, 

precipitação, hidrotermal ou combustão. O método de impregnação apesar de ser simples, 

pode influenciar negativamente no desempenho catalítico, devido aos problemas de 

homogeneidade química, aglomeração e baixa dispersão da fase metálica [12]. Assim, os 

métodos alternativos de preparos denominados como One-pot Synthesis (OPS) têm sido 

estudados e relatados na literatura [12-16]. Esse método consiste em preparar o 

catalisador em um único recipiente, adicionando os precursores do suporte e da fase ativa. 

O resultado é a obtenção de catalisadores com boa dispersão da fase metálica e pequenos 

tamanhos de partículas. Muitas vezes, o método One-pot utiliza uma série de reagentes 

caros e demanda muito tempo e condições rigidamente controladas para obter as 

propriedades desejadas nos catalisadores. Desta forma, o método de combustão assistida 

por micro-ondas pode ser utilizado em combinação com o método One-pot para obter 

materiais em escala nanométrica, com alta homogeneidade química, mas com rapidez e 

praticidade, apresentando-se como uma alternativa promissora na preparação de 

catalisadores de baixo custo. Gao e colaboradores estudaram a influência de diferentes 

tipos de aditivos na síntese por combustão de Ni-Al2O3 [14]. Eles comparam o acetato de 

amônio, amido e polietileno glicol e verificaram que o acetato de amônio promoveu 

melhores características estruturais como o menor tamanho de partícula, a partir da 

propagação mais uniforme da chama e um maior número de pontos de ignição. Neste 

sentido, este capítulo tem como objetivo estudar a influência da quantidade de 

combustível, sem a presença de aditivos na formação e no desempenho dos catalisadores 

frente a reforma a seco do metano. Neste caso, a ureia foi selecionada como combustível 

devido ao seu baixo custo, disponibilidade comercial e pelo uso mais seguro quando 

comparados aos combustíveis a base de hidrazina, que são cancerígenos [17]. Serão 

estudadas misturas estequiométrica, pobre e rica em combustível. 

  

4.2 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

4.2.1 Síntese dos Catalisadores Ni-Al2O3 

 

Três catalisadores foram preparados pelo método one-pot via combustão assistida 

por micro-ondas. Para isso, foram utilizados os nitratos de Ni e Al (Sigma-Aldrich) como 

oxidante e a ureia (VETEC) como combustível. Os cálculos das quantidades dos 
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reagentes empregados foram realizados com base na química dos propelentes e 

explosivos, adotando 10 %p de Ni em Al2O3 após o catalisador reduzido [18]. Para o 

catalisador cuja razão combustível/oxidante é estequiométrica foram utilizados 9,378 g 

de Al(NO3)3·9H2O, 0,701 g de Ni(NO3)2·6H2O e 4 g de ureia. Para os catalisadores 

preparados com misturas pobre e rica em combustível, foram utilizados 2 (- 50 %p) e 6 

(+ 50 %p) g de ureia, respectivamente, mantendo as mesmas quantidades dos sais 

precursores dos catalisadores. O procedimento experimental é simples e rápido conforme 

ilustrado na Figura 4.1a, no qual consistiu na solubilização dos nitratos e a ureia em 15 

mL de água destilada na temperatura ambiente e, em seguida, a mistura foi introduzida 

ao forno de micro-ondas, onde em aproximadamente 10 min em baixa potência (por volta 

de 475 W) ocorreu a reação de combustão. O pó resultante foi calcinado a 550 ºC por 3 h 

para decompor o nitrato de Ni residual. Segundo de diagrama de Elligham, Figura 4.1b, 

que relaciona a energia livre de Gibbs com a temperatura, espera-se que após a reação de 

combustão, forme-se primeiramente o Al2O3, uma vez que é mais estável que o NiO [19].  

Os três catalisadores preparados foram denominados como NiE (Ni-Al2O3 utilizando a 

proporção estequimétrica de combustível e oxidante), NiP (Ni-Al2O3 utilizando uma 

mistura pobre em combustível) e NiR (Ni-Al2O3 utilizando uma mistura rica em 

combustível).  

 

 

Figura 4.1 – a) Esquema ilustrativo da síntese one-pot por combustão assistida por 

micro-ondas e b) Diagrama de Elligham simplificado para os óxidos de Ni e Al. 
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4.2.2 Caracterização 

 

A determinação da temperatura mínima de calcinação dos catalisadores foi feita 

obtida por termogravimetria (TG), em uma termobalança da marca TA Instrumentos, 

modelo SDT Q500. Para isso, 15 mg do catalisador foi submetido a um fluxo de ar 

sintético de 100 mL/min, aquecendo da temperatura ambiente até 900 ºC a uma taxa de 

10 ºC/min. A mesma técnica foi utilizada para estimar as quantidades de coque formada 

nos catalisadores após os testes catalítico, a partir da associação da perda de massa à 

formação de CO e CO2. 

A estrutura dos catalisadores calcinados e reduzidos (ativado) foi analisada por 

difração de raios X (DRX) utilizando radiação CuKα (λ = 1,5409 Å) operando a 2 º/min 

com voltagem e amperagem de 40 kV e 30 mA, respectivamente, em um difratômetro 

Shimadzu, modelo XRD 7000. O tamanho de cristalito do níquel metálico foi estimado a 

partir da equação de Scherrer, conforme a Equação 4.2. A área específica (método BET), 

tamanho e distribuição de poros (método BJH) foram determinados a partir das isotermas 

de fissisorção de N2, no equipamento Nova 2000, da Quantam Chrome Instrumentos. 

Previamente, os catalisadores foram submetidos ao tratamento de degaseificação sob 

vácuo na temperatura de 250 ºC por 8 h. Os perfis de redução dos catalisadores foram 

obtidos no equipamento da Micromeritics, modelo Auto-Chem 2920. Após o tratamento 

de secagem, 100 mg do catalisador foi aquecido sob fluxo de 50 mL/min de H2 (10 %mol 

em Ar) da temperatura ambiente para 900 ºC. O consumo de H2 foi monitorado pelo 

detector TCD.  

 

𝑇𝑐 =  
0,89 𝜆

𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃
                                                                                                                   (4.2) 

onde: λ é o comprimento de onda da raio X; β é a largura a meia altura do pico de difração 

(FWHM – Full Width at Half Maximum) depois de subtrair a influência instrumental; e θ 

é o ângulo de difração. 

 A dispersão e área metálica dos catalisadores foram calculados com base nas 

equações desenvolvidas por González-Marcos e colaboradores [20]. Trabalhos recentes 

têm adotado essas equações, assumido que as partículas metálicas de níquel se apresentam 

na forma esférica [21]. A dispersão, Equação 4.3, foi calculada assumindo que o tamanho 
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da partícula de Ni0 é igual ao tamanho de cristalito, obtido pela Equação 4.2 (dNi = Tc). 

Em seguida, na Equação 4.4, o número de moléculas de hidrogênio adsorvidas sobre uma 

monocamada por grama de catalisador (NM) foi determinado com base na concentração 

real de Ni, grau de redução medido pelo experimento de temperatura programada de 

redução (RTP) e na dispersão calculada na Equação 4.3. Por fim, na Equação 4.5, o NM é 

multiplicado pela constante (1,358.10-19) para obter a área metálica SNi. 

 

𝑑Ni =  
0,967

𝐷
      (4.3) 

𝐷 = 1,95. 10−18 𝑁M

𝐶Ni𝑓
     (4.4) 

𝑆Ni  =  1,358. 10−19 𝑁M    (4.5) 

 

 As características morfológicas dos catalisadores, antes e após o teste catalítico 

foram observadas por microscopia eletrônica de varredura (MEV), utilizando um 

microscópio modelo SSX-550 da marca Shimadzu, equipado com filamento de 

tungstênio operando a 15 kV na distância de trabalho de 17 mm. Previamente, a superfície 

dos catalisadores foi recoberta com uma camada de ouro de aproximadamente 70 nm, 

para conferir a condutividade elétrica necessária para permitir a aquisição das imagens. 

Já o tamanho e a distribuição do tamanho de partícula, assim como a morfologia da 

superfície foram obtidos por microscopia eletrônica de transmissão (MET), utilizando um 

equipamento FEI TECNAI, modelo G2 F20, operando a 200 kV, o qual as amostras foram 

preparadas em grades de cobre revestidas de carbono e secas em dessecador. 

 A composição química semi-quantitativa dos catalisadores foi obtida por 

espectrometria de fluorescência de raios X por energia dispersiva (EDX), utilizando um 

equipamento modelo EDX-720 Shimadzu. As irradiações das amostras foram feitas à 

vácuo durante 300 s em dois canais de irradiação: (a) Entre Sódio e Escândio (Na-Sc) e 

entre Titânio e Urânio (Ti-U), utilizando voltagens entre 15 e 50 kV. 
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4.2.3 Testes Catalíticos 

 

 Os testes catalíticos foram realizados em um sistema esquematizado na Figura 4.2. 

No teste, 25 mg do catalisador, inserido em um reator de quartzo foi previamente ativado 

sob fluxo de 10 mL/min de H2 (10 %mol em N2) da temperatura ambiente até 700 ºC na 

taxa de 10 ºC/min, permanecendo por 1 h. Após o tratamento de ativação, o sistema foi 

purgado com N2 por 10 min e, em seguida, iniciou-se a etapa de reação. Nesta etapa, um 

fluxo de 30 mL/min (velocidade especial de 72 Lh-1g-1) de uma mistura contendo 20 

%mol de CH4 e CO2 na razão igual a 1 foi introduzido no sistema por um período de 20 

h. A temperatura de reação de 700 ºC foi selecionada por ser favorável à reação principal 

(> 630 ºC) devido ao caráter endotérmico da reação [1]. Desta forma, os catalisadores 

foram ativados na mesma temperatura de reação, a fim de avaliar somente os efeitos 

relacionados à reação. A leitura dos gases de saída foi realizada a cada 15 min em um 

cromatógrafo acoplado, modelo CP-3800, da marca Varian, utilizando detector do tipo 

TCD. As conversões e desativações relacionadas a CH4 e CO2, rendimentos de H2, razão 

H2/CO dos catalisadores foram determinadas pelas Equações 4.5 – 4.10. 

 

ConvCH4
=

CH4 entrada (% mol)− CH4 saída (% mol)

CH4 entrada (%mol)
 x 100 %                                                                 (4.5) 

 

ConvCO2
=

CO2 entrada (% mol)− CO2 saída (% mol)

CO2 entrada (% mol)
 x 100 %                                                                  

(4.6)  

 

DesCH4
= (

ConvCH4 inicial (% mol)− ConvCH4 final (% mol)

COnv.CH4 inicial (% mol)
 x 100 %)                                                 (4.7) 

 

DesCO2
= (

ConvCO2 inicial (% mol)− ConvCO2 final (% mol)

COnv.CO2 inicial (% mol)
 x 100 %)                                                (4.8)   

 

RendH2
=

H2 saída (% mol)

2 x  CH4 inicial (% mol)
 x 100 %                                                                                 (4.9)                             

 

Razão H2/CO =
H2 saída (% mol)

  CO saída (% mol)
 x 100 %                                                                                  (4.10) 
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Figura 4.2 – Esquema do teste catalítico. 

 

4.2.4 Caracterizações após ativação e testes catalíticos 

 

 A estrutura dos catalisadores, bem como a identificação do coque formado foram 

determinadas utilizando as técnicas de difração de raios X (DRX), microscopia eletrônica 

de varredura (MEV), termogravimetria (TG), microscopia eletrônica de transmissão 

(MET) e as técnicas in-situ de difração de raios X (DRX) e espectroscopia na região do 

infravermelho (FTIR). A espectroscopia na região do infravermelho acoplada à 

termogravimetria foi realizada em um equipamento TG 209 F1 Libra da marca 

NETZSCH conectado ao um espectrofotômetro modelo IR-Prestige-21 da marca 

Shimadzu. A difração de raios X in-situ foi utilizada para investigar a evolução estrutural 

tanto na ativação como na reação. Para isso, utilizou-se a linha de luz XPD-10B do 

Laboratório Nacional de Luz Síncroton (LNLS). O catalisador foi colocado em um forno 

instalado no goniômetro Huber operando em geometria Bragg-Brentano (θ - 2θ) e 

equipado com detector Mythen – 1K (Detris) localizado a 1 m do forno. O intervalo de 

varredura 2θ foi 35 a 65 º, utilizando radiação com comprimento de onda de 1,55002 Å e 

energia de 8000 eV. O experimento foi realizado nas seguintes condições: (i) redução sob 

uma mistura de 10 %mol H2/He da temperatura ambiente até 700 ºC, permanecendo por 

1 h. (ii) após a purga por 30 min com He, a reação utilizou uma mistura contendo 20 % 

de CH4, 20 % de CO2 e 60 %mol de He na temperatura de 700 ºC por 1 h. Para monitorar 

os gases de saída, foi utilizado um espectrômetro de massa Omnistar/Pfeiffer Vacuum em 

linha com o difratômetro. Já a espectrofotometria de infravermelho por transformada de 

Fourier in-situ foi utilizada para identificar o CO2 gerado pela queima do coque formado. 
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4.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.3.1 Caracterização dos Catalisadores 

 

A Figura 4.3 apresenta as curvas termogravimétricas dos catalisadores não 

calcinados. As perdas de massa observadas até aproximadamente 450 °C estão 

relacionadas a decomposição dos nitratos residuais que permaneceram após a reação de 

combustão [22]. A influência da quantidade de combustível na síntese pode ser 

relacionada com a perda de massa, na qual o catalisador NiR apresentou a menor perda 

de massa (12,1 %p), uma vez que está de acordo com o fato do excesso de ureia favorecer 

aos eventos de decomposição dos nitratos, devido a maior temperatura gerada na reação 

de combustão. Já para os catalisadores que utilizaram misturas com ureia em proporções 

pobre e estequiométrica a quantidade de ureia implicou em uma maior quantidade de 

nitrato residual após a reação de combustão. Desta forma, foi observada a perda de massa 

de 41,2 %p para ambos (NiP e NiE). Este resultado indica que a proposta de síntese 

utilizando baixa potência e quantidade menores de ureia tende a não decompor totalmente 

os nitratos. Naturalmente, para decompor o nitrato de níquel residual e formar o óxido de 

níquel é necessário realizar uma calcinação. Desta forma, foi selecionada de temperatura 

550 ºC para assegurar a total decomposição dos nitratos residuais, uma vez não são 

observados eventos de perda massa. 

 

Figura 4.3 – Curvas termogravimétricas dos catalisadores não calcinados. 
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Os difratogramas dos catalisadores calcinados e ativados estão apresentados nas 

Figuras 4.4 e 4.5, respectivamente. A quantidade de ureia influenciou significativamente 

na formação da estrutura dos catalisadores. Na Figura 4.4 é possível confirmar a presença 

da fase NiAl2O4 (JCPDS nº 10-0339) [13, 14], principalmente nos catalisadores NiE e 

NiR, cujas linhas de difração estão localizadas em aproximadamente 37 e 45º são mais 

intensas.  

 

Figura 4.4 – Difratogramas de raios X dos catalisadores e do NiAl2O4 calcinados à 550. 

ºC. 

 

A ausência dos picos no catalisador NiP pode ser devido à formação de Al2O3 

menos cristalina. Além de comparar com a ficha cristalográfica, as linhas foram 

comparadas ao NiAl2O4 obtido nas mesmas condições de síntese dos catalisadores. 
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Portanto, os resultados indicam que o aumento da quantidade de ureia promove a 

formação do NiAl2O4 devido a uma maior quantidade de calor liberada na reação, 

principalmente para o catalisador NiR. Linhas de difração referentes a estrutura da γ-

Al2O3 (JCPDS 01-071-1123) foram identificadas nos catalisadores nas posições 2θ de 37, 

45, 57, 60 e 67° [13, 14]. Nota-se que as linhas de difração das fases γ-Al2O3 e NiAl2O4 

são muito próximas, indicando que a síntese promoveu a formação de ambas as fases, 

cujas as quantidades podem variar conforme o teor de ureia utilizado.  A fase do óxido de 

níquel (NiO) foi identificada apenas no NiAl2O4, mas não nos catalisadores, o que por 

sua vez pode estar relacionado à formação de pequenas partículas, na qual não é possível 

identificar pela técnica de difração de raios X [13, 14]. Por outro lado, quando se observa 

os difratogramas dos catalisadores ativados ou reduzidos (Figura 4.5) é possível 

identificar a fase metálica do níquel (JCPDS nº 01-087-0712), nas linhas de difração em 

aproximadamente 44,4 e 51,8 º. Os tamanhos de cristalito (Tc) do Ni0 foram calculados 

pela equação de Scherrer baseando-se na linha referente ao plano (200) e são similares 

aos catalisadores desenvolvidos por Gao e colaboradores utilizando a mesma metodologia 

de síntese [14, 23]. Os resultados indicam tamanhos de 14,4, 16,7 e 17,3 nm para os 

catalisadores NiP, NiE e NiR, respectivamente, confirmando a influência do método de 

síntese na obtenção de partículas nanométricas. Já a quantidade de ureia não produziu 

efeitos significativos nos tamanhos de cristalito, uma vez que deve ser considerada a 

precisão da medida. 

 

Figura 4.5 – Difratogramas de raios X dos catalisadores ativados (reduzidos). 
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 Os perfis de redução à temperatura programada (RTP) são apresentados na Figura 

4.6. O consumo de H2 calculado (Tabela 4.1) juntamente com os perfis podem ser 

relacionados com os resultados obtidos pela difratometria de raios X (DRX). Portanto, 

pode-se constatar que o aumento da quantidade de combustível favoreceu a formação da 

fase NiAl2O4 de difícil redução, confirmada pelo ombro observado próximo a 800 ºC para 

os catalisadores NiE e NiR. Além disso, o perfil de RTP observado pelo NiAl2O4 

sintetizado complementa a análise, cujo pico de redução é próximo de 800 ºC [24]. Os 

picos relacionados às temperaturas entre 500 e 700 °C estão relacionados a redução do 

NiO amorfo ou espécies complexas de NiOx de forte interação com a γ-Al2O3 [13, 23, 

25]. Também, não é possível constatar que o catalisador NiP seja composto apenas de 

NiO e γ-Al2O3, sendo assim, importante considerar, mesmo que em pequena quantidade, 

que há presença de NiAl2O4, justificado pela proximidade do pico de redução em relação 

à amostra NiAl2O4 sintetizada.  Naturalmente, quanto maior a quantidade de NiAl2O4 

formada menor será a quantidade de NiO, sendo, portanto, este fato associado as menores 

quantidades de H2 consumido durante a redução. Desta forma, o catalisador NiP mostrou 

a redução mais eficiente, apresentando grau de redução de 93 %, seguido pelos 

catalisadores NiE (52,7 %) e NiR (26,6 %). Os graus de redução foram calculados 

considerando o experimento conduzido até 900 ºC, visto que acima desta temperatura, a 

partícula da fase ativa pode sofrer aumento considerado no seu tamanho devido aos 

efeitos de sinterização. Assim, como NiAl2O4 não reduz completamente nesta faixa de 

temperatura, influenciando, portanto, no grau de redução. A Tabela 4.1 mostra o consumo 

de H2, dispersão e área metálica do Ni0, calculadas com base nas equações desenvolvidas 

por González-Marcos e colaboradores [20]. Portanto, conforme observado no grau de 

redução, a quantidade de ureia demonstrou forte influência, sendo observadas 

significativas diminuições da dispersão e área metálica dos catalisadores a medida que a 

quantidade de ureia aumenta. Comparando com os trabalhos de Gao e colaboradores, os 

valores de dispersão são semelhantes, mas por outro lado, os valores de área metálica dos 

catalisadores sintetizados neste trabalho são menores [14, 23]. 
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Figura 4.6 – Perfis de redução à temperatura programa (RTP) dos catalisadores. 

 

A Figura 4.7a apresenta as isotermas de adsorção-dessorção de N2 dos 

catalisadores. Assim como observado nos experimentos de quimissorção, a quantidade 

de ureia influenciou consideravelmente nos resultados. O catalisador NiP apresentou uma 

isoterma do tipo IV, característica de materiais mesoporosos, confirmado pela 

distribuição apresentada na Figura 4.7b, com diâmetro médio de poro de 

aproximadamente 36 Å, semelhante aos relatados na literatura [13, 14, 24]. Os valores de 

área específica e volume são semelhantes ao relatados na literatura [14, 23]. De acordo 

com as propriedades texturais que estão apresentadas na Tabela 4.2, nota-se que a 

diminuição da quantidade de ureia aumentou em pelo menos seis vezes a área específica 

dos catalisadores (comparando NiR e NiP) e pelo menos oito vezes o volume de poros 

(comparando NiP e NiE). Isso se deve ao fato de uma menor quantidade de ureia fornecer 

uma menor quantidade de energia para a reação, que consequentemente, evita a 

diminuição da área específica e dos poros a partir da difusão dos íons no processo de 

densificação [26]. Outro fator que leva a diminuição da área específica e do volume de 

poros é a formação de NiAl2O4 na estrutura do catalisador, uma vez que estes óxidos 

apresentam baixa porosidade e área específica [13].  
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Tabela 4.1 – Características físico-química dos catalisadores. 

 Catalisadores 

 NiP NiE NiR 

Concentração de NiO (%p)(a) 11,0 11,1 11,3 

dNi
0 (200) (nm)(b) 14,4 16,7 17,3 

Consumo teórico de H2 (cm³g-1) 32,9 33,3 33,8 

Consumo experimental de H2 (cm³g-1) 30,6 17,5 9,0 

Grau de redução (%)(c) 93,0 53,0 27,0 

Dispersão (%)(d) 6,74 5,81 5,61 

Área metálica Ni0 (m2 g-1
cat)

(e) 4,80 2,37 1,17 

(a) Determinado por EDX. 

(b) Calculado a partir dos resultados DRX utilizando a equação de Scherrer. 

(c) Determinado pela razão do consumo teórico e experimental de H2. 

(d) Calculado a partir da equação: D% = 97/dNi
0 

(e) Calculado baseado na dispersão, concentração de Ni e grau de redução. 

 

 

Figura 4.7 – a) Isotermas de fisissorção de N2 e b) distribuição do tamanho de poros 

dos catalisadores calcinados 
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Tabela 4.2 – Propriedades texturais dos catalisadores. 

Catalisadores Área 

(m²/g)(a) 

R² (b) Parâmetro C (c) Diâmetro 

médio de 

poro (Å) 

(d) 

Volume 

de Poro 

(cm³/g) 

(d) 

NiP 266 0,9999 137,6 36 0,133 

NiE 105 0,9992 160,7 32 0,015 

NiR 39 0,9999 78,7 45 0,033 

      

(a) Calculado pelo método BET multiponto. 

(b) Coeficiente de correlação do método BET multiponto. 

(c) Constante relacionada a entalpia de adsorção do N2 na amostra. 

(d) Calculado pelo método BJH (dessorção) 

 

Para evidenciar a influência da quantidade de ureia nas propriedades físico-

químicas, a Figura 4.8 apresenta uma relação entre os resultados das análises de 

quimissorção de H2 e fissisorção de N2. Desta forma, a medida que a quantidade de ureia 

aumenta, os valores de área específica, volume de poros, dispersão e grau de redução 

diminuem. O grau de redução e área específica reduziram de 93 % e 266 m²/g (catalisador 

NiP) para 27 % e 39 m²/g (catalisador NiR), respectivamente. Já a área metálica reduziu 

de 4,8 para 1,17 g/m² e a dispersão de 6,74 para 5,61 %, para os catalisadores NiP e NiR, 

respectivamente. A justificativa para a redução de até 85 % nas propriedades físico-

química é que a quantidade de energia fornecida pela reação de combustão favorece a 

densificação do material e, principalmente pela formação de uma quantidade maior de 

NiAl2O4, que diminuiu consideravelmente o grau de redução dos catalisadores 

sintetizados. 

Os detalhes da morfologia e da estrutura dos catalisadores ativados foram 

caracterizados por MEV e TEM (Figuras 4.9 e 4.10). Em todos os catalisadores é possível 

confirmar uma morfologia na forma de placas, típica de óxidos preparados pela síntese 

por combustão assistida por micro-ondas [14, 27]. Entretanto, comparando as imagens do 

MEV do catalisador preparado com a maior quantidade de ureia (NiR) com os 

catalisadores NiP e NiE, pode-se constatar uma mudança na morfologia. Enquanto que 

os catalisadores NiP e NiE apresenta uma superfície com pequenas placas, sem a presença 

de aglomerados, no catalisador NiR observa uma superfície com cavidades de aspecto 

circular. Isso pode estar associado ao um maior volume de gases produzidos na síntese, 

devido ao excesso de ureia utilizado. Contudo, não é possível afirmar que essas cavidades 

circulares possam ter influenciado nas propriedades texturais dos catalisadores. 
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Figura 4.8 – Influência da quantidade de ureia nas características físico-químicas dos 

catalisadores. 

A caracterização por MET foi realizada no catalisador NiP ativado, uma vez que 

apresentou menor tamanho de partícula e as melhores propriedades físico-química entre 

os catalisadores. A Figura 4.10a apresenta a estrutura do catalisador NiP, onde é possível 

observar a presença do Ni0 distribuído na Al2O3. A boa distribuição das nanopartículas 

de Ni pode ser melhor visualizada na Figura 4.10b, onde não há a presença de 

aglomerados ou partículas grandes. O tamanho de partícula do Ni0 e a sua respectiva 

distribuição foram estimadas e estão apresentadas nas Figuras 4.10c e d. A fase do Ni0 

identificada pelo plano (111) com distância interplanar de 0,2035 nm, envolvida por uma 

região amorfa da Al2O3, apresenta um tamanho de 12,8 nm. A distribuição do tamanho 

de partícula, Figura 4.10d, indica que o tamanho médio de partícula é de 16,9 nm, 

próximo dos valores obtidos pela técnica de difração de raios X. Comparando estes 

resultados com os catalisadores desenvolvidos por Jabbour e colaboradores [12] e Gao e 

colaboradores [14] pode-se observar que as partículas de Ni estão menos aglomeradas na 

superfície da Al2O3. 
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Figura 4.9 – Morfologia dos catalisadores obtida por microscopia eletrônica de 

varredura: NiP (a e b), NiE (c e d) e NiR (e e f). 
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Figura 4.10 – Morfologia do catalisador NiP obtida por microscopia eletrônica de 

transmissão: Escalas de (a) 100, (b) 50 e (c) 5 nm, e (d) distribuição do tamanho de 

partícula. 

 

4.3.2 Testes Catalíticos 

 

As Figuras 4.11a-d apresenta os resultados de conversão de CH4 e CO2, 

desativação, rendimento de H2 e razão H2/CO. Utilizando uma velocidade espacial de 72 

Lh-1g-1 e temperatura de 700 ºC, os catalisadores apresentaram conversões iniciais de CH4 

e CO2 acima de 80 %, ligeiramente superior ao desempenho dos catalisadores 

desenvolvidos por Jabbour e colaboradores, que utilizaram uma velocidade espacial de 

69 Lh-1g-1 e temperatura de 800 ºC [12]. Após 8 h de reação, o catalisador NiR apresenta 

uma forte desativação, quando comparado aos catalisadores NiP e NiE. Isso pode ser 
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associado a vários fatores como a formação de coque e a sinterização. Outros pontos a 

serem considerados são o baixo grau de redução e a baixa área metálica do catalisador 

NiR. Portanto, estes fatores podem ser associados a quantidade de ureia nas propriedades 

físico-químicas dos catalisadores, de forma que após 20 h de reação os catalisadores NiP 

e NiE apresentaram níveis de conversão de CH4 e CO2 de até 23,5 e 27,9 % 

respectivamente, a mais que o catalisador NiR.  

 

Figura 4.11 – a) Conversão de CH4, b) Conversão de CO2, c) Desativações 

relacionadas às conversões de CH4 e CO2 e d) rendimentos em H2 e razão H2/CO. 

  

Quanto à desativação, Figura 4.11c, os catalisadores NiP e NiE apresentaram 

baixos níveis, menores que 33 % para CH4 e CO2, enquanto que o catalisador NiR 

apresentou alta desativação (acima de 56 %). Assim, a desativação do catalisador NiR 

pode ser associado a um menor número de sítios ativos após ativação (Figura 4.8). 

Naturalmente, a desativação dos catalisadores, por sua vez, influenciou no rendimento a 

H2, Figura 4.11d, na qual os catalisadores NiP e NiE apresentaram rendimentos acima de 

50 % ao longo das 20 h de reação, enquanto que o catalisador NiR apresentou rendimento 

abaixo de 40 % no final do teste. Quanto às razões H2/CO, na Figura 4.11d foram 
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observadas diferenças significativas após 10 h de reação. Apenas o catalisador NiP 

apresentou razões próximas da unidade durante todo o teste catalítico. Isso pode estar 

relacionado ao maior número de sítios ativos do catalisador NiP, uma vez que apresentou 

o maior grau de redução e área metálica. Entretanto, somente com os resultados da 

caracterização dos catalisadores após os testes, foi possível desenvolver uma ideia mais 

consistente em torno da desativação observada.  

 

4.3.3 Caracterização dos catalisadores após teste catalítico 

 

A Figura 4.12 mostra as curvas termogravimétricas (TG) em atmosfera oxidante 

dos catalisadores após 20 h de reação. Primeiramente, a faixa de temperatura até 200 ºC 

pode ser associada a perda de água e a decomposição de hidróxidos que formou na 

superfície dos catalisadores. Assumindo que a partir da temperatura de 500 ºC 

compreende o início da queima do carbono, em nenhum dos catalisadores foi possível 

quantificar o coque formado [28, 29]. A dificuldade para medir a quantidade de carbono 

pode ser associada oxidação da fase ativa, observada a partir de 550 ºC. Neste caso, 

admitindo que o carbono é formado durante a reação, mesmo que em quantidades 

mínimas, é importante admitir a hipótese de que tenha sido formado um tipo de carbono 

que promovesse o encapsulamento da fase ativa pelo carbono, impedindo que os 

reagentes entrem em contato com a superfície ativa [30]. Assim, para comprovar esta 

hipótese, primeiramente, foi utilizada a técnica de espectrofotometria de infravermelho 

por transformada de Fourier (FTIR) acoplada a termobalança (TG) para identificar a 

presença das bandas de vibração (2364 cm-1) relacionadas a molécula de CO2, proveniente 

da queima do carbono e que consequentemente comprovasse a presença de coque. Os 

resultados são apresentados na Figura 4.13 para o catalisador NiP. Em aproximadamente 

400 ºC é observada a banda relacionada ao CO2 [31]. A medida que a temperatura 

aumenta, a intensidade do pico aumenta, uma vez que temperaturas maiores promovem 

uma maior queima do carbono.   
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Figura 4.12 – Curvas de termogravimetria dos catalisadores após teste catalítico. 

Figura 4.13 – Espectros in-situ na região do infravermelho realizados durante a análise 

termogravimétrica do catalisador NiP após teste catalítico. 
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Os difratogramas apresentados na Figura 4.14 confirmam a presença da fase ativa 

(Ni0) e do suporte (γ-Al2O3). Também, foi identificada a presença da fase NiAl2O4 nos 

catalisadores NiE e NiR, a qual está relacionada ao baixo grau de redução dos 

catalisadores. Assim, como na caracterização por termogravimetria (TG), o coque não foi 

possível identificar pela técnica de difração de raios X (DRX), uma vez que a posição dos 

picos referentes ao carbono cristalino situa-se em 2θ igual a 26 º. Portanto, estes 

resultados indicam que formou-se pequenas quantidades de carbono, mas suficientes para 

desativar os catalisadores, reforçando a ideia do encapsulamento. 

 

Figura 4.14 – Difratogramas de raios X dos catalisadores após o teste catalítico. 

 

As microscopias eletrônicas de varredura (MEV) e de transmissão (MET) 

colaboraram para confirmar a hipótese do encapsulamento da fase ativa pelo carbono. As 

Figuras 4.15a-c mostram a morfologia dos catalisadores após 20 h de reação. Quando 

comparados às morfologias dos catalisadores ativados (Figura 4.9), é possível afirmar que 

não há modificações aparentes, apenas a presença de pequena quantidade de filamentos 

de carbono, insuficiente para ser identificado pela caracterização por termogravimetria 
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(TG) devido aos efeitos proeminentes da oxidação da fase ativa. As Figuras 4.16a-d 

apresenta as nanopartículas de Ni0 e os filamento de carbono em várias ampliações. No 

geral, pode-se observar que há poucas partículas aglomeradas ou com tamanhos acima da 

média. O encapsulamento da fase foi comprovado pela microscopia eletrônica de 

transmissão (MET) realizada no catalisador NiP, na qual é possível observar na Figura 

4.16d, que as partículas de Ni0 estão envolvidas pelo carbono [30]. Na Figura 4.16b é 

possível observar partículas cuja morfologia mais alongada remete ao fenômeno de 

sinterização. Desta forma, o encapsulamento e sinterização da fase são os dois principais 

motivos da desativação dos catalisadores. 

 

 

Figura 4.15 – Morfologia dos catalisadores obtidas por microscopia eletrônica de 

varredura após teste catalítico: a) NiP, b) NiE e c) NiR. 
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Figura 4.16 – Morfologias do catalisador NiP obtidas por microscopia eletrônica de 

transmissão após teste catalítico: a) 500 nm, b) 200 nm, c) 100 nm e d) 50 nm. 

 

4.3.4 Estudo de Redução e Reação in-situ do Catalisador NiP 

 

A avaliação da estrutura do catalisador NiP através da técnica de difração de raios 

X in-situ foi importante para confirmar os eventos de desativação observados nas 

caracterizações anteriores. A Figura 4.17 apresenta os difratogramas referentes a redução 

in-situ do catalisador NiP, simulando um experimento de redução à temperatura 

programada (RTP). Os difratogramas revelam a transformação do NiO em Ni0, 

identificada pelos picos referentes as posições 51 e 63º, aproximadamente. A formação 
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da fase Ni0 inicia-se próximo a 600 ºC e está de acordo com o perfil de RTP apresentado 

na Figura 4.6. A medida que a temperatura aumenta e, principalmente, com a tempo de 

redução, nota-se o aumento da intensidade dos picos referentes a fase Ni0, demonstrando 

a gradual da redução do catalisador. O tamanho de cristalito de 13,9 nm medido após a 

redução demostra que está coerente com o valor medido pela técnica microscopia 

eletrônica de transmissão de 12,8 nm. Os valores próximos indicam que as técnicas 

empregadas têm um bom nível de precisão para medir o tamanho de partícula. 

 

 

Figura 4.17 – Difratogramas do catalisador NiP obtidos durante a redução in-situ da 

temperatura ambiente até 700 ºC permanecendo numa isoterma de 1 h.. 

 

Após a redução do catalisador (ativação), o catalisador NiP foi submetido a reação 

de reforma a seco durante 1 h. O objetivo foi avaliar a sua estrutura durante a reação. Os 

resultados apresentados na Figura 4.18 indicam que o catalisador não sofre 

transformações apreciáveis no início da reação. O que foi constatado neste experimento 

foram os efeitos de sinterização, associados ao crescimento de partículas e inerente aos 

catalisadores de Ni. A Figura 4.18b destaca o pico de difração referente ao pico principal 

do Ni0
(111), cujo o crescimento da partícula está associado ao alargamento do pico. Assim, 

foi possível estimar um aumento de aproximadamente 8 % na primeira hora de reação. 
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Entretanto, provavelmente a taxa crescimento do tamanho de partícula foi diminuindo 

durante a reação, uma vez que o tamanho de partícula medido pela técnica convencional 

de raios X após as 20 h de reação foi de 17,4 nm.  Ainda não foram encontrados indícios 

de formação coque durante a reação, conforme também não observados pela técnica de 

difração de raios X convencional. 

 

 

Figura 4.18 – a) Difratogramas do catalisador NiP obtidos durante a 1 h de reação com 

CH4 e CO2 (1:1) e b) evolução do tamanho cristalito durante com tempo de reação. 
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Diante dos resultados discutidos neste capítulo, foi proposto um esquema 

ilustrativo demonstrando a influência do teor de ureia na formação do catalisador. A 

Figura 4.19 evidencia a formação de γ-Al2O3 e NiO, somente para o catalisador NiP, e, 

as fases NiO e NiAl2O4 para catalisadores NiE e NiR, preparados com maior quantidade 

de ureia. A formação da fase NiAl2O4 está associada a uma maior energia fornecida ao 

sistema pelas maiores teores de ureia. Isso, favoreceu a uma redução significativa da área 

específica e do grau de redução dos catalisadores. 

 

 

Figura 4.19 – Esquema proposto da estrutura dos catalisadores e a influência da 

quantidade de ureia. 

  

4.4 CONCLUSÕES 

 

 O método one-pot via combustão assistida por Micro-ondas mostrou-se bem-

sucedido na síntese rápida, prática e de baixo custo dos catalisadores. O uso de baixo teor 

de combustível, baixa potência e sem aditivos na síntese, além de promover uma redução 

no custo, favoreceu a obtenção do catalisador nanométrico, com alto grau de redução e 

área específica de 266 m²/g. Nos testes catalíticos, os catalisadores produzidos com 

relação combustível/oxidação pobre e estequiométrica apresentaram níveis de 

desativação abaixo de 33 % e bons níveis de conversão. A desativação dos catalisadores 

foi associada ao encapsulamento da fase ativa pelo carbono formado durante a reação, 
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confirmado pela microscopia eletrônica de transmissão e a sua sinterização demonstrada 

pelos ensaios de difração de raios X in-situ realizados, indicando que o tamanho da 

partícula aumentou em até 8 % na primeira hora, enquanto que após 20 h foi observado 

um aumento de 20 %. Os resultados de difração de raios X in-situ confirmou que 

formação do Ni0 está de acordo com os resultados de redução à temperatura programada 

(RTP). Adicionalmente, não foi observada a presença de carbono cristalino nos ensaios 

de difração de raios X convencional ou in-situ, sugerindo a presença de carbono amorfo 

ou em pequenas quantidades. 
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CAPÍTULO 5 

____________________________________________________________ 

 

Uso do Planejamento Estatístico de Mistura no Estudo de 

Catalisadores Bi e Trimetálicos (Ni, Co e Fe) Para Reforma a Seco 

 

Resumo: 

Catalisadores bi e trimetálicos a base de Ni, Co e Fe foram sintetizados pelo 

método one-pot via combustão assistida por micro-ondas e avaliados na reação de 

reforma a seco do metano (RSM). O planejamento estatístico de mistura do tipo simplex-

centroid foi utilizado para estudar os efeitos das interações entre os três metais sobre os 

processos de desativação dos catalisadores. O delineamento de mistura foi realizado com 

restrição, considerando uma concentração mínima de Ni igual a 6 %p. Foram preparados 

sete catalisadores, sendo um monometálico, quatro bimetálicos e dois trimetálicos com 

concentrações máximas de Co e Fe de 4 %p. Os catalisadores foram caracterizados pelas 

técnicas de difração de raios X (DRX), redução à temperatura programada (RTP), 

fisissorção de N2 (BET-BJH), microscopia eletrônica de varredura com microanálise 

química (MEV – EDS) e microscopia eletrônica de transmissão (MET). Os resultados 

dos testes catalíticos mostraram que, a substituição parcial do Ni por pequenas 

concentrações de Co e/ou Fe, podem promover rendimentos de H2 acima de 50 %. O 

catalisador bimetálico NF82 foi mais ativo e estável que o catalisador NC82, devido a 

maior atividade da liga NiFe formada. As modelagens matemáticas foram consideradas 

estatisticamente significativas segundo a análise de variância (ANOVA) e contribuíram 

para confirmar os efeitos da substituição parcial do Ni. Em todos os catalisadores, foi 

observado a desativação foi associada ao encapsulamento da fase ativa pelo coque. Por 

fim, a substituição parcial do Ni por metais de menor custo e combinada com a rota 

simples de preparação pode gerar um catalisador promissor para a produção de H2 via 

reforma a seco do metano (RSM). 

Palavras-chave: Reforma a Seco do Metano, Ni, Fe, Co, One-pot, Micro-ondas e 

Planejamento de Mistura. 
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5.1 INTRODUÇÃO 

 

O Capítulo 4 dedicou-se a avaliar a influência do teor de ureia (combustível) na 

síntese one-pot assistida por micro-ondas dos catalisadores contendo somente o Ni como 

a fase ativa. Neste capítulo, o objetivo foi avaliar o rendimento de H2 dos catalisadores bi 

e trimetálicos contendo Ni, Co e Fe, utilizando o planejamento estatístico de mistura. 

Muitos trabalhos relatados na literatura estudam a substituição parcial ou total do Ni por 

outros metais, sejam nobres ou não, visando melhorar fatores como atividade, 

estabilidade, aumentar à resistência a sinterização e à formação de coque ou diminuir o 

custo do catalisador [1]. Em muitos casos, geralmente são estudados os catalisadores 

bimetálicos contendo Co ou Fe como o segundo metal [2-5]. Em outros casos, metais 

nobres como Au, Pt, Pd ou Rh são adicionados também como um segundo metal, visando 

otimizar o desempenho catalítico [6-9]. 

 Se o estudo de catalisadores contendo somente Ni envolve uma certa 

complexidade, a adição de um segundo ou em poucos casos, um terceiro metal, pode 

tornar o desenvolvimento destes catalisadores um verdadeiro desafio científico. Tratando-

se dos metais, o Co é utilizado com o objetivo de diminuir a formação de coque [10]. Há 

outros estudos como o reportado por Alonso e colaboradores, onde a adição de Co 

aumentou a atividade catalítica [11]. No caso do Fe, é conhecido que este metal exerce 

atividade catalítica significativamente menor que o Ni [12]. A vantagem do ferro é 

diminuir o custo do catalisador, uma vez que é um metal muito mais barato que o Ni e o 

Co [12]. Entretanto, é certo que não é só a adição do segundo metal que irá determinar o 

desempenho do catalisador, mas outros fatores como os parâmetros de reação 

(temperatura, tratamento de ativação e velocidade espacial), bem como também as 

características do suporte ou o método de síntese podem ser determinantes [1]. A 

combinação de Co ou Fe com o Ni, formando catalisadores bimetálicos, têm sido 

largamente reportados na literatura. Entretanto, ainda não foi estudado a influência do Ni, 

Co e Fe formando uma fase ativa trimetálica e aplicada em reações de reforma a seco do 

metano. Estudos com catalisadores trimetálicos não são tão explorados tanto quanto os 

catalisadores bimetálicos. Os estudos mais comuns que envolvem três metais, se dão pela 

combinação do Ni e com dois outros metais nobres, como Pt, Pd ou Au [6, 13]. Assim, 
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este estudo pode contribuir no campo de investigação de catalisadores trimetálicos 

contendo metais não nobres, a partir da avaliação das interações entre os metais. 

5.2 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

5.2.1 Delineamento do Planejamento 

 

Os catalisadores foram preparados de acordo com a síntese descrita no Capítulo 

4, utilizando o menor teor de ureia (2 g). A diferença foi a substituição parcial do Ni por 

Co e/ou Fe adotando a soma das proporções dos metais igual a 10 %p. O delineamento 

do planejamento estatístico de mistura do tipo simplex-centroid foi realizado partindo de 

uma configuração sem restrições, ou seja, admitindo que as fases ativas poderiam ser 

contidas somente por Ni, Co ou Fe. Como a atividade do Co e, principalmente do Fe são 

menores que a do Ni, foi selecionado o planejamento de mistura com restrições. Neste 

tipo de planejamento, são delimitados limites de concentração do segundo e do terceiro 

componentes (Co e Fe neste caso) para formular a composição da fase ativa do 

catalisador. Assim, conforme apresentado na Figura 5.1, o planejamento denominado de 

simplex-centroid com restrições foi delineado adotando uma concentração mínima de 6 

%p de Ni (Figura 6.1b).  

 

Figura 5.1 – Representação esquemática do delineamento de mistura das fases ativas 

Ni, Co e Fe. 
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A concentração de 6 %p foi selecionada para formar uma fase ativa rica em Ni. 

No total foram preparados sete catalisadores, sendo um monometálico (NiP), quatro 

bimetálicos (NC82, NC64, NF82 e NF64) e dois trimetálicos, (T622 e TPC). O catalisador 

TPC (trimetálico no ponto central da mistura) foi preparado para avaliar o erro estatístico 

dos experimentos, na qual foram realizadas três repetições. Mais informações sobre os 

catalisadores estão descritas na Tabela 5.1. As respostas selecionadas para a modelagem 

matemática foram as desativações com relação as conversões CH4 e CO2 (DesCH4 e 

DesCO2, respectivamente) e o rendimento de H2 (RendH2) após 20 h de teste. Portanto, o 

objetivo deste planejamento é avaliar o desempenho dos catalisadores no ponto de vista 

estatístico e não as suas características físico-químicas. Naturalmente, essas 

características complementarão os resultados obtidos.  

 

Tabela 5.1 – Matriz do planejamento de mistura contendo as formulações. 

  Metais (%p) 

Catalisador Sigla Ni Co Fe 

Ni-Al2O3 NiP* 10,0 - - 

Ni8Co2-Al2O3 NC82 8,0 2,0 - 

Ni6Co4-Al2O3 NC64 6,0 4,0 - 

Ni8Fe2-Al2O3 NF82 8,0 - 2,0 

Ni6Fe4-Al2O3 NF64 6,0 - 4,0 

Ni6Co2Fe2-Al2O3 T622 6,0 2,0 2,0 

Ni7,3Co0,13Fe0,13-Al2O3 TPC** 0,74 0,13 0,13 

*NiP: Ni-Al2O3 investigado no Capítulo 4. 

*TPC: trimetálico na formulação do ponto central da mistura. 

 

A metodologia utilizada na análise do planejamento de mistura está ilustrada na 

Figura 5.2, no qual a primeira etapa consistiu na análise prévia do processo para seleção 

dos componentes e suas restrições para configurar a matriz de mistura [14]. Em seguida, 

realizou-se os experimentos, onde foram utilizadas as mesmas condições de ativação (700 

ºC/1 h) e de reação (700 ºC/20 h) descritas no Capítulo 4. As conversões de CH4 e CO2, 

desativação, o rendimento de H2 e a razão H2/CO foram calculadas utilizando as Equações 

5.1 – 5.6. Após a realização dos experimentos, a etapa seguinte foi avaliar estatisticamente 
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os resultados a partir testes com modelos matemáticos, tais como os modelos quadrático 

(Equação 5.7) e cúbico completo (Equação 5.8), que verificam as interações binárias e 

ternária, respectivamente [14]. A seleção dos modelos foi realizada com base na análise 

de variância (ANOVA), na qual os valores p e F (baseado na distribuição de Fisher) foram 

calculados para cada modelo considerando um nível de confiança de 95 %. A seleção do 

modelo, por sua vez, foi realizada com base no menor valor p obtido e pela maior 

diferença entre o F calculado (Fcal) e o tabelado (Ftab) [14]. Além disso, foi calculado o 

coeficiente de correlação (R²) e os resíduos para cada modelo foram analisados a partir 

do comparativo dos valores calculados pelo modelo com os valores experimentais.  

 

Figura 5.2 – Fluxograma das etapas sequenciais do planejamento estatístico de mistura. 
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ConvCH4
=

CH4 entrada (% mol)− CH4 saída (% mol)

CH4 entrada (%mol)
 x 100 %                                                                 (5.1) 

 

ConvCO2
=

CO2 entrada (% mol)− CO2 saída (% mol)

CO2 entrada (% mol)
 x 100 %                                                                 (5.2)  

 

DesCH4
= (

ConvCH4 inicial (% mol)− ConvCH4 final (% mol)

COnv.CH4 inicial (% mol)
 x 100 %)                                                 (5.3) 

 

DesCO2
= (

ConvCO2 inicial (% mol)− ConvCO2 final (% mol)

COnv.CO2 inicial (% mol)
 x 100 %)                                                (5.4)   

 

RendH2
=

H2 saída (% mol)

2 x  CH4 inicial (% mol)
 x 100 %                                                                                 (5.5)                             

 

Razão H2/CO =
H2 saída (% mol)

  CO saída (% mol)
 x 100 %                                                                                  (5.6) 

 

ŷ =  ∑ 𝛽𝑖𝑥𝑖 +  ∑ ∑ 𝛽𝑖𝑗𝑥𝑖𝑥𝑗

𝑝

𝑖=1

 

                        

                                                           (5.7) 

 

ŷ =  ∑ 𝛽𝑖𝑥𝑖 +  ∑ ∑ 𝛽𝑖𝑗𝑥𝑖𝑥𝑗   +  ∑ ∑ 𝛿𝛿𝑖𝑗𝑥𝑖𝑥𝑗(𝑥𝑖 −  𝑥𝑗)

𝑝

𝑖<𝑗

𝑝

𝑖<𝑗

𝑝

𝑖=1

+  ∑ ∑ ∑ 𝛽𝑖𝑗𝑘𝑥𝑖𝑥𝑖𝑥𝑘

𝑖<𝑗<𝑘

 

 

 

(5.8) 

 

 

5.2.2 Caracterizações e Teste Catalítico  

 

 As técnicas de caracterização utilizadas no Capítulo 4 tais como difração de raios 

X (DRX) convencional e in-situ, fisissorção de N2 (BET-BJH), redução à temperatura 

programada (RTP), microscopia eletrônicas de varredura e de transmissão (MEV e MET, 

respectivamente) e termogravimetria (TG) foram utilizadas. Especificamente nas análises 

de difração de raios X, foram realizadas medidas sob condições de baixa velocidade 

(0,25/min) e passo de 0,1 entre os ângulos 2θ de 40 a 50° no difratômetro modelo XRD-
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7000, da marca Shimadzu, visando uma melhor resolução dos picos referentes às fases 

ativas dos catalisadores, uma vez que estes são compostos de até três metais. Desta forma, 

uma estimativa da formação de liga entre os metais constituintes dos catalisadores foi 

obtida utilizando a lei de Vegard [15], Equação 5.9, a qual faz uma relação linear entre 

os parâmetros de rede dos metais puros. Os parâmetros de rede foram calculados a partir 

do pico corresponde ao plano (111), Equação 5.10.  

                          aNixCo(ou Fe)1−x = 𝑥 X aNi + (1 − 𝑥) X aCo(ou Fe)   (5.9) 

 

a =  
√h2 +  k2 + l2  x λ

2senθ
 

(5.10) 

 

5.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.3.1 Caracterização dos Catalisadores 

 

A Figura 5.3 apresenta os difratogramas de raios X dos catalisadores bi e 

trimetálicos reduzidos (ativados). Primeiramente, pode-se identificar as linhas de difração 

correspondentes a fase γ da Al2O3. Fases referentes à formação de aluminatos podem ter 

sido formadas, porém, pela ausência de linhas de difração características, não é possível 

confirmá-las.  Em seguida, têm-se as linhas referentes as fases ativas, posicionadas no 

intervalo 2θ entre 44 e 51 º, sendo possível utilizá-las para estimar os tamanhos de 

cristalito, apresentados na Tabela 5.2. Nota-se que os tamanhos de cristalito dos 

catalisadores ativados estão entre 11 e 17 nm, demonstrando a eficiência do método na 

obtenção dos catalisadores bi e trimetálicos nanométricos. As linhas referentes aos metais 

Co e Fe, próximas das linhas do Ni, não apresentam boa definição, provavelmente 

associadas ao baixo teor ou por não estarem totalmente reduzidos. Devido às 

características semelhantes como raio iônico e estrutura cristalina é muito provável a 

formação de liga entre os metais, que se dá pelo mecanismo de difusão entre os átomos 

na rede cristalina, formando uma solução sólida. Assim, para identificar a formação de 

liga, a partir do deslocamento da linha de difração correspondente ao Ni0, foram 

adicionadas as linhas das fichas do Ni0 (JCPDS 01-070-1849), Co0 (JCPDS 01-088-2325) 

e do Fe0 (JCPDS 03-065-4150) na Figura 5.3a. Para melhorar a precisão na quantificação 

da liga foi utilizada uma condição mais lenta na medida de DRX, apresentada na Figura 

5.3b. Os resultados para os catalisadores bimetálicos, apresentados na Tabela 5.3, indicam 

que há formação de liga, cuja composição calculada pela lei de Vegard é ilustrada na 
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Figura 5.4 [15]. Percebe-se, então, que a formação de ligas com diferentes teores de Co e 

Fe nos catalisadores NC82, NC64, NF82 e NF64. 

 

Figura 5.3 – Difratogramas dos catalisadores mono, bi e trimetálicos reduzidos: a) 2θ 

entre 10 a 80 com velocidade de varredura de 2 º/min e b) 2θ entre 40 a 50 com 

velocidade de varredura de 0,25 º/min. 

 

Figura 5.4 – Relação linear entre os parâmetros de rede: a) entre Ni e Co e b) entre Ni e 

Fe. 

 

Portanto, supõe-se que as fases ativas dos catalisadores bimetálicos sejam 

formadas por uma liga de Ni e Co ou Fe. Como os parâmetros de rede experimental são 

diferentes dos teóricos, sugere-se que parte do Ni ou do outro metal (Co ou Fe) não 

formou solução sólida entre si e que devido a sua baixa concentração não pode ser 

identificado pela técnica de difração de raios X. O mesmo efeito provavelmente deve ter 



P á g i n a  | 78 

 

ocorrido na formação da fase ativa dos catalisadores trimetálicos, uma vez que 

comparando os desvios relativos dos parâmetros de rede dos catalisadores T622 (3,5349 

Å) e TPC (3,5187 Å) com relação ao parâmetro de rede do Ni0 (a = 3,5238 Å), há evidente 

diferença. 

 

Tabela 5.2 – Tamanho de cristalito da fase ativa dos catalisadores. 

 Catalisadores 

 NiP NC82 NC64 NF82 NF64 T622 TPC 

Tamanho de 

Cristalito (nm)(a) 

16,8 11,3 12,0 14,0 15,0 13,2 11,5 

(a) Calculado pela equação de Scherrer utilizando os resultados de DRX. 

 

Tabela 5.3 – Parâmetro de rede e composição da liga nos catalisadores bimetálicos. 

Catalisadores Ângulo de 

difração 2θ (º) 

Parâmetro de 

rede medido, 

a (Å) 

Parâmetro de 

rede teórico, a 

(Å) 

Composição 

da liga (a) 

NC82 44,748 3,5343 3,5478 Ni0,916Fe0,084 

NC64 44,734 3,5563 3,5718 Ni0,738Fe0,262 

NF82 44,484 3,5212 3,5038 Ni0,975Co0,025 

NF64 44,121 3,5125 3,4838 Ni0,891Co0,109 

(a) Calculado usando a Lei de Vegard [15]. 

 

A influência do segundo e terceiro metal foi observada nas propriedades texturais 

apresentadas nas Figuras 5.5a-b. Pode observar que todos os catalisadores apresentaram 

o mesmo tipo de isoterma (tipo IV) relacionada aos materiais tipicamente mesoporosos.  

A Tabela 5.4 apresenta as propriedades texturais dos catalisadores, onde é possível 

observar que em geral a adição do segundo metal, produziu uma pequena redução da área 

específica e do volume de poros, porém, mantendo as mesmas características texturais. 

Independentemente, o diâmetro de poros calculados para todos os catalisadores são 

praticamente os mesmos, entre 35,7 e 36,6 Å, onde considerando a precisão da técnica, 

pode-se admitir que todos os catalisadores possuem poros com praticamente os mesmos 

tamanhos. Portanto, é razoável supor que a acessibilidade dos reagentes aos sítios ativos 

durante a reação de reforma será a mesma entre os catalisadores. 
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Figura 5.5 – Isotermas de adsorção de N2 (a) e distribuição do tamanho de poros (BJH) 

(b) dos catalisadores mono, bi e trimetálicos calcinados. 

 

Tabela 5.4 – Características texturais dos catalisadores calcinados. 

Catalisadores Área 

específica 

(m²/g) (a) 

R² (b) Constante 

C (c) 

Volume de 

poros, Vp 

(cm³/g) (d) 

Diâmetro de 

poros, Dp 

(Å)(d) 

NiP 266 0,9999 137,6 0,133 36,4 

NC82 198 0,9999 152,8 0,065 36,2 

NC64 225 0,9999 93,9 0,118 36,4 

NF82 268 0,9999 94,7 0,103 36,3 

NF64 168 0,9996 41,7 0,050 35,7 

T622 191 0,9998 126,4 0,063 36,2 

TPC 251 0,9999 87,8 0,062 36,4 

(e) Calculado pelo método BET multiponto. 

(f) Coeficiente de correlação do método BET multiponto. 

(g) Constante relacionada a entalpia de adsorção do N2 na amostra. 

(h) Calculado pelo método BJH de dessorção. 

 

A influência da adição do segundo e terceiro metal foi avaliada a partir da 

obtenção dos perfis de redução à temperatura programada (RTP). A Figura 5.6 apresenta 

os perfis dos catalisadores. Primeiramente, o catalisador NiP apresenta um pico de 

redução, associado a forte interação Ni-Al2O3 [16, 17]. A adição de Co e Fe produziram 

alterações consideráveis nos perfis de redução. Os catalisadores NC82 e NC64 

apresentaram basicamente três eventos, sendo o primeiro por volta de 587 °C (catalisador 

NC82) e o segundo por volta de 650 ºC (catalisador NC64), associado a redução do Co3O4 

para CoO [2, 18]. Já o terceiro evento ocorre por volta de 736 ºC para ambos os 
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catalisadores e está associado à redução do CoO para Co metálico [2, 18]. A diminuição 

da temperatura de redução no catalisador NC82 implica em uma redução mais fácil dos 

óxidos de Ni e Co, observadas a partir da adição de pequenas concentrações de Co. No 

caso dos catalisadores bimetálicos contendo Ni e Fe foram identificadas mudanças 

significativas nos perfis de redução. O catalisador NF82 apresentou três picos de redução, 

sendo o primeiro em aproximadamente 350 ºC associado a redução do Fe2O3 para Fe3O4. 

Por sua vez, o segundo evento (550 ºC) está relacionado a redução do Fe2O3 a FeO, e por 

fim, no terceiro evento (710 ºC) refere-se à formação da fase metálica (Fe0) [2, 19, 20]. 

Para o catalisador com uma concentração maior de Fe (NF64), apresentou três eventos de 

redução, o primeiro a 550 ºC e a 650 ºC ocorre o segundo e terceiro evento, sugerido pela 

assimetria do pico. A formação de um pico similar ao do catalisador NiP nos catalisadores 

NF64 e NC64 sugere a formação de uma liga, que por sua vez está de acordo com a maior 

composição de ferro e cobalto na liga calculada utilizando a lei de Vergard (Tabela 5.3). 

Para os catalisadores NF82 e NC82, cujas concentrações de Fe e Co na liga são menores, 

o perfil dos picos de redução foram distintos, que pode ser atribuídos às reduções dos 

óxidos de ferro ou cobalto que não formaram soluções sólidas com NiO. O mesmo efeito 

pode ser atribuído aos catalisadores trimetálicos (T622 e TPC), uma vez que foram 

observados um número reduzido de eventos de redução, sugerindo a formação de liga.  

 

Figura 5.6 – Redução à temperatura programada (RTP) dos catalisadores mono, bi e 

trimetálico
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As características morfológicas dos catalisadores mono e bimetálicos, e 

trimetálicos ativados estão apresentadas na Figura 5.7. Todos os catalisadores 

apresentaram praticamente a mesma morfologia, ou seja, no formato de placas 

características da síntese por combustão.  

 

Figura 5.7 – Morfologia dos catalisadores mono, bimetálicos e trimetálicos ativados: a) 

NiP, b) NC82, c) NC64, d) NF82, e) NF64, f) TPC e g) T622. 

 

5.3.2 Testes Catalíticos 

 Os resultados dos testes de catalíticos de reforma a seco do metano (RSM) estão 

apresentados na Figura 5.8. As conversões de CH4 e CO2 (Figuras 5.8a e b) foram 

inicialmente superiores a 60 % para todos os catalisadores. A adição do segundo e do 

terceiro metal promoveram perdas em diferentes níveis em relação ao catalisador NiP. 

Isso na maioria das vezes é considerado normal, uma vez que o Ni é uma fase mais reativa 

que o Co e, principalmente, que o Fe. Muitas vezes, a ideia de se utilizar um segundo ou 

terceiro metal é atingir níveis próximos de reatividade, baixando o custo de catalisador, 

uma vez que o Co e o Fe possuem um custo menor. Em outros casos, espera-se a 

diminuição da formação de coque a partir da adição de outro metal [21, 22].  

Comparando os catalisadores bimetálicos NC82 e NC64, estes apresentaram 

atividades semelhantes com relação a conversão de CH4 (cerca de 30 %). Já para a 



P á g i n a  | 82 

 

conversão de CO2, foi observada uma diferença de 7 % entre os catalisadores NC82 e 

NC64. No caso dos bimetálicos contendo Ni e Fe (NF82 e NF64) foram observadas 

grandes diferenças entre os níveis de conversão de CH4 e CO2. A substituição parcial por 

ferro promoveu uma queda significativa na atividade, apresentando uma diferença de 36 

e 43 % para CH4 e CO2, respectivamente, ao final das 20 h de reação. Isso se deve ao fato 

de que o teor de ferro na liga pode alterar a reatividade tanto para o CH4 como para CO2, 

como relatado por Tomishige e colaboradores [12]. Por outro lado, ao contrário do que 

normalmente é reportado na literatura, o catalisador bimetálico NF82 apresentou melhor 

reatividade que o catalisador bimetálico NC82. Quanto aos trimetálicos, naturalmente o 

catalisador com maior teor de Ni e teores intermediários de Co e Fe (TPC) apresentou 

maiores níveis de conversão de CH4 e CO2, sendo, portanto, mais reativo que os 

bimetálicos NC82 e NC64. Assim, percebe-se novamente, que a proporção dos metais, 

associada à formação de liga, pode influenciar significativamente na reatividade dos 

catalisadores. 

 A Figura 5.8c destaca as desativações dos catalisadores relacionadas às 

conversões de CH4 e CO2. Novamente, os resultados confirmam a boa atividade do 

catalisador NF82, apresentando uma desativação relacionada à conversão de CH4 de pelo 

menos 17 % menor que os catalisadores bi e trimetálicos e pelo menos 25 % menor com 

relação a conversão de CO2. Os rendimentos de H2, apresentados na Figura 5.8d, foram 

entre 14 e 57 % no final das 20 h. Comparando com os resultados de conversão CH4 

(Figura 5.8a), rendimentos menores podem ser associados a ocorrência da reação de troca 

gás-água (Equação 5.11), na qual parte do H2 produzido é consumido, diminuindo assim 

o rendimento. Quanto as razões H2/CO, foram observadas diferenças significativas a 

partir de 6 h de reação, que foi atribuída aos diferentes níveis de conversão de CH4 e CO2 

dos catalisadores. No final das 20 h de reação, os catalisadores apresentaram razões entre 

0,5 e 1,03. As menores razões foram observadas nos catalisadores NF64 (0,68) e T622 

(0,71). Apesar do catalisador NF82 apresentar uma desativação maior que o catalisador 

NiP, as razões H2/CO foram muito próximas, sendo 1,03 e 0,99 para NiP e NF82, 

respectivamente. A razão H2/CO próxima da unidade do catalisador NF82 está 

relacionada ao fato de apresentar praticamente os mesmos níveis de desativação 

relacionados ao CH4 e CO2. 

CO2 +  H2  ↔ CO +  H2O     (𝛥𝐻298 𝐾
0 = + 41 kJ mol-1)                                            (5.11) 
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Figura 5.8 – Resultados dos testes catalíticos: a) conversões de CH4, b) conversões de CO2, c) desativação dos catalisadores em relação as 

conversões de CH4 e CO2 e d) rendimento de H2 e razão H2/CO. 
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5.3.3 Caracterização dos catalisadores após teste catalítico 

 

 A Figura 5.9 apresenta as curvas de perda de massa dos catalisadores após 20 h 

de reação obtidos pela análise de termogravimetria (TG) com atmosfera oxidante. Assim 

como observado no Capítulo 4, em todos os catalisadores não foram identificadas perdas 

de massa suficientes para quantificar a quantidade de carbono, apenas os eventos 

relacionados a oxidação da fase ativa contendo níquel e ferro principalmente, que por sua 

apresentou eventos de oxidação em baixas temperaturas. Já os catalisadores contendo 

cobalto, não foi possível identificar os efeitos de oxidação. 

As morfologias dos catalisadores após 20 h de reação foram obtidas por 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) e estão apresentadas na Figura 5.10. Para as 

ampliações obtidas, apenas no catalisador NiP foi possível identificar algumas regiões 

contendo o carbono do tipo filamentoso (nanotubo), enquanto que nos outros 

catalisadores não se observa tal ocorrência após a ativação. Isso sugere que o catalisador 

contendo uma maior quantidade de Ni produz uma maior quantidade de carbono 

filamentoso. Portanto, a adição do segundo e terceiro metal pode promover uma redução 

deste tipo de carbono. Porém, não foi possível reduzir o tipo de carbono que causa o 

encapsulamento da fase ativa. Como os resultados são semelhantes aos observados no 

Capítulo 4, no sentido de apresentar uma desativação sem grandes formações de coque, 

sugere-se que a desativação dos catalisadores foi causada pela formação do tipo de 

carbono que encapsula a fase ativa e pela sinterização da fase ativa [23].  

 

Figura 5.9 – Curvas termogravimétricas dos catalisadores após teste catalítico. 
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Figura 5.10 – Morfologia dos catalisadores após teste catalítico: a) NiP, b) NC82, c) 

NC64, d) NF82, e) NF64, f) T622 e g) TPC.  
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5.3.4 Avaliação Estatística do Desempenho dos Catalisadores 

 

 No sentido de avaliar melhor o comportamento dos catalisadores, o planejamento 

de mistura foi proposto nesta tese para compreender a influência da adição dos metais Ni, 

Co e Fe no desempenho catalítico. As respostas selecionadas foram as desativações dos 

catalisadores relacionadas as conversões de CH4 (DesCH4) e CO2 (DesCO2) e o rendimento 

em H2 (RendH2). Os resultados que compõe a matriz experimental do planejamento estão 

contidos na Tabela 5.5 e a Figura 5.11 apresenta as três repetições do teste catalítico 

realizadas com o catalisador TPC. Os valores próximos nas três respostas referentes aos 

experimentos realizados no ponto central (catalisador TPC) indicam o bom nível de 

repetibilidade. 

 

Tabela 5.5 – Resultados dos testes catalíticos aplicado ao planejamento de mistura. 

 Respostas 

Catalisador DesCH4 (%) DesCO2 (%) RendH2 (%) 

NiP 27,8 35,3 56,9 

NC82 59,4 72,3 31,2 

NC64 55,5 65,2 30,7 

NF82 38,9 40,1 47,6 

NF64 81,5 84,2 14,4 

T622 74,4 82,6 16,2 

TPC 56,5 57,4 41,7 

TPC * 54,9 56,1 39,6 

TPC * 54,2 56,2 39,2 

*Repetições para avaliar o erro experimental. 

 

A primeira resposta avaliada foi a DesCH4, onde a Tabela 5.6 e a Figura 5.12 

apresentam uma análise da influência de cada componente. Os valores p superiores a 0,05, 

considerando o nível de significância de 95 %, mostram que as interações entre Co e Fe 

e entre os três metais não são significativas do ponto de vista estatístico. Analisando 

isoladamente cada metal, percebe-se que o Ni é o mais ativo, pois promove o menor nível 

de desativação, seguido por Co e Fe. A combinação do Ni com Co ou Fe promoveu 
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grandes diferenças na desativação (DesCH4). O aumento da concentração de cobalto não 

promoveu grandes diferenças na desativação entre os catalisadores NC82 e NC64, 

enquanto que teores maiores de ferro promoveram aumentos significativos da 

desativação. Por outro lado, o catalisador NF82 apresentou os menores níveis de 

desativação entre os catalisadores bimetálicos. 

 

Figura 5.11 – Repetições dos testes catalíticos no ponto central (catalisador TPC). 

 

Tabela 5.6 – Análise da influência dos metais e suas interações na desativação dos 

catalisadores em relação a conversão de CH4 (DesCH4). 

     Limites 

 Coeficiente Desvio 

Padrão 

t* p Inferior 

(-95 %) 

Superior 

(+95 %) 

Ni (A) 27,8 1,155 24,06 0,001723 22,84 32,78 

Co (B) 55,5 1,155 48,04 0,000433 50,55 60,49 

Fe (C) 81,5 1,155 70,48 0,000201 76,48 86,42 

AB 71,1 5,662 12,55 0,006289 46,70 95,42 

AC - 62,8 5,662 -11,09 0,008041 - 87,12 - 38,40 

BC 23,7 5,662 4,193 0,052445 - 0,621 48,10 

ABC - 89,3 30,62 -2,916 0,100026 - 221,0 42,47 

*t: Coeficiente divido pelo desvio padrão. 
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Figura 5.12 – Gráfico de Pareto, indicando os efeitos padronizados para a desativação 

dos catalisadores em relação ao CH4 (DesCH4). 

 

Para a obtenção do modelo matemático, foram avaliados os resultados da análise 

de variância (ANOVA), que estão apresentados nas Tabela 5.7, qual compara os modelos 

linear, quadrático e cúbico especial. Comparando os parâmetros p, o menor valor indica 

que o modelo é o que se ajusta melhor aos dados experimentais. Desta forma, o modelo 

quadrático se ajusta melhor, apesar de apresentar o R² ligeiramente menor que o do 

modelo cúbico especial. Além disso, o Fcal (F calculado) maior que o Ftab (F tabelado) 

reforça a confiabilidade do modelo quadrático em relação aos outros, uma vez que Fcal 

maior que o Ftab indica que o modelo é válido [14]. Portanto, a Tabela 5.8 mostra o ajuste 

geral para o modelo quadrático e a Equação 5.12 descreve a influência de Ni, Co e Fe na 

desativação de CH4 (DesCH4). 
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Tabela 5.7 – Ajuste sequencial dos modelos linear, quadrático e cúbico especial para a 

resposta DesCH4. 

 SQ(a) GL(b) MQ(C)     

Modelo Efeito Erro Efeito Erro Efeito Erro Fcal Ftab p R² 

Linear 1613,1 476,2 2 6 806,6 79,37 10,2 5,14 0,011840 0,77208 

Quadrático 462,2 14,0 3 3 154,1 4,67 33,0 9,28 0,008506 0,99329 

Cúbico Especial 11,4 2,8 1 2 11,4 1,34 8,50 18,51 0,100256 0,99872 

Total ajustado 2089,3  8  261,2      

(a) SQ – Soma quadrática. 

(b) GL – Grau de Liberdade. 

(c) MQ –Média quadrática. 

(d) Fcal – F calculado e Ftab – tabelado. 

 

Tabela 5.8 – Análise de variância (ANOVA) para o modelo quadrático considerando os 

componentes significativos para a resposta DesCH4. 

 SQ(a) GL(b) MQ(c) Fcal Ftab(d) p R² 

Modelo 2061,5 4 515,38 74,22 6,39 0,000526 0,9867 

Erro 27,8 4 6,944     

Total 2089,3 8      

(a) Soma quadrática. 

(b) Grau de Liberdade. 

(c) Média quadrática. 

(d) F(4,4) tabelado baseado distribuição de Fischer para o nível de confiança de 95 %. 

 

𝐷𝑒𝑠𝐶𝐻4 = 27,8 ∙ 𝑁𝑖 + 55,5 ∙ 𝐶𝑜 + 81,5 ∙ 𝐹𝑒 + 71,1 ∙ 𝑁𝑖 ∙ 𝐶𝑜 − 62,8 ∙ 𝑁𝑖 ∙ 𝐹𝑒    (5.12)  

Onde: Ni, Co e Fe correspondem as frações de cada elemento na composição do 

catalisador.             

 

A Figura 5.13 faz um comparativo entre os valores experimentais e os valores 

preditos pelo modelo matemático. Então, percebe-se que o modelo apresenta um bom 

ajuste, ou seja, com baixos níveis de resíduos. Ainda, as três repetições realizadas na 

proporção do ponto central (catalisador TPC) indica que o teste catalítico possui uma boa 

repetibilidade.  
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Figura 5.13 – Valores previstos pelo modelo cúbico especial para a resposta 

desativação dos catalisadores em relação a conversão de CH4 (DesCH4). 

 

A Figura 5.14 apresenta a projeção gráfica do modelo, visualizada na superfície 

de resposta (Figura 5.13a) e na superfície de contorno (Figura 5.13b). Analisando as 

superfícies fica evidente que há influência dos metais na desativação dos catalisadores 

em relação a conversão de CH4. Baixas concentrações de Ni não promove boas 

estabilidades a CH4, onde somente em concentrações acima de 7 %p, o catalisador 

apresenta desativação abaixo de 50 %. Analisando a influência do Co, percebe-se que o 

aumento da estabilidade só foi possível em concentrações abaixo de 2 %, o que é 

contraditório com alguns trabalhos reportados na literatura, que relatam que a adição de 

Co melhora o desempenho dos catalisadores [2, 11]. Interessantemente, conforme 

observado nos resultados dos testes catalíticos, a adição de Fe apresentou efeitos mais 

significativos na desativação quando comparado a adição de Co, uma vez que 

normalmente o Fe é menos ativo [12, 24].  

No caso do Fe, a adição tanto apresentou a maior desativação, como também, 

apresentou menor desativação (maior estabilidade) entre os catalisadores bimetálicos. 

Isso pode ser associado ao método de preparação, uma vez que não há trabalhos relatando 

o método de preparo para bimetálicos relatado nesta tese. Normalmente, catalisadores 

bimetálicos são preparados pelo método de impregnação. Outra hipótese seria a formação 
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de liga NiFe mais reativa que a NiCo.  Analisando na perspectiva de configuração de 

catalisadores trimetálicos, percebe-se a partir da análise das superfícies, que bons níveis 

de estabilidade são alcançados com baixas concentrações de Fe e Co, o que podem ser 

associados as espécies de Fe2O3 e Co3O4 mais fáceis de reduzir, conforme observado nos 

perfis de RTP.  Isso pode ser interessante na preparação de catalisadores com resistência 

a formação de filamentos de carbono e a sinterização da fase ativa, uma vez que possuem 

temperaturas de Tamman e Huttig maiores que as do Ni [23].  

 

 

Figura 5.14 – Superfície de resposta (a) e de contorno (b) para a resposta desativação 

dos catalisadores em relação a conversão de CH4 (DesCH4) em função da proporção dos 

metais. 

 

Da mesma forma que a desativação dos catalisadores em relação à conversão de 

CH4 (DesCH4) foi avaliada, os resultados para a desativação relacionada à conversão de 

CO2 podem ser observados nas Tabelas 5.9, 5.10 e 5.11 e nas Figuras 5.15, 5.16 e 5.17. 

A Tabela 5.9 apresentam a análise dos coeficientes e a partir dos valores de p abaixo de 

0,05 e pelo gráfico de Pareto (Figura 5.15) observa-se que os metais e suas respectivas 

interações são estatisticamente significativas. Diferentemente ao observado para a 

resposta DesCH4, a interação entre os três metais é significativa.  
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Tabela 5.9 – Análise da influência dos metais e suas interações na desativação dos 

catalisadores em relação a conversão de CO2 (DesCO2). 

     Limites 

 Coeficiente Desvio 

Padrão 

t* p Inferior 

(-95 %) 

Superior 

(+95 %) 

Ni (A) 35,3 0,739 47,70 0,000439 32,07 38,43 

Co (B) 65,2 0,739 88,16 0,000129 61,97 68,33 

Fe (C) 84,2 0,739 113,9 0,000077 80,99 87,35 

AB 88,3 3,620 24,38 0,001678 72,70 103,9 

AC - 78,4 3,620 - 21,67 0,002123 - 94,02 - 62,86 

BC 31,9 3,620 8,817 0,012620 16,34 47,50 

ABC -258,5 19,58 - 13,20 0,005689 - 342,7 - 174,2 

*t: Coeficiente divido pelo desvio padrão. 

 

 

Figura 5.15 – Gráfico de Pareto, indicando os efeitos padronizados para a desativação 

dos catalisadores em relação ao CO2 (DesCO2). 

 

Analogamente, os três modelos foram comparados pela ANOVA, conforme 

Tabela 5.10, a qual confirma a influência dos três metais a partir do modelo matemático 
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cúbico especial, que obteve o menor valor p e o maior Fcal. Portanto, a ANOVA 

apresentada na Tabela 5.11 valida o modelo cúbico especial (Equação 5.13) para 

descrever a resposta DesCO2. A Figura 5.16 mostra que o modelo proposto se ajusta bem 

ao dados experimentais, devido ao baixo nível de resíduos. 

 

Tabela 5.10 – Ajuste sequencial dos modelos linear, quadrático e cúbico especial para a 

resposta DesCO2. 

 SQ(a) GL(b) MQ(C)     

Modelo Efeito Erro Efeito Erro Efeito Erro Fcal Ftab p R² 

Linear 1481,2 827,5 2 6 740,6 137,9 5,36 5,14 0,046051 0,64156 

Quadrático 731,2 96,3 3 3 243,7 32,09 7,60 9,28 0,064957 0,95830 

Cúbico Especial 95,2 1,09 1 2 95,2 0,546 174,3 18,51 0,005689 0,99953 

Total ajustado 2308,7  8  288,6      

(a) SQ – Soma quadrática. 

(b) GL – Grau de Liberdade. 

(c) MQ –Média quadrática. 

(d) Fcal – F calculado e Ftab – tabelado. 

 

Tabela 5.11 – Análise de variância (ANOVA) para o modelo cúbico especial para a 

resposta DesCH4. 

 SQ(a) GL(b) MQ(c) Fcal Ftab(d) p R² 

Modelo 2307,6 6 384,59 704,3 19,33 0,001419 0,9995 

Erro 1,092 2 0,5461     

Total 2308,7 8      

(a) Soma quadrática. 

(b) Grau de Liberdade. 

(c) Média quadrática. 

(d) F(6,2) tabelado baseado distribuição de Fischer para o nível de confiança de 95 %. 

 

𝐷𝑒𝑠𝐶𝑂2 = 35,3 ∙ 𝑁𝑖 + 65,2 ∙ 𝐶𝑜 + 84,2 ∙ 𝐹𝑒 + 88,3 ∙ 𝑁𝑖 ∙ 𝐶𝑜 − 78,4 ∙ 𝑁𝑖 ∙ 𝐹𝑒 + 31,9 ∙

𝐶𝑜 ∙ 𝐹𝑒 − 258,5 ∙ 𝑁𝑖 ∙ 𝐶𝑜 ∙ 𝐹𝑒                                                                           (5.13) 

Onde: Ni, Co e Fe correspondem as frações de cada elemento na composição do 

catalisador.                                                                           
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Figura 5.16 – Valores previstos pelo modelo cúbico especial para a resposta 

desativação dos catalisadores em relação a conversão de CO2 (DesCO2). 

 

A partir das superfícies de resposta e de contorno apresentadas na Figura 5.17a-b, 

percebe-se que o comportamento foi bastante similar ao observado na resposta DesCH4, 

onde os catalisadores contendo Fe apresentaram maior estabilidade a CO2 que os 

catalisadores contendo Co. As superfícies mostram que para os catalisadores bimetálicos 

contendo Ni e Fe até 3 %p são observadas desativações menores que 50 %, enquanto que 

nos catalisadores bimetálicos Ni-Co, concentrações acima de 1 %p de Co aumentam 

consideravelmente a desativação.  

Por fim, a resposta rendimento de H2 (RendH2) foi também analisada. A Tabela 

5.12 e a Figura 5.18 apresentam a análise dos componentes e suas respectivas interações. 

Neste caso, as interações entre dois e três metais foram consideradas significativas, com 

exceção da interação entre Co e Fe. 
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Figura 5.17 – Superfície de resposta (a) e de contorno (b) para a resposta desativação 

dos catalisadores em relação a conversão de CO2 (DesCO2) em função da proporção dos 

metais. 

 

Tabela 5.12 – Análise da influência dos metais e suas interações no rendimento de H2 

(RendH2). 

     Limites 

 Coeficiente Desvio 

Padrão 

t* p Inferior 

(-95 %) 

Superior 

(+95 %) 

Ni (A) 56,9 1,314 43,253 0,000534 51,19 62,5 

Co (B) 30,7 1,314 23,357 0,001828 25,04 36,36 

Fe (C) 14,4 1,314 10,918 0,008285 8,69 20,0 

AB -50,3 6,439 - 7,811 0,015995 - 78,0 - 22,6 

AC 48,0 6,439 7,454 0,017523 20,29 75,70 

BC - 25,5 6,439 - 3,96 0,058245 - 53,2 2,20 

ABC 250,4 34,82 7,189 0,018805 100,5 400,2 

*t: Coeficiente divido pelo desvio padrão. 
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Figura 5.18 – Gráfico de Pareto, indicando os efeitos padronizados para o rendimento 

de H2 (RendH2). 

 

A Tabela 5.13 indica que o modelo cúbico especial tem o melhor ajuste aos dados 

experimentais, confirmado pelos valores p e Fcal maior que o Ftab. Desta forma, a Tabela 

5.14 apresenta os resultados do ajuste do modelo cúbico especial, descrito na Equação 

5.14. A Figura 5.19 reforça que o modelo selecionado tem baixo nível de resíduos, 

evidenciado pelo R² de 0,9977. Neste caso, foram considerados todos os componentes 

para compor o modelo matemático, apesar da interação CoFe não ser considerada 

significativa. Quando a interação CoFe é retirada da modelagem o coeficiente de 

correlação cai para 0,9867, aumentando o nível de resíduos. Então, optou-se por manter 

a interação CoFe na modelagem. 
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Tabela 5.13– Ajuste sequencial dos modelos linear, quadrático e cúbico especial para a 

resposta RendH2. 

 SQ(a) GL(b) MQ(C)     

Modelo Efeito Erro Efeito Erro Efeito Erro Fcal Ftab p R² 

Linear 1152,7 380,6 2 6 576,3 63,44 9,08 5,14 0,015299 0,75175 

Quadrático 287,9 92,7 3 3 96,0 30,91 3,10 9,28 0,188507 0,93952 

Cúbico Especial 89,3 3,46 1 2 89,3 1,728 51,7 18,51 0,001881 0,99775 

Total ajustado 1533,3  8  191,7      

(a) SQ – Soma quadrática. 

(b) GL – Grau de Liberdade. 

(c) MQ –Média quadrática. 

(d) Fcal – F calculado e Ftab – tabelado. 

 

Tabela 5.14 – Análise de variância (ANOVA) para o modelo cúbico especial para a 

resposta RendH2. 

 SQ(a) GL(b) MQ(c) Fcal Ftab(d) p R² 

Modelo 1529,8 6 254,97 147,6 19,33 0,006745 0,99775 

Erro 3,455 2 1,728     

Total 1533,3 8      

(a) Soma quadrática. 

(b) Grau de liberdade. 

(c) Média quadrática. 

(d) F(6,2) tabelado baseado distribuição de Fischer para o nível de confiança de 95 %. 

 

𝑅𝑒𝑛𝑑𝐻2 = 56,9 ∙ 𝑁𝑖 + 30,7 ∙ 𝐶𝑜 + 14,4 ∙ 𝐹𝑒 − 50,3 ∙ 𝑁𝑖 ∙ 𝐶𝑜 + 48 ∙ 𝑁𝑖 ∙ 𝐹𝑒 − 25,5 ∙
𝐶𝑜 ∙ 𝐹𝑒 + 250,4 ∙ 𝑁𝑖 ∙ 𝐶𝑜 ∙ 𝐹𝑒                                                                          (5.14) 

Onde: Ni, Co e Fe correspondem as frações de cada elemento na composição do 

catalisador.            

 

As superfícies de resposta e de contorno (Figura 5.20a-b) validam os resultados 

dos testes catalíticos. A interação NiFe em catalisadores com baixos teores de Fe 

apresentam maior reatividade que os catalisadores bimetálicos NiCo estudados nesta tese. 

Ainda a partir da análise das superfícies é possível constatar a possibilidade de substituir 

até 3 %p de Ni mantendo o rendimento de H2 acima de 45 %, permitindo diminuir o custo 

de catalisador. 
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Figura 5.19 – Valores previstos pelo modelo cúbico especial para a resposta 

rendimento de H2 (RendH2). 

 

 

 

Figura 5.20 – Superfície de resposta (a) e de contorno (b) para a resposta rendimento de 

H2 (RendH2) e em função da proporção dos metais. 
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5.3.5 Avaliação da Estrutura dos Catalisadores Bimetálicos NC64 e NF64 por Difração 

de Raios X in-situ Durante a Reação de Reforma a Seco (RSM) 

 Os catalisadores com maiores concentrações de Co e Fe, NC64 e NF64, 

respectivamente, foram analisados pela técnica de difração de raios X in-situ durante a 

redução sob atmosfera de H2 e reação de reforma a seco (RSM) na temperatura de 700 

ºC. A Figura 5.21 apresenta os difratogramas referentes a redução dos catalisadores NC64 

e NF64. Em ambos os catalisadores, a formação da fase metálica é observada em 

temperaturas próximas a 700 ºC e estão de acordo com os perfis de redução a temperatura 

programada (RTP). Não foram visualizadas linhas de difração referentes aos óxidos de 

Ni, Co e Fe. As linhas identificadas são referentes ao Ni0 e suas ligas, uma vez que não 

foram identificadas as linhas referentes ao Co0 e Fe0. Ainda, maiores graus de redução 

dos catalisadores são obtidos após isoterma de 1 h a 700 ºC, evidenciado pelo aumento 

da intensidade dos picos referentes a fase ativa. 

 

Figura 5.21 – Resultados da análise de difração de raios X in-situ: sob redução em 

atmosfera de H2: (a) NC64 e (b) NF64. 
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 A Figura 5.22 apresenta os difratogramas de raios X referentes à primeira hora de 

reação catalítica. Ambos os catalisadores se apresentam sem maiores modificações, 

(Figuras 5.22a e b) no que diz respeito ao surgimento de fases secundárias. Também, não 

foram observados picos relacionados a formação de coque. No entanto, os catalisadores 

apresentaram diferenças no crescimento do tamanho de partícula (Figuras 5.22 c – f) onde 

o catalisador NF64 obteve o menor crescimento, quando comparado para ao NC64. 

Apesar da pequena diferença, o resultado indica que o ferro, quando comparado ao 

cobalto, pode diminuir os efeitos de sinterização durante a reação catalítica. 

 

 

Figura 5.22 – Resultados da análise de difração de raios X in-situ: i) reação de reforma 

a seco: (a) NC64 e (b) NF64. ii) evolução do tamanho de partícula na primeira hora de 

reação: (c) e (e) NC64 e (d) e (f) NF64. 
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5.4 CONCLUSÕES 

 

 A substituição parcial do Ni por Co e/ou Fe promoveu alterações significativas 

nos perfis de redução à temperatura programada, onde pequenas concentrações 

diminuíram a temperatura de redução. O planejamento de mistura aplicado neste capítulo 

se mostrou uma ferramenta eficiente para avaliar e quantificar a influência das interações 

entre Ni, Co e Fe no desempenho catalítico, associado a desativação e ao rendimento de 

H2. Os processos de desativação dos catalisadores podem ser associados ao 

encapsulamento da fase ativa pelo carbono e sua sinterização confirmada pelos resultados 

de difração de raios X in-situ. 

Entre os catalisadores bimetálicos, o catalisador NF82 foi mais ativo que o NC82, 

em contraste ao que é observado o contrário na literatura, uma vez que o Co é ativo que 

o Fe. Verificou-se que pequenas concentrações de Fe promovem níveis de conversões de 

CH4 e CO2 acima de 50 % e razões H2/CO próximas de 1 no final das 20 h de teste. As 

modelagens matemáticas em conjunto com as superfícies de respostas mostram que é 

possível substituir até 3 %p de Ni, mantendo bons níveis de conversão e rendimento de 

H2 acima de 45 % para as condições de reação utilizadas, possibilitando a redução do 

custo de catalisador a partir da redução do teor de Ni. Desta forma, especialmente o ferro, 

que é um componente de baixo custo e atóxico, pode ser uma alternativa atraente para 

preparar catalisadores bimetálicos. 

 

REFERÊNCIAS 

 

1. Usman, M., W.M.A. Wan Daud, and H.F. Abbas, Dry reforming of methane: 

Influence of process parameters—A review. Renewable and Sustainable Energy 

Reviews, 2015. 45(Supplement C): p. 710-744. 

2. Ray, K., S. Sengupta, and G. Deo, Reforming and cracking of CH4 over Al2O3 

supported Ni, Ni-Fe and Ni-Co catalysts. Fuel Processing Technology, 2017. 156: 

p. 195-203. 

3. Siang, T.J., et al., Hydrogen production from CH4 dry reforming over bimetallic 

Ni–Co/Al2O3 catalyst. Journal of the Energy Institute, 2017. 



P á g i n a  | 102 

 

4. Zhang, X., et al., Ni–Co catalyst derived from layered double hydroxides for dry 

reforming of methane. International Journal of Hydrogen Energy, 2015. 40(46): 

p. 16115-16126. 

5. Theofanidis, S.A., et al., Carbon gasification from Fe–Ni catalysts after methane 

dry reforming. Applied Catalysis B: Environmental, 2016. 185(Supplement C): p. 

42-55. 

6. Wu, H., et al., Bi- and trimetallic Ni catalysts over Al2O3 and Al2O3-MOx (M=Ce 

or Mg) oxides for methane dry reforming: Au and Pt additive effects. Applied 

Catalysis B: Environmental, 2014. 156-157(Supplement C): p. 350-361. 

7. Özkara-Aydınoğlu, Ş. and A. Erhan Aksoylu, A comparative study on the kinetics 

of carbon dioxide reforming of methane over Pt–Ni/Al2O3 catalyst: Effect of Pt/Ni 

Ratio. Chemical Engineering Journal, 2013. 215-216(Supplement C): p. 542-549. 

8. Steinhauer, B., et al., Development of Ni-Pd bimetallic catalysts for the utilization 

of carbon dioxide and methane by dry reforming. Applied Catalysis A: General, 

2009. 366(2): p. 333-341. 

9. Ocsachoque, M., F. Pompeo, and G. Gonzalez, Rh–Ni/CeO2–Al2O3 catalysts for 

methane dry reforming. Catalysis Today, 2011. 172(1): p. 226-231. 

10. Ay, H. and D. Üner, Dry reforming of methane over CeO2 supported Ni, Co and 

Ni–Co catalysts. Applied Catalysis B: Environmental, 2015. 179(Supplement C): 

p. 128-138. 

11. San-José-Alonso, D., et al., Ni, Co and bimetallic Ni–Co catalysts for the dry 

reforming of methane. Applied Catalysis A: General, 2009. 371(1): p. 54-59. 

12. Tomishige, K., et al., Nickel–iron alloy catalysts for reforming of hydrocarbons: 

preparation, structure, and catalytic properties. Catalysis Science & Technology, 

2017. 7(18): p. 3952-3979. 

13. Al-Doghachi, F.A.J., U. Rashid, and Y.H. Taufiq-Yap, Investigation of Ce(iii) 

promoter effects on the tri-metallic Pt, Pd, Ni/MgO catalyst in dry-reforming of 

methane. RSC Advances, 2016. 6(13): p. 10372-10384. 

14. Box, G.E.P., J.S. Hunter, and W.G. Hunter, Statistics for experimenters: design, 

innovation, and discovery. 2005: Wiley-Interscience. 

15. Vegard, L., Die Konstitution der Mischkristalle und die Raumfüllung der Atome. 

Zeitschrift für Physik, 1921. 5(1): p. 17-26. 



P á g i n a  | 103 

 

16. Gao, Y., et al., Influence of fuel additives in the urea-nitrates solution combustion 

synthesis of Ni-Al2O3 catalyst for slurry phase CO methanation. Applied Catalysis 

A: General, 2017. 534(Supplement C): p. 12-21. 

17. Zhang, L., et al., Carbon dioxide reforming of methane over mesoporous nickel 

aluminate/γ-alumina composites. Journal of Energy Chemistry, 2017. 26(1): p. 

93-100. 

18. Sengupta, S., K. Ray, and G. Deo, Effects of modifying Ni/Al2O3 catalyst with 

cobalt on the reforming of CH4 with CO2 and cracking of CH4 reactions. 

International Journal of Hydrogen Energy, 2014. 39(22): p. 11462-11472. 

19. Al-Fatesh, A.S., et al., Decomposition of methane over alumina supported Fe and 

Ni–Fe bimetallic catalyst: Effect of preparation procedure and calcination 

temperature. Journal of Saudi Chemical Society, 2016. 

20. Tian, D., et al., Bimetallic Ni–Fe total-methanation catalyst for the production of 

substitute natural gas under high pressure. Fuel, 2013. 104(Supplement C): p. 

224-229. 

21. Theofanidis, S.A., et al., Enhanced Carbon-Resistant Dry Reforming Fe-Ni 

Catalyst: Role of Fe. ACS Catalysis, 2015. 5(5): p. 3028-3039. 

22. Sengupta, S. and G. Deo, Modifying alumina with CaO or MgO in supported Ni 

and Ni–Co catalysts and its effect on dry reforming of CH4. Journal of CO2 

Utilization, 2015. 10(Supplement C): p. 67-77. 

23. Argyle, M. and C. Bartholomew, Heterogeneous Catalyst Deactivation and 

Regeneration: A Review. Catalysts, 2015. 5(1): p. 145-269. 

24. Tsoukalou, A., et al., Dry-reforming of methane over bimetallic Ni–M/La2O3 

(M=Co, Fe): The effect of the rate of La2O2CO3 formation and phase stability on 

the catalytic activity and stability. Journal of Catalysis, 2016. 343(Supplement C): 

p. 208-214. 

 

 

 

 

 

 

 



P á g i n a  | 104 

 

CAPÍTULO 6 

____________________________________________________________ 

 

Desenvolvimento e Otimização de Catalisadores Trimetálicos (Ni, Co e 

Fe) Promovidos com Ce e Mg Para Reforma a Seco do Metano 

 

Resumo:  

Neste capítulo foi realizada a otimização do catalisador trimetálico, cuja 

composição (8,7 %p de Ni, 0,65 %p de Co e 0,65 %p de Fe) foi selecionada baseando-se 

nos resultados apresentados no Capítulo 5. Utilizando o mesmo método de síntese, o 

catalisador denominado de TA1 (trimetálico no ponto axial 1) foi preparado e, também, 

foi modificação com os promotores Ce e Mg (catalisadores TA1-Ce e TA1-Mg). O 

objetivo deste capítulo foi avaliar a influência da temperatura de ativação (700 e 800 ºC) 

e adição dos promotores (Ce e Mg) no desempenho catalítico na reforma a seco do metano 

(RSM). Os catalisadores foram caracterizados pelas técnicas de difração de raios X 

(DRX), redução à temperatura programada (RTP), fisissorção de N2 (BET-BJH), 

microscopia eletrônica de transmissão (MET) e termogravimetria (TG). Os testes 

catalíticos foram conduzidos a 700 ºC durante 20 h de reação utilizando velocidade 

espacial de 72 Lg-1h-1. Os resultados das caracterizações indicam que o tamanho de 

cristalito se manteve abaixo de 20 nm mesmo aumentando a temperatura de ativação para 

800 ºC. Os perfis de RTP mostram uma pequena diminuição na temperatura de redução 

dos catalisadores promovidos com Ce e Mg. Os resultados dos testes catalíticos mostram 

um aumento expressivo nas conversões de CH4 e CO2 e na estabilidade dos catalisadores 

promovidos com Ce e Mg, resultando em níveis de desativação abaixo de 12 %, enquanto 

que o catalisador sem promotor apresentou uma desativação de até 55 %. Portanto, a 

melhoria do desempenho catalítico foi associada a presença de vacâncias de oxigênio 

gerada pelo CeO2 e aumento da basicidade pelo MgO.  

Palavras-chave: Reforma a Seco do Metano, Trimetálico, One-pot, CeO2 e MgO. 
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6.1 INTRODUÇÃO 

 

Vários parâmetros podem ser modificados para otimizar o desempenho dos 

catalisadores na reforma a seco do metano (RSM). Estes parâmetros podem ser associados 

ao processo ou ao catalisador. Os parâmetros relacionados ao processo são: tratamento de 

ativação, temperatura de reação, velocidade espacial ou tipo de reator. Já os parâmetros 

relacionados ao catalisador são: tipo de metal, promotores e suportes, tratamento térmico 

e método de preparação [1, 2]. Entre estes parâmetros, os promotores são bastantes 

estudados, enquanto que a temperatura de ativação é pouco explorada. 

Catalisadores promovidos com Ce têm recebido especial atenção devido a sua 

capacidade de armazenar oxigênio. Durante a redução do CeO2 são geradas vacâncias 

aniônicas (CeO2-x), que estão correlacionadas à alta mobilidade de oxigênio na rede 

cristalina. As vacâncias de oxigênio são defeitos que tornam reativas as superfícies dos 

óxidos. Assim, a presença do CeO2 pode diminuir a formação de coque devido ao 

fornecimento de oxigênio para o metal durante a reação [3-5]. Outro promotor bastante 

estudado em reações de reforma é o Mg. Muitos estudos têm confirmado que a presença 

de Mg na estrutura do catalisador promove a formação de sítios básicos de Lewis, que 

por sua vez são efetivos para diminuir a formação de coque, aumentando o tempo de vida 

do catalisador. A diminuição do coque é devido a redução da taxa de deposição de coque 

a partir da quimissorção mais efetiva do CO2 na superfície do catalisador, o qual reage 

com coque depositado formando o CO (Equação 6.1) [5-7]. 

          CO2 + C ↔  CO                                                                                               (6.1) 

 Quanto ao uso dos promotores Ce e Mg em catalisadores bi e trimetálicos, Wu e 

colaboradores estudaram os seus efeitos em catalisadores a base Ni e outros dois metais 

nobres, Au e Pt, na reação de reforma a seco. O estudo concluiu que a modificação da 

Al2O3 com MgO e CeO2 aumentou significativamente a atividade de catalisadores 

monometálicos de Ni, mas não alterou o desempenho dos catalisadores bi e trimetálicos 

[5]. Isso pode ser justificado pelo fato do Au e Pt apresentarem excelentes atividades e 

resistência à formação de coque, que não é o caso deste estudo, que utiliza Fe e Co. 

Com base nos resultados obtidos no Capítulo 5, constatou-se que apesar de 

apresentar pouca formação de coque nos catalisadores e independente da proporção de 

metais inseridos, os processos de desativação foram observados e associados formação 
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de coque e a sinterização, observadas nos Capítulos 4 e 5. Desta forma, o objetivo deste 

capítulo foi desenvolver e otimizar o desempenho de catalisadores trimetálicos (Ni, Co e 

Fe) a partir do tratamento de ativação e da adição de CeO2 e MgO como promotores. 

 

6.2 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

Com base na análise estatística realizada no Capítulo 5, foi preparado um 

catalisador na região do ponto axial do planejamento de mistura, Figura 6.1a, que é a 

posição intermediária entre a composição do catalisador NiP e o TPC. Essa região 

corresponde a baixos níveis de desativação e bom rendimento de H2, conforme ilustrado 

na Figura 6.1b. Desta forma, o catalisador denominado de TA1 (trimetálico no ponto axial 

1), cuja composição é de 8,7 %p de Ni, 0,65 %p de Co e 0,65 %p de Fe, foi preparado 

nas mesmas condições dos outros catalisadores. Além do catalisador TA1, foram 

preparados dois catalisadores promovidos com Mg e Ce com 0,2 mol, adotando a fórmula 

Al1,8M0,2O3 (M = Mg ou Ce) como referência. Os catalisadores promovidos foram 

denominados de TA1-Ce e TA1-Mg. A nomenclatura de “700” e “800” após o nome do 

catalisador indica a temperatura na qual foram reduzidos (ativados). 

 

 

Figura 6.1 – Representação esquemática da formulação do catalisador TA1: a) posição 

no triângulo de mistura e b) estimativa de rendimento de H2. 
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Os catalisadores foram caracterizados pelas mesmas técnicas utilizadas nos 

Capítulos 4 e 5. Porém, foram utilizadas somente as técnicas de difração de raios X 

(DRX), microscopia eletrônica de transmissão (MET), fissisorção de N2 (BET-BJH), 

redução à temperatura programada (RTP) e termogravimetria (TG). Nos testes catalíticos, 

a reação de reforma a seco do metano foi conduzida a 700 ºC durante 20 h utilizando 

velocidade espacial de 72 Lg-1h-1. Já no tratamento de ativação foram utilizadas duas 

temperaturas: 700 e 800 ºC. 

 

6.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.3.1 Caracterização dos Catalisadores 

 

 A Figura 6.2 apresenta os difratogramas de raios X dos catalisadores. Nota-se nos 

difratogramas as posições relativas às ligas (Ni, Co e Fe) e ao Ni, nas posições 2θ de 

aproximadamente 44 e 51 º, respectivamente. O tamanho de cristalito foi calculado pela 

equação de Scherrer, Tabela 6.1, a qual indica que o aumento da temperatura de ativação 

(700 → 800 ºC) promoveu um aumento cerca de 34 % do tamanho médio de cristalito do 

catalisador TA1. O aumento da temperatura de ativação tem como objetivo aumentar a 

proporção de liga e melhorar a reatividade do catalisador. A adição dos promotores Ce e 

Mg favoreceu a um menor crescimento do tamanho de partícula, com os catalisadores 

TA1-Ce-800 e TA1-Mg-800 apresentando um tamanho médio de 14,8 e 11,8 nm, 

respectivamente, permanecendo abaixo do tamanho médio de partícula do catalisador 

TA1800 (16,7 nm). Mesmo ativando na temperatura de 800 ºC, os catalisadores 

promovidos ficaram com tamanho médio de partículas próximo ao do catalisador TA1 

reduzido na temperatura de 700 ºC (TA1-700). Portanto, os promotores favoreceram o 

menor crescimento de partícula, o que pode estar associado a uma maior resistência à 

sinterização. 
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Figura 6.2 – Difratogramas dos catalisadores trimetálicos ativados a 700 e 800 ºC e 

promovidos com Ce e Mg: a) 2θ entre 10 a 80 com velocidade de varredura de 2 º/min e 

b) 2θ entre 40 a 50 com velocidade de varredura de 0,25 º/min. 

 

 

Tabela 6.1 – Tamanho de cristalito da fase ativa dos catalisadores. 

 Catalisadores 

 TA1-700 TA1-800 TA1- 

Ce-800 

TA1-

Mg-800 

Tamanho de 

Cristalito (nm)(a) 

12,5 16,7 14,8 11,8 

(a) Calculado pela equação de Scherrer utilizando os resultados de DRX. 

 

Para confirmar o pequeno tamanho de partícula na síntese do catalisador 

trimetálico, foi realizado uma análise por microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

do catalisador TA1-700, delineado pelo resultado do planejamento estatístico de mistura. 

A Figura 6.3 apresenta a microscopia eletrônica de transmissão (MET) do catalisador 

TA1-700, que por sua vez, são bastantes similares a morfologia do catalisador NiP, ora 

discutido no Capítulo 4. A distribuição do tamanho de partícula, Figura 6.3d, obtida a 

partir da microscopia, indicam um tamanho médio de 10,41 nm, que é relativamente 

próximo ao calculado pela técnica de difração de raios X. O mapeamento ilustrado na 

Figura 6.4 indica uma boa dispersão dos metais, a qual sugere a formação de liga. 
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Figura 6.3 – Morfologia do catalisador TA1 ativado obtida por microscopia eletrônica 

de transmissão: Escalas de (a) 100, (b) 50 e (c) 5 nm, (d) distribuição do tamanho de 

partícula. 

 

 

Figura 6.4 – Mapeamento elementar do Ni, Co e Fe realizado por EDS. 
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 A redutibilidade dos catalisadores foi avaliada. A Figura 6.5 apresenta os perfis 

de redução à temperatura programada (RTP), na qual é notável a influência da adição dos 

promotores, principalmente do Ce na estrutura do catalisador. Os catalisadores TA1 e 

TA1-Mg apresentam dois eventos de redução, sendo o primeiro por volta de 375 ºC 

associado a redução do Fe2O3, e o segundo, ocorre por volta de 640 ºC, o qual pode estar 

associado à redução das espécies de Ni, Co e Fe [8-11]. Este pico, por sua vez, se 

assemelha ao pico do catalisador NiP e a do trimetálico TPC, apresentando um perfil 

intermediário entre estes dois catalisadores. Neste caso, a influência do Mg foi promover 

uma leve diminuição na temperatura de redução do catalisador TA1-Mg, ao contrário do 

que é reportado em outros trabalhos [12-14]. Quanto ao catalisador TA1-Ce, a presença 

do Ce aumentou consideravelmente o consumo de H2, quando comparado aos 

catalisadores TA1 e TA1-Mg. No catalisador TA1-Ce, basicamente dois eventos foram 

identificados nas temperaturas entre 150 e 400 ºC e que podem estar associados a redução 

das espécies de CeO2 e Fe2O3 [8, 15-17]. Para confirmar a influência do Fe2O3 na redução 

do catalisador TA1-Ce foi realizada uma medida contendo apenas o suporte Al1,8Ce0,2O3, 

na qual apresenta pouca participação nos eventos de redução. Já o segundo evento ocorre 

numa temperatura similar aos catalisadores TA1 e TA1-Mg.  

 

Figura 6.5 – Redução à temperatura programada dos catalisadores trimetálicos ativados 

a 700 e 800 ºC e promovidos com Ce e Mg. 
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As propriedades texturais foram determinadas para os três catalisadores. A Figura 

6.6a apresenta as isotermas, que são do mesmo tipo dos outros catalisadores estudados 

neste capítulo, ou seja, do tipo IV (materiais com mesoporos) [18, 19]. A Tabela 6.2 

apresenta os valores de área específica, volume e diâmetro de poros. Neste caso, a 

influência da adição de promotores é observada na área específica, onde o catalisador 

TA1-Ce apresentou a menor área. Essa redução pode ser associada a formação de óxidos 

mistos de CeAlO3 [20], que devido ao baixo grau de cristalinidade ou por serem pequenos 

não foram identificados pela técnica de difração de raios X. Assim, uma vez que os óxidos 

do tipo CeAlO3 podem na maioria dos casos apresentar área menores que a γ-Al2O3. Por 

outro lado, a distribuição do tamanho de poros se manteve praticamente a mesma para 

todos os catalisadores, com tamanho médio de poros de 36,0 Å. 

 

Figura 6.6 – Isotermas de adsorção de N2 (a) e distribuição do tamanho de poros (b) 

dos catalisadores trimetálicos ativados a 700 e 800 ºC e promovidos com Ce e Mg. 

 

Tabela 6.2 – Característica texturais dos catalisadores trimetálicos TA1, TA1-Ce e TA1-

Ce. 

Catalisadores Área 

específica 

(m²/g) (a) 

R² (b) Constante 

C (c) 

Volume de 

poros, Vp 

(cm³/g) (d) 

Diâmetro de 

poros, Dp 

(Å)(d) 

TA1 206,9 0,9998 72,3 0,133 36,5 

TA1-Ce 160,4 0,9999 73,3 0,107 35,8 

TA1-Mg 197,1 0,9998 67,3 0,093 35,7 

(i) Calculado pelo método BET multiponto. 

(j) Coeficiente de correlação do método BET multiponto. 

(k) Constante relacionada a entalpia de adsorção do N2 na amostra. 

(l) Calculado pelo método BJH (dessorção). 
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6.3.2 Testes Catalíticos  

Apesar da adição de promotores proporcionar diferenças sutis nas propriedades 

físico-químicas dos catalisadores, as mudanças estruturais influenciam fortemente no 

desempenho dos catalisadores. A Figura 6.7 apresenta as curvas estabilidade e conversões 

de CH4 e CO2, rendimento de H2 e razão H2/CO. Primeiramente, analisando a influência 

da temperatura de ativação do catalisador TA1 (Figuras 6.7a e b) verifica-se que o 

aumento da temperatura de ativação de 700 para 800 ºC diminuiu a atividade do 

catalisador TA1. Isso ocorreu devido ao aumento do tamanho da partícula, verificada pela 

análise de difração de raios X, que fez com que diminuísse área reativa da fase ativa. Por 

outro lado, observou-se que o aumento da temperatura de ativação promoveu uma 

diminuição na desativação do catalisador TA1 em relação as conversões de CH4 e CO2, 

Figura 6.7c. Neste caso, o aumento da proporção da liga formada pode ter sido o 

responsável pela melhora nas estabilidades. Mesmo assim, os catalisadores sofrem uma 

considerável desativação durante as 20 h de reação. Deste modo, a adição dos promotores 

influenciou fortemente no desempenho dos catalisadores. O catalisador TA1 promovido 

com CeO2 (TA1-Ce-800), apresentou baixo nível de desativação, reduzindo em 30 % em 

relação ao catalisador TA1-800. Assim, o catalisador promovido com CeO2 apresentou 

alta estabilidade, sendo, portanto, associada a atuação das vacâncias de oxigênio na 

eliminação do carbono presente na superfície da fase ativa [5, 21]. A adição do MgO 

mostrou-se mais eficiente que o CeO2, apresentando uma desativação de apenas 7,5 e 7,4 

% em relação as conversões de CH4 e CO2, respectivamente. Assim, a modificação da 

superfície do catalisador, a partir da presença de sítios básicos de Lewis, diminuiu os 

efeitos de desativação relacionados ao encapsulamento da fase ativa [5, 22]. Conforme 

observado na Figura 6.7a-b, a adição dos promotores promoveu um aumento significativo 

dos níveis de conversão de CH4 e CO2, permanecendo acima de 75 e 80 %, 

respectivamente, durante as 20 h de reação, enquanto que o catalisador TA1 ativado a 700 

e 800 ºC apresentou conversões abaixo de 50 %. Este resultado é bastante notável no 

sentido de que os catalisadores TA1-Ce 800 e TA1-Mg 800 podem ter um tempo de vida 

longo com baixa formação de coque. Por fim, a Figura 6.8 apresenta as perdas de massa 

dos catalisadores após os testes catalíticos. Nota-se que os catalisadores promovidos com 

CeO2 e MgO foi possível identificar pequenas perdas de massa associadas a queima do 

coque (abaixo de 1,4 %p). Mesmo assim, a quantidade de coque formada é muito baixo, 

visto que os catalisadores promovidos apresentaram altos níveis de conversão de CH4 e 

CO.
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Figura 6.7– Resultados dos testes catalíticos: a) conversões de CH4, b) conversões de CO2, c) desativações relacionadas às conversões de CH4 e 

CO2 e d) rendimento de H2 e razão H2/CO.
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Figura 6.8 – Curvas termogravimétricas dos catalisadores trimetálicos após teste 

catalítico. 

 

6.4 CONCLUSÕES 

 

 O aumento da temperatura de ativação de 700 para 800 ºC promoveu um aumento 

nos níveis de conversão de CH4 e CO2 e na estabilidade do catalisador TA1. Este efeito 

foi associado ao possível aumento da proporção de liga formada. Resultados expressivos 

foram observados após a adição de Ce e Mg no catalisador TA1, uma vez que alcançou 

baixos níveis de desativação (menores que 12 %) relacionadas as conversões dede CH4 e 

CO2, enquanto que sem promotor foi observada uma desativação de até 55 %. Essa 

significativa melhora no desempenho foi atribuída a presença de vacâncias de oxigênio e 

a aumento da basicidade pela modificação com Ce e Mg, respectivamente. Portanto, o 

estudo mostra que os promotores podem melhorar à atividade de catalisadores 

trimetálicos contendo metais não nobres. 
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CAPÍTULO 7 

____________________________________________________________ 

 

Considerações Finais e Perspectivas 

 

 A metodologia proposta se mostrou eficiente na síntese de catalisadores de forma 

rápida, simples e utilizando baixo teor de combustível. Os catalisadores obtidos sem a 

etapa de impregnação (one-pot), calcinados a 550 ºC e sintetizados com três quantidades 

de combustível (Capítulo 4), apresentaram propriedades físico-químicas diferentes, que 

refletiram na atividade catalítica. O catalisador NiP, sintetizado com uma mistura pobre 

em combustível, se mostrou mais ativo e estável que o catalisador sintetizado com uma 

mistura rica em combustível (NiR). O catalisador NiP além de ser obtido com a menor 

quantidade de combustível, apresentou área específica acima de 200 m²/g, alto grau de 

redução (93 %) e caráter nanométrico. 

Na análise de difração de raios X in-situ verificou-se o comportamento do 

catalisador NiP na redução sob atmosfera de H2 e na reação de reforma a seco. A formação 

da fase Ni0 foi acompanhada em função da temperatura e estão de acordo com o resultado 

obtido no experimento de temperatura programada de redução. Na reação catalítica, foi 

observado um aumento cerca de 8 % no tamanho de partícula na primeira hora de reação. 

Picos referentes a formação de carbono cristalino não observados. Entretanto, os efeitos 

de desativação observados em todos os catalisadores desenvolvidos no Capítulo 4 foram 

associados ao encapsulamento da fase ativa pelo carbono, visualizados pela microscopia 

eletrônica de transmissão e por sinterização. 

  O planejamento estatístico de mistura (Capítulo 5) foi aplicado para estudar os 

efeitos da substituição parcial do Ni por Co e/ou Fe. A substituição parcial do Ni resultou 

em uma diminuição do coque do tipo filamentoso, observado pela microscopia eletrônica 

de varredura. Ainda, foram observadas reduções dos níveis de conversão de CH4 e CO2 

em função da concentração de Co e/ou Fe, que é o esperado para as condições de teste 

utilizadas. Entre os catalisadores bimetálicos, o NF82 foi mais ativo e estável que o 

catalisador NC82.  

O catalisador TA1 foi preparado a partir dos resultados do planejamento 

estatístico proposto (Capítulo 6), e foi promovido com MgO e CeO2, resultando no 
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aumento significativo da atividade e estabilidade, alcançando desativações abaixo de 12 

%. Este efeito foi atribuído a diminuição da acidez da superfície e a atuação das vacâncias 

de oxigênio do MgO e CeO2, respectivamente. Estes resultados mostram que os 

promotores funcionam em catalisadores trimetálicos sem metais nobres.  

 Por fim, os catalisadores desenvolvidos são candidatos em potencial para serem 

utilizados em catálise heterogênea, tanto no sentido técnico pela praticidade no preparo, 

como também no sentido econômico, pois o Ni pode ser substituído por metais de menor 

custo como Co e, principalmente, o Fe. Além disso, o Fe é um componente atóxico. A 

modificação da estrutura do catalisador por MgO ou CeO2, aponta novas perspectivas de 

estudos utilizando essa metodologia de síntese e a combinação de dois ou três metais no 

sentido de otimizar o desempenho catalítico. Um estudo de teórico da estrutura ou da 

morfologia das partículas podem indica um caminho para compreender melhor o seu 

comportamento. 

 

 

 


