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RESUMO 

 

A implementação de novas tecnologias que atuam no sentido de reduzir as 

emissões dos gases responsáveis pelo aumento do efeito estufa, estão sendo 

frequentemente pesquisadas. O aprimoramento dessas novas tecnologias depende 

principalmente da disponibilidade de materiais com propriedades essenciais para essa 

finalidade (resistência ao atrito, tenacidade e alta reatividade com oxigênio). Os óxidos 

metálicos que apresentam estrutura tipo espinélio e espinélio invertido são materiais que 

possuem essas propriedades. Esse trabalho avalia o método de síntese por reação de 

combustão assistida por microondas para a obtenção dos seguintes óxidos sintéticos 

MgAl2O4, ZnAl2O4, CaAl2O4 e LaNi2O4  usando uréia como combustível, como também 

tem como objetivo produzir gás de síntese a partir da reação de reforma seca do metano, 

utilizando catalisadores de níquel suportados nos  óxidos previamente sintetizados.    

As amostras dos óxidos sintetizados foram calcinadas a 800 oC  por 2 horas e 

impregnadas com 5% de níquel. As amostras impregnadas foram calcinadas a 850 °C por 

4 horas para obtenção das fases desejadas. Os materiais obtidos foram caracterizados 

quimicamente por Fluorescência de raios X, Difração de raios X, Espectroscopia na região 

do infravermelho por transformada de Fourier (FTIR), Análise Termogravimétrica, medidas 

de área superficial especifica e Microscopia eletrônica de varredura. Os resultados de 

Difração de raios X demonstraram que todas as amostras apresentaram picos cristalinos, 

com ou sem impregnação de Níquel. Observando os resultados da microscopia eletrônica 

de varredura, nota-se que em toda as amostras impregnadas, são evidentes a presença 

de pequenas proporções de NiO. A morfologia observada é compatível com a 

metodologia de síntese, ou seja, reação de combustão assistida por microondas, e o 

óxido de níquel presente nas amostras é de fundamental importância na reação de 

reforma a vapor e a seco do metano. Os resultados dos testes catalíticos mostraram que 

os catalisadores são ativos para a reação de reforma seca do metano, porém o 

catalisador que obteve o melhor desempenho relacionando conversão de metano e 

capacidade de transferência de oxigênio foi o 5% Ni/MgAl2O4 850 °C/4h. 

 

Palavras-chave: Óxidos, Combustão, Reforma Seca, Gás de síntese, Espinélio.



ABSTRACT 

 

The implementations of new technologies that act to reduce emissions of the gases 

responsible for increased greenhouse effect are often searched. The improvement of 

these technologies depends mainly on the availability of materials with essential properties 

for this purpose (abrasion resistance, toughness and high reactivity with oxygen). The 

metal oxides that exhibit structure type inverted spinel and normal spinel are materials that 

exhibit these properties. This study evaluates the synthesis method based on combustion 

assisted by microwave to obtain the following synthetic oxides MgAl2O4, ZnAl2O4, and 

CaAl2O4 LaNi2O4 using urea as fuel. It is also aims to produce synthesis gas from methane 

using dry reforming reaction over nickel catalysts supported on oxides previously 

synthesized. 

Samples of the synthesized oxides were calcined at 800 °C for 2 hours and 

impregnated with 5% nickel after calcination. The impregnated samples were calcined at 

850 °C for 4 hours to obtain the desired phases. The materials were chemically 

characterized by X-ray fluorescence, X-ray diffraction, spectroscopy in the infrared Fourier 

transform (FTIR), Thermogravimetric analysis, specific surface area measurements and 

scanning electron microscopy. The results of X-ray diffraction showed that all samples 

exhibited crystalline peaks with or without impregnation of nickel. Observing the results of 

scanning electron microscopy, we note that in all the samples impregnated, are evident 

the presence of small amounts of NiO. The morphology observed is compatible with the 

synthesis methodology, ie combustion reaction assisted by microwave. The nickel oxide 

present in the samples is importance in the reaction of steam reforming or dry reforming 

because it is responsible by active sites actuation.  The results of the catalytic tests 

showed that the catalysts are active for the methane dry reforming, but the catalyst that 

got the best performance relating methane conversion and oxygen transfer capacity was 

5% Ni/MgAl2O4 850 °C/4h. 

 

Keywords: Oxide, Combustion, Dry reforming, Syngas, spinel. 

 



 
 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A disponibilidade do gás natural, principalmente, no Brasil e notadamente na 

região Nordeste, tem suscitado interesse quanto à valorização dessa matéria-prima, 

principalmente para a produção de hidrogênio, através das reações de reforma. A 

produção de gás de síntese a partir do metano revela-se como um direcionador para a 

utilização do hidrogênio como fonte energética, configurando-se como uma energia limpa 

a partir dos excessos de gás natural existentes nas plataformas.  

Atualmente, com a descoberta dos poços do pré-sal, novos desafios 

surgiram do ponto de vista ambiental e tecnológico. Um destes desafios consiste em 

reaproveitar o alto teor de CO2 (em média 20%) presente no gás natural associado ao 

petróleo que pode vir a causar problemas relacionados à corrosão, provocando danos às 

tubulações e unidades de processamento. Do ponto de vista ambiental, a queima do gás 

contribuiria para o aumento das emissões dos gases de efeito estufa. Outra solução 

possível seria a reinjeção de parte deste gás associado no poço, o que apresenta também 

limitações. A reforma do metano com CO2 constitui uma alternativa interessante para 

utilização do gás natural associado, através da sua conversão a gás de síntese e 

posterior produção de combustíveis líquidos. Na reforma do metano com CO2, também 

conhecida como reforma seca, o metano reage com CO2 produzindo o gás de síntese, 

CO e H2. O gás de síntese também pode ser utilizado na produção de metanol, 

dimetiléter, formaldeído, hidrocarbonetos sintéticos entre outros. 

Assim como na reforma a vapor, o catalisador da reforma seca é muito 

suscetível à deposição de coque na sua superfície, o que pode promover a sua 

desativação. Além disso, cuidados adicionais devem ser tomados com relação à 

sinterização tanto do suporte quanto da fase ativa.  

Dentre os vários tipos de métodos de síntese utilizados na preparação de 

suportes catalíticos, o método de combustão por microondas tem se revelado rápido e 

eficaz tanto no que diz respeito à microestrutura desejada quanto pela obtenção de 

partículas de tamanho nano, em geral, produzidas a partir dessa metodologia de síntese. 

A combustão por micro-ondas consiste em uma reação química muito rápida e exotérmica 

para formar o material desejado. Os nitratos metálicos, fonte de cátions para a formação 

do óxido metálico, reagem com um combustível redutor de maneira rápida, exotérmica e 
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auto-sustentável. A reação exotérmica entra geralmente em ignição a uma temperatura 

inferior à temperatura de formação de fase alcançada pelo método de calcinação 

convencional.  

Neste trabalho optou-se por selecionar suportes que favoreçam a queima do 

carbono depositado no metal durante a reação de reforma a seco de CO2. Portanto, foram 

estudados os aluminatos de Cálcio, magnésio e zinco (CaAl2O4, MgAl2O4, ZnAl2O4) e 

niquelado de lantânio (LaNi2O4), dopados com 5% de níquel para verificar a influência do 

suporte na seletividade e na conversão do metano a gás de síntese. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Geral 

 

O Objetivo geral deste trabalho foi sintetizar suportes tipo óxidos 

estruturados através do método de autocombustão assistida por micro-ondas, visando 

sua aplicação como suporte catalítico para o níquel tendo em vista à produção de gás de 

síntese, através da reforma seca, via CO2.  

 

1.1.2 Específicos 

 

 Usar uma metodologia de síntese mais rápida, no caso, a 

autocombustão assistida por micro-ondas usando uréia como combustível; 

 Consolidar uma metodologia de preparação simples, eficaz e de baixo 

custo; 

 Avaliar o comportamento catalítico dos catalisadores suportados 

frente às condições impostas pela reação de reforma a seco do metano; 

 Estabelecer correlações entre os resultados de caracterização e a 

atividade catalítica;  

 Destacar as características relevantes desses catalisadores para esse 

tipo de reação. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 GÁS NATURAL 

 

O gás natural é definido segundo a lei 9.478 de 06 de agosto de 1997, como 

“todo hidrocarboneto que permaneça em estado gasoso nas condições atmosféricas 

normais, extraído diretamente a partir de reservatórios petrolíferos ou gaseíferos, 

incluindo gases úmidos, secos, residuais e gases raros” (BRASIL, Lei 1997). 

É um combustível fóssil e encontra-se na natureza, geralmente, em 

reservatórios profundos no subsolo, associado ou não ao petróleo. Semelhante ao 

petróleo, esse combustível fóssil resulta da degradação da matéria orgânica anaeróbica; 

matéria orgânica esta originária de micro-organismos que, nos tempos pré-históricos, se 

acumulavam nas águas litorâneas dos mares. Em função dos movimentos de 

acomodação da crosta terrestre, essa matéria orgânica foi soterrada em grandes 

profundidades e, por isso, sua degradação deu-se, naturalmente, sem contato com o ar, a 

altas temperaturas e sob fortes pressões. 

A crescente disponibilidade do gás natural, particularmente no Brasil e na 

região Nordeste, tem suscitado interesse quanto à valorização dessa matéria-prima. No 

aspecto econômico, o gás natural além de ser mais barato que outros combustíveis, ainda 

causa economia na manutenção dos equipamentos, pois é um combustível seco e por 

isso não dilui o óleo lubrificante no motor. Sua queima não produz depósitos 

consideráveis de carbono nas partes internas, o que aumenta a vida útil do motor e o 

intervalo de troca de óleo. Suas características físico-químicas privilegiam o 

desenvolvimento tecnológico e o favorecem ao alcance de maiores eficiências. 

Além disso, o gás natural é menos poluente, por apresentar pouca presença 

de contaminantes. Sua queima produz uma combustão relativamente limpa melhorando a 

qualidade do ar e pode substituir formas de energias poluidoras como carvão, lenha e 

óleo combustível (SANTOS et al., 2002). 
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2.1.1 Composição 

 

A composição do gás natural envolve, fundamentalmente, hidrocarbonetos 

os quais são compostos químicos formados, exclusivamente, por átomos de carbono e de 

hidrogênio. Outras substâncias também fazem parte da sua constituição, como 

impurezas, em face da existência de outros elementos químicos na matéria orgânica que 

lhes deu origem, ou devido a contatos com rochas onde eles se formaram ou se 

acumularam. 

São impurezas comuns ao gás natural: água, compostos de enxofre (gás 

sulfídrico e outros sulfurados), dióxido de carbono, nitrogênio e traços de metais pesados 

em gás não processado. 

 

2.1.2 Tratamento Inicial 

 

Tanto o gás natural não associado extraído, quanto a corrente gasosa 

recuperada do petróleo, constituem-se no que se costuma chamar gás natural úmido, já 

que contêm em suspensão pequenas quantidades de hidrocarbonetos - que são líquidos 

nas condições atmosféricas de pressão e temperatura - dispersas na massa gasosa. 

O gás natural úmido é composto predominantemente de metano (CH4 - 90 

%), etano (C2H6 - 6%) e, em menores proporções, propano (C3H8) e outros 

hidrocarbonetos de maior peso molecular, além dos contaminantes: nitrogênio (N2), 

dióxido de carbono (CO2), água e compostos de enxofre. 

O tratamento inicial também chamado de secagem, normalmente é 

realizado em Unidades de Processamento de Gás Natural (UPGN´s), geralmente, junto à 

fonte (jazidas), resultando de um lado gás natural seco e de outro, líquidos do gás natural 

(GNL). Durante o processo de secagem nas unidades de processamento, são também 

removidos contaminantes ou reduzidos seus teores, para atender as especificações 

demandadas pelo mercado ou para cumprir normas e leis exigidas (SANTOS et al., 2002). 

Uma vez definidas as quantidades máximas de CO2 e H2S e de enxofre total 

presentes no gás natural - pois esses elementos têm ação corrosiva na presença de 

água, além de causarem impactos negativos sérios ao meio ambiente estabelece-se a 

quantidade máxima de substâncias inertes presentes no gás, pois elas mascaram o teor 
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de metano em termos de porcentagem volumétrica, modificando também as demais 

especificações referentes ao metano (SANTOS et al., 2002). 

A presença de água deve ser limitada e estabelecida através do ponto de 

orvalho da água, para evitar problemas operacionais tais como congelamento ou 

entupimento das instalações. Enfim, a presença de oxigênio e hidrogênio é limitada, mas 

não é normalmente crítica, pois o gás natural sai do poço com quantidades bastante 

reduzidas desses componentes (SILVEIRA, 2006). 

 

2.2 GÁS DE SÍNTESE 

 

O gás de síntese é constituído pela mistura de monóxido de carbono (CO) e 

hidrogênio (H2). A produção dessa mistura de gases representa o processo intermediário 

para outros processos aplicados na indústria do gás natural. O hidrogênio revela-se cada 

vez mais importante na formação de derivados e para fins energéticos. Nesse contexto, o 

hidrogênio, também, conhecido como o combustível do futuro, merece destaque devido a 

sua alta eficiência energético e baixa poluição. É considerado matéria-prima fundamental 

para diversos processos, tais como hidrogenação de produtos do petróleo, produção de 

combustível para foguetes espaciais, aplicação em células a combustível, produção de 

amônia e metanol. Entretanto, ele não está disponível como fonte de energia primária, 

necessitando ser obtido a partir de reações de reforma de gás natural, biomassa, ou 

mesmo da água, que ainda não é uma rota muito utilizada, pois encarece 

significativamente o processo. 

 

2.2.1 Produção do gás de síntese 

 

O hidrogênio pode ser produzido a partir de diferentes processos, a escolha 

de uma determinada rota para a produção de hidrogênio depende de fatores locais, como 

a localização da matéria-prima, a disponibilidade de reservas, os custos da extração e 

transporte, além de um estudo de impacto ambiental (MCLELLAN et al., 2005).   

Atualmente, existem no mínimo cinco tipos diferentes de processos de 

geração de gás de síntese que estão disponíveis. Os processos convencionais e mais 

utilizados são: reforma a vapor, reforma com CO2 e oxidação parcial. 
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A reforma a vapor (equação 01) é provavelmente o método mais comum 

para a produção de hidrogênio na indústria de processos. Neste processo, vapor de água 

reage com o hidrocarboneto ou álcool na presença de um catalisador específico para 

produzir hidrogênio e monóxido de carbono (AHMED et al., 1999). 

  

CH
4 
+ H

2
O → CO + 3H

2        
H = +206 kJ.mol-1

            (1) 

 

A grande vantagem da reforma a vapor é a alta concentração de hidrogênio 

que pode ser obtida. No entanto, o processo é endotérmico, necessitando de quantidades 

consideráveis de calor para que a reação ocorra (PETTERSON; WESTERHOLN, 2001). 

Outra rota é a reforma a seco (equação 2), neste caso CO2 reage com 

hidrocarbonetos gerando uma apreciável quantidade de H2. A reforma do metano a seco 

apresenta vantagens como à possibilidade de utilização do CO2 proveniente, 

preferencialmente, das reações de combustão, produzindo menor razão H2/CO. Além do 

processo ser endotérmico, necessita de uma quantidade considerável de calor para que a 

reação ocorra.   

 

CH
4 
+ CO

2 
→ 2CO + 2H

2 
     H = +261 kJ.mol-1            (2) 
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2.3 REAÇÕES DE REFORMA A SECO 

 

A reforma seca do metano tornou-se um assunto atraente e desafiador para 

a utilização no processo de produção de gás de síntese. Esse fato é justificável uma vez 

que se substitui a H2O por CO2, com potencial para síntese de vários produtos químicos, 

tais como: Hidrocarbonetos, compostos oxigenados, policarbonatos e síntese do metanol 

via Fischer-Tropsch. A reação (2) descrita novamente abaixo, mostra o processo de 

reforma a seco do metano. 

 

CH4 + CO2 ↔ 2CO + 2H2         ∆H = +247, 4 kJ/mol                                                     

 

Esta reação é ambientalmente atrativa porque ambos os gases, metano e 

dióxido de carbono, são parcialmente responsáveis pelo aquecimento global do planeta, 

que mesmo sendo considerados responsáveis pelo efeito estufa, são fundamentais para o 

não resfriamento da terra, o que tornaria a vida do ser humano inviável neste planeta.   

 Existem alguns obstáculos que limitam a aplicação do processo de reforma 

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

de depósitos carbonáceos. Do ponto de vista industrial, também, não é fácil fornecer 

dióxido de carbono puro e concentrado para o reformador sob pressões operacionais 

típicas. A maior dificuldade para realizar a reforma do metano com dióxido de carbono é a 

formação de carbono, termodinamicamente favorecida, que desativa os catalisadores. 

Apesar de ser mais susceptível a formação de depósitos carbonáceos, o níquel ainda é o 

metal preferido, em função da sua alta atividade e custo baixo quando comparado com os 

metais nobres do tipo Rh, Ru, Pd e, Pt. 
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2.4 REAÇÕES A VAPOR 

 

A reforma a vapor do metano, principal componente do gás natural, é a rota 

industrial mais usada para a produção de H2 (LEE et al., 2004). As três principais 

equações envolvidas na reforma a vapor são representadas pelas equações abaixo: 

 

CH4 + H2O        CO + 3H2                 ∆ H298 = 206,2 x 103 kJ/kmol               (3) 

CH4 + 2H2O       CO2 + 4H2              ∆H298 = 164,9 x 103 kJ/kmol                (4) 

CO + H2O        CO2 + H2                  ∆H298 = - 41,1 x 103 kJ/kmol                (5) 

 

As reações (3) e (4) são fortemente endotérmicas e termodinamicamente 

favoráveis a altas temperaturas e baixas pressões. Por outro lado, a reação de 

deslocamento gás-água é favorecida a baixas temperaturas. A reforma a vapor do metano 

é operada normalmente entre 750 e 900 °C devido à natureza endotérmica das reações 

(3) e (4), o que facilita a ocorrência da reação reversa de deslocamento gás-água e 

confere ao produto de saída um teor de 8-10% de CO em base seca. Para obter um 

produto com menos CO e mais H2 é convencional o uso de um segundo reator 

trabalhando a baixa temperatura, na faixa de 300-400 °C, onde a reação de deslocamento 

gás-água é favorecida (LEE et al., 2004). 

Como pode ser observado pelas equações de (3) a (5), a obtenção de H2 via 

reforma a vapor do metano implica na produção de certa quantidade de CO2 e as 

projeções indicam que, em 2030, esse aumento pode chegar a 55% das emissões do ano 

de 2004 (COSTA, 2009). Com a implementação obrigatória da redução de CO2 as 

indústrias que mais poluem gerando esse tipo de gás deverão adaptar os seus processos 

com novas tecnologias voltadas para a captura e sequestro de CO2. Uma alternativa viável 

pode ser a Reforma por ciclos químicos (CLR), que combina a reforma convencional do 

metano com a captura in situ de CO2. Este processo relativamente simples emprega um 

reformador com leito fluidizado preenchido com um catalisador para reforma a vapor e 

partículas adsorventes para remoção de CO2 durante o processo. Mattison et al. propôs 

esse modelo que usa um carreador metálico suportado ou não para transferir oxigênio 

para o combustível (hidrocarboneto) produzindo syngas (H2 +CO) (MATTISON; 

LYNGFELT, 2001). 
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A vantagem deste processo é que o calor necessário para converter CH4 

para H2 e CO é suprido sem custo com produção de oxigênio e sem mistura de ar com 

gases contendo carbono (MATTISON & LYNGFELT, 2001). A O Ferro, níquel, cobre e 

manganês são metais promissores para uso em reforma por ciclos químicos-CLR, 

entretanto, níquel é o mais interessante devido a sua forte atividade catalítica (MATTISON 

& LYNGFELT, 2001; ZAFAR et al., 2005; BARROS 2009; RYDEN  et AL., 2009). O níquel 

pode ser usado como carregador de oxigênio tanto na forma de bulk, não suportado, 

quando em outros óxidos não redutíveis. Quando usado na forma de bulk é observada 

uma forte aglomeração, que afeta a reatividade e o faz indesejável para looping químico 

(JIN & ISHIDA, 2004). Como resultado, carregadores tipo NiO/Ni suportados são 

preferidos e dentre os possíveis suportes, alumina (Al2O3) tem recebido especial atenção 

devido a sua favorável capacidade de fluidização e estabilidade(MATTISON & 

LYNGFELT, 2001; JIN & ISHIDA 2004;  MATTISSON et al., 2003). 

Outros materiais sintéticos têm sido testados como suportes para níquel em 

processos de ciclos químicos; tais como, MgAl2O4 (JOHANSSON et al.,2008; ZAFAR et 

al., 2006), SiO2 (ZAFAR et al., 2006) e TiO2 (MATTISSON et al., 2006). Da mesma forma, 

materiais não sintéticos também podem apresentar bom desempenho e diminuir os custos 

relacionados com a captura de CO2. Uma alternativa é a integração da calcita(CaCO3) em 

um esquema de ciclo explorando a reação reversível entre CaO e CO2 (ABANADES et al., 

2007), Equação(4). Entretanto, este potencial é limitado pelo decréscimo na capacidade 

de captura (carbonatação) e liberação (calcinação) (CURRAN, 1966; ABANADES & 

ALVAREZ, 2003). A reação de carbonatação que ocorre na superfície das partículas 

resulta em um incremento substancial de volume( o volume molar do CaCO3 é muito 

maior que o do CaO) Bloqueando os poros e impedindo o acesso do CO2 ao interior das 

partículas (ABANADES & ALVAREZ, 2003). 

 

CaO(sólido) + CO2(gás) -> CaCO3(sólido) ∆H298 = -178 x 103 kJ/kmol      (6) 

 

Silaban et al. (1966) observou que a dolomita(carbonato duplo de cálcio e 

magnésio), apresentou melhor desempenho que o CaO mantendo sua capacidade de 

captura de CO2 durante maior numero de ciclos. Isto ocorre porque o MgO presente na 

dolomita não reage com CO2 na temperatura de operação usualmente empregada em 
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sistemas de looping químico, desta forma o MgO fornece uma passagem livre permitindo 

o acesso do CO2 ao interior das partículas, mesmo após vários ciclos de uso. Di Felice et 

al. Di Felice et al. (2009) reporta bons resultados com níquel suportado em dolomita. 

Neste caso, o níquel atua como catalisador para a reforma a vapor de um hidrocarboneto, 

metano ou tolueno, e a dolomita como adsorvente de CO2. O melhor desempenho 

observado para a dolomita sugere que alta capacidade de sorção e longos tempos de 

vida podem ser obtidos pela mistura de CaO, que apresenta alta capacidade de sorção de 

CO2, com um óxido estável em elevadas temperaturas. Óxidos como La2NiO4, MgAl2O4, 

ZnAl2O4, CaAl2O4 e Ca12Al14O33 são fortes candidatos uma vez que possuem estabilidade 

a altas temperaturas. Além de termicamente estáveis, estes óxidos devem apresentar 

área superficial significativa, propriedade essa que é função da metodologia aplicada para 

sua obtenção. A síntese desses óxidos por combustão assistida por microondas validam 

essa observação (BARROS et al.,2004; BARROS et al., 2009; BARROS et al., 2008). 

A adição de pequenas quantidades de níquel a estes sistemas pode garantir 

um bom desempenho em sistemas de reforma por ciclos químicos. Neste caso o níquel 

tem função de catalisador para reforma a vapor, incrementando a produção de gás de 

síntese (H2 + CO) ou H2, e as misturas dos óxidos tipo La2NiO4, MgAl2O4, ZnAl2O4, 

CaAl2O4,  poderão atuar como adsorventes de CO2. 

 

2.5 OXIDAÇÃO PARCIAL 

 

As pesquisas sobre oxidação parcial do metano para formação de gás de 

síntese foram iniciadas com Prettre e colaboradores (1946). Eles estudaram a reação 

usando catalisador de níquel sob pressão atmosférica com temperaturas entre 725 - 900 

°C, com tempos de contato de 6 a 42 segundos. Variações de temperatura ao longo do 

leito catalítico (12 cm de altura, 20 - 40 cm3) sugeriram que uma reação exotérmica inicial 

era seguida de um estágio endotérmico subsequente: 

 

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O     H = -802 kJ.mol-1      (7)   

 

O efeito endotérmico subsequente foi atribuído à reforma do CH4 que não 

reagiu com H2O e CO2 produzidos: 
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CH4 + H2O → CO + 3H2           H = +206 kJ.mol-1                       (8) 

CH4 + CO2 → 2CO + 2H2      H = +261 kJ.mol-1 
                        (9) 

 

Verificaram também que temperaturas acima de 850 °C eram necessárias 

para que conversões totais de CH4 fossem atingidas.  

Nos anos 70 essas pesquisas foram retomadas, exatamente na década da 

primeira grande crise do petróleo, por Huszar (1971). Eles examinaram a importância dos 

efeitos ocorridos durante a oxidação parcial do metano a 760 - 900 °C usando um 

catalisador de Ni/mulita e verificaram que este desativava em atmosfera oxidante, mas 

era reativo quando a atmosfera passava a ser redutora. Concluíram, então, que a 

formação de H2/CO requer a presença de Ni metálico, que é possível em condições onde 

a quantidade de O2 na mistura reacional é baixa, e que a cinética do processo global era 

limitada pela difusão do O2 sobre o filme gasoso em torno da película de Ni, fato que 

colabora para o níquel permanecer metálico, pois a concentração na superfície era 

praticamente nula (HUSZAR et al., 1971). 

Dessa forma, o mecanismo pelo qual a oxidação parcial do metano se 

processará será definido pelo catalisador utilizado, bem como pelas condições reacionais 

utilizadas no processo. Sendo assim são sugeridos dois mecanismos. O mecanismo 

direto supõe que H2 e CO são produtos primários da reação formados na zona de 

oxidação, na entrada do catalisador.  

No mecanismo direto, após a dissociação do metano (CH4 → C + 4H), o 

carbono superficial reage com oxigênio superficial para formar CO (C + O → CO) e 

átomos de hidrogênio superficiais se combinam para formar H2 (H + H → H2). 

 

CH4 + 1/2O2  → CO +  2H2          H = -36 kJ.mol-1                                    (10) 

Em contraste ao mecanismo direto, o mecanismo indireto postula um modelo 

de duas etapas. Na primeira, o metano sofre combustão total, produzindo CO2 e H2O 

(CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O), e na segunda etapa os produtos da etapa anterior reagem com 

o metano não convertido, via reações de reforma a vapor (CH4 + H2O → CO + 3H2) e 

reforma seca (CH4 + CO2 → 2CO + 2H2), dando origem ao gás de síntese (MATTOS et 

al., 2002). 
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Não só para transformações do metano em gás de síntese, mas de maneira 

geral é importante à utilização de catalisadores que tenham uma alta atividade, 

seletividade e que mantenham estas características inalteradas por um longo período de 

tempo, ou seja, possuam estabilidade, mesmo quando submetidos a condições severas 

como altas temperaturas.  

A temperatura tem um efeito significativo na seletividade do gás de síntese. 

Em baixas temperaturas o CH4 não é totalmente convertido, mesmo em razões O2/CH4  

0,5 resultando com isso baixa produção de H2. Contudo, em temperaturas elevadas, a 

reação principal é a oxidação parcial e a produção de gás de síntese aumenta. A geração 

de H2 não é favorecida por altas pressões, pois as pressões parciais dos produtos são 

maiores que as dos reagentes. Ao se trabalhar no equilíbrio termodinâmico, conversões 

em torno de 90 % podem ser atingidas para oxidação parcial. 

Estudos realizados por (ZHU et al., 2001) demonstraram que para se obter 

uma razão H2/CO = 2 deve-se utilizar uma razão de alimentação CH4/O2 = 2. A utilização 

de razões menores irá alterar o desempenho do catalisador, tendo em vista que 

favorecerá a reação de combustão do metano. Assim, a seletividade para a formação dos 

produtos desejados diminuirá bem como a conversão do metano e ocorrerá um aumento 

na formação de coque. 

A grande vantagem da utilização de óxidos como suporte é que os óxidos, 

em geral, conferem estabilidade ao níquel frente aos processos de sinterização que 

ocorrem durante as reações oxidativas de metano para gás de síntese, em altas 

temperaturas. A forte interação do níquel depositado com a superfície do suporte inibe, 

quase sempre, a sinterização do níquel, evitando a formação de aglomerados de Ni 

(clusters) e diminuindo as deposições de carbono (TOMISHIGE et al., 1999). 

Um grande número de catalisadores a base de Ru, Rh, Pd e Pt, preparados 

através de diversos métodos, têm apresentado alta atividade catalítica para oxidação 

parcial do metano com pouca deposição de carbono, este último, provavelmente está 

associada a menor solubilidade do carbono nos metais nobres. Entretanto, os altos custos 

associados a estes metais impedem que os mesmos sejam produzidos em larga escala 

visando suprir as necessidades industriais. Diante desse contexto, os catalisadores a 

base de níquel tem se tornado uma opção, por apresentarem ampla disponibilidade e 

baixo custo.  
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2.5.1 Formação de coque 

 

Muitos catalisadores têm se mostrado capazes de atingir elevadas 

conversões de metano na geração de gás de síntese a altas temperaturas e em tempos 

de residência aplicáveis industrialmente. Mas ainda assim, ocorre a formação de espécies 

carbonáceas que levam a desativação do catalisador (ZHU et al., 2001).  Essa 

desativação é promovida pela formação de coque que consiste na deposição de carbono 

sobre a superfície do catalisador, podendo causar bloqueio de seus poros e sítios ativos. 

De uma forma geral, a desativação  é o resultado da decomposição ou condensação de 

hidrocarbonetos, as quais podem ter sua natureza constituída por hidrocarbonetos de 

elevado peso molecular até formações grafitílicas. 

A formação do coque ocorre segundo as seguintes reações: 

 

Reação de Boudouard             2 CO    C  +  CO2        H = -172 kJ.mol                 (11) 

Decomposição do CH4              CH4    C  +  2H2         H = +75 kJ.mol-1                        (12) 

 

 

2.6 CATALISADORES A BASE DE NÍQUEL 

 

Em geral, os catalisadores à base de níquel apresentam desativação pela 

deposição de carbono, entretanto, algumas estratégias têm sido investigadas por alguns 

pesquisadores no sentido de minimizar essa deposição. Miao et al. (1997) descobriram 

que catalisadores de níquel suportados em alumina com óxidos alcalinos e/ou terras raras 

diminuem eficientemente a deposição de carbono, com alta atividade catalítica e boa 

estabilidade.  

Shen et al. (1998) propuseram mecanismos de atuação do níquel para produção de 

gás de síntese. Verificaram que a superfície do catalisador apresenta espécies Ni° e NiOx 

(redutível entre 520 - 560 °C). Na presença do metano e do oxigênio em relação à 

estequiometria da alimentação, a reação de superfície preliminar da oxidação parcial 

sobre Ni/-Al2O3 prossegue via pirólise do CH4, seguida pela redução do NiOx que é 

reoxidado pelo oxigênio adsorvido do gás da alimentação no catalisador, o esquema 

proposto está descrito na Figura 2.6.1. 
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Figura 2.6.1 Esquema para produção de gás de síntese usando o catalisador  

Ni/Al2O3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                                                             (Shen et al., 1998) 
 

Segundo Freni et al.(2000), existem catalisadores de NiO suportados em 

materiais cerâmicos tais como -Al2O3, MgO, ZrO2, CeO2. Geralmente, a dispersão e a 

área metálica do níquel dependem da quantidade de metal depositado no suporte. Esses 

autores preparam catalisadores com altas quantidades de níquel finamente dispersos, 

mas esses catalisadores mostraram uma tendência à sinterização durante a reação. 

Esses autores também propuseram os seguintes mecanismos para 

deposição do carbono para catalisadores com níquel: 

 

1. Formação de flocos amorfos e de filamentos de carbono devido à 

decomposição do CO; 

2. Formação de carbono encapsulado associado à decomposição dos 

hidrocarbonetos; 

3. Pirólise do carbono gerado termicamente dos hidrocarbonetos e; 

4. Formação de incrustações devido à oxidação do metano. 
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Roha et al. (2001) analisando catalisadores de níquel suportados em 

diferentes materiais observaram que para as reações de reforma do metano, o catalisador 

com 15 % Ni/CexZr1-xO2 apresentou maior atividade catalítica nas condições reacionais 

estequiométricas. Observaram também que as maiores conversões foram observadas 

quando se tratava de catalisadores de óxido misto de cério e zircônio, independente do 

tipo de reação modelo. O esquema do efeito do suporte nas reações para as várias 

camadas do catalisador é apresentado na Figura 2.6.2. A camada superior representa o 

níquel em partículas relativamente livres; em uma camada intermediária estão as 

partículas de níquel com forte interação com o suporte, representada por Ni-CexZr1-xOx, 

tudo isso sustentado pelo suporte CexZr1-xO2. A alta capacidade de armazenamento de 

oxigênio do cério é baseada na habilidade de estocar e liberar, reversivelmente, uma 

grande quantidade de oxigênio, respondendo às condições de reação. Em condições 

redutíveis o cério é parcialmente reduzido e produz espécies ativas de oxigênio a partir da 

água, o qual reage com depósitos de carbono. 

 

Figura 2.6. 2  Esquema para produção de gás de síntese em catalisador do tipo 
 Ni/Ce-ZrO2 

  
                                                                                     (Roha et al., 2001) 

 

Lee et al. (2003) estudando o catalisador de Ni/Ce-ZrO2 verificaram que 

formação do coque diminui rapidamente aumentando a relação molar do vapor. A 

deposição de carbono depende não somente da natureza do suporte, mas também do 

oxidante como o vapor ou oxigênio. 

O CeO2 apresenta uma excelente resistência à formação de carbono em 

reações de quebra do metano e a adição ZrO2 ao óxido de cério promove um aumento na 
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capacidade de armazenamento de oxigênio, nas propriedades redutoras, na estabilidade 

térmica e nas atividades catalíticas (LAOSIRIPOJANA et al., 2008). 

 

 2.7 SÍNTESE DE ÓXIDOS POR REAÇÃO DE COMBUSTÃO 

 

A síntese por reação de combustão, também conhecida como síntese auto-

propagante, é uma técnica onde reações exotérmicas são usadas para produzir uma 

variedade de materiais. O processo é baseado no principio de que, uma vez iniciada por 

uma fonte externa, uma reação exotérmica muito rápida ocorre, tornando-se auto-

sustentável e resultando em um produto final (óxido), dentro de um curto período de 

tempo (JAIN et al., 1981). Essa técnica é vantajosa por requerer menos energia que os 

processos convencionais de síntese de materiais cerâmicos e tempo de processamento 

reduzido para poucos minutos. Outra vantagem reside no fato do método não necessitar 

de múltiplas etapas, possuir custo relativamente baixo e, geralmente, conduzir a síntese 

para a obtenção dos produtos com estrutura e composição desejadas, devido à elevada 

homogeneização favorecida pela solubilidade dos sais em água (KIMINAMI et al., 2000). 

 

2.7.1 Agentes oxidantes (sais metálicos) e redutores (combustíveis) 

 

Os nitratos metálicos, em geral, são os sais mais usados para a síntese de 

óxidos inorgânicos, bem como para compostos de coordenação, seja pela sua 

solubilidade em água e/ou por se necessitar de baixas temperaturas para fundi-los, 

garantindo uma excelente homogeneização da solução. Os nitratos metálicos reagem 

com o combustível redutor, resultando na formação de um pó óxido fino, seco, e 

geralmente cristalino (JAIN et al., 1981). Enquanto as reações de redução são 

exotérmicas por natureza e conduzem, geralmente, a uma explosão controlada, devido a 

combustão da mistura de nitratos metálicos com a uréia. A grande quantidade de gases 

formada pode resultar na aparência de uma chama, que pode alcançar temperaturas 

elevadas - superiores a 1000 °C (SOUZA et al., 1999).  

Além da uréia, vários outros combustíveis têm sido usados na síntese por 

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

(C4H16N6O2), hidrazida maléica (C4H4N2O2) e carbohidrazida (CO(N2H3)2). Todos estes 
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combustíveis contêm nitrogênio, mas diferem na capacidade de "redução de pó" e na 

quantidade de gases por eles gerados, fatores que obviamente afetam as características 

do produto de reação. Segundo alguns autores (KIMINAMI, 2000; SOUZA, 1999) 

utilizando-se teor de uréia em excesso na reação, os gases gerados são liberados mais 

rapidamente e com maior dissipação de energia, ou seja, menor será a quantidade de 

energia disponível para a sinterização e cristalização, evitando-se a formação de 

aglomerados duros e/ou crescimento das partículas.  

 

2.7.2 Bases teóricas da técnica de combustão 

 

A base da técnica de síntese através da reação de combustão deriva de 

conceitos termodinâmicos usados no campo de propelentes e explosivos. Jain et al. 

(1981) propuseram um método simples de cálculo do coeficiente estequiométrico, 

estabelecendo um balanço das valências dos elementos presentes nos reagentes 

redutores e oxidante da mistura. A deficiência ou excesso de combustível na mistura é 

determinado pela razão equivalente: 

 

s

m


 

  

Onde s é a razão estequiométrica combustível e oxidante (combustível 

redutor / precursor oxidante) e m é a razão da mistura (relação combustível redutor / 

precursor oxidante na mistura). Para valores   1, a mistura é considerada deficiente em 

combustível; para   1 a mistura é rica em combustível; e para  = 1, o sistema está 

estequiometricamente misturado.  

Mais tarde, Jain (1981) propôs um método simples, também aplicável a 

sistemas com mais de dois componentes, para determinar rapidamente a estequiometria 

do sistema.  

O método baseia-se no cálculo da valência total do combustível e do 

oxidante. A mistura é estequiométrica quando o valor das respectivas valências for igual, 

(13) 
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ou seja, quando o número total de valências positivas for igual ao total de valências 

negativas. 

 

( .    ) ( .    ) 0Coef do oxidante x valência Coef do retutor x valência   

 

As valências consideradas são aquelas apresentadas pelos elementos dos 

produtos usuais da reação de combustão: CO2, H2O e N2. Nesses cálculos tanto o 

carbono como o hidrogênio são considerados como elementos redutores apresentando as 

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

a valência -2 e o nitrogênio apresenta valência zero.  

O mecanismo das reações de combustão pode ser resumido nos seguintes 

passos (MANOHARAN et al., 1992): 

 

1- Fusão dos nitratos e da uréia com eliminação das águas de hidratação; 

2- Decomposição dos nitratos formando óxidos de nitrogênio e 

decomposição da uréia em biureto (C2H5N3O2) e NH3 a 240 °C; a 360 °C o biureto 

transforma-se em ácido cianúrico (HNCO)3 e; 

3- Ignição dos produtos de decomposição da uréia e nitratos com formação 

de chama com temperatura de 1200° ± 100 °C, garantindo energeticamente a formação 

do óxido a partir dos precursores gelificados, formados por cadeias poliméricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(14) 
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2.7.3 Uréia como combustível 

 

Dentre os combustíveis citados, a uréia é considerada especial uma vez que 

a mesma é comercializada extensamente, diferente dos demais combustíveis, que em 

geral, são sintetizados em pequena escala.  

Costa et al. (2006) estudando as influências da glicina e da uréia na síntese 

por micro-ondas observaram que em ambos os casos a temperatura da reação cresce 

linearmente com pequenas variações de temperatura, isso ocorre devido à desidratação 

dos nitratos. Foi observado que em  3 minutos de reação, dá-se início a liberação dos 

gases, com elevação acentuada da viscosidade e por volta de 4 minutos a temperatura de 

ignição é atingida. A partir daí a temperatura cresce acentuadamente até atingir a 

temperatura máxima de combustão. Para a glicina, observou-se que a temperatura de 

ignição e a temperatura máxima de combustão são bem próximas, em torno de 573 °C 

para 5 minutos de reação.  

 

2.7.4 Reação de combustão assistida por micro-ondas 

 

A autocombustão assistida por micro-ondas consiste em uma reação de 

combustão convencional, onde o calor necessário para a ignição é fornecido através do 

aquecimento gerado por moléculas polares quando submetidas à incidência de micro-

ondas. O processo é baseado no princípio de que, uma vez iniciada por uma fonte 

externa, uma reação exotérmica ocorre muito rápida, tornando-se autossustentável e 

resultando em um produto final (óxido), dentro de um curto período de tempo (JAIN et al., 

1981). 

Com o aquecimento ocorre a liberação de espécies gasosas provenientes da 

decomposição dos nitratos, e com a eliminação da água, a temperatura aumenta, dando 

lugar à ignição do combustível (oxidação). O início da reação é observado pela liberação 

de chamas atingindo altas temperaturas, da ordem de 1000 °C (SEGADÃES et al., 1998), 

que garantem a cristalização e formação dos materiais em curto período de tempo. Este 

método de síntese é considerado simples por geralmente não necessitar de muitas etapas 

e de tratamentos adicionais, posteriores a síntese. 
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Além disso, o aquecimento via micro-ondas permite um maior controle das 

condições de síntese, visto que a intensidade das emissões de micro-ondas pode ser 

rapidamente interrompida, diminuída ou aumentada, permitindo a obtenção de materiais 

com características bastante especificas (BARROS, 2009). 

O aquecimento por micro-ondas também apresenta outras vantagens, uma 

vez que o calor é gerado dentro do próprio material, ou seja, do centro para a superfície 

gerando gradientes de temperatura inversos, o que pode ocasionar a obtenção de 

diferentes microestruturas. 

 

2.8 CATALISADORES EMPREGADOS NA REFORMA A SECO DO METANO 

 

Todos os metais nobres do grupo VIII-A, com exceção do ósmio, e não 

nobres como, Cu, Ni e Co, depositados em suportes adequados, como óxidos 

estruturados têm sido estudados para esse tipo de reação. Por outro lado, a platina, tem 

se mostrado um dos metais mais empregados para operar o reator de modo a evitar o 

acúmulo de depósitos carbonáceos e a conseqüente desativação. Industrialmente, o 

metal escolhido como catalisador é o Ni, pois apresenta atividade comparável à dos 

metais nobres. No entanto, este se desativa rapidamente devido à formação de depósitos 

carbonáceos. Considerando o alto custo e a disponibilidade limitada dos metais nobres, é 

mais atrativo desenvolver um catalisador de níquel com alto desempenho catalítico e 

resistente à desativação por formação de coque do que usar um catalisador de custo alto, 

que onere o processo substancialmente. Mezalira et al. (2002) preparou catalisadores de 

Ni/Al2O3 para a reação de reforma a seco do metano visando obtenção do gás de síntese. 

Os catalisadores com 20% de níquel foram preparados pelo método de impregnação 

úmida e pelo meto precursor polimérico (Pechini). A atividade dos catalisadores foi 

avaliada através da reação da reforma a seco do metano. A reação ocorreu a 625°C com 

fluxo de 35cm3/min e a composição molar N2:CH4:CO2 (4:1:1). Os dados representados 

(Mezalira et al., 2002) indicaram que os catalisadores apresentaram elevadas atividades 

catalíticas, apresentando cerca de 70% de conversão do metano, mantendo-se 

relativamente estáveis durante as 4h de reação. Mezalira et al. (2002) concluiu que o 

método de impregnação úmida apresentou resultado semelhante para os catalisadores 

estudados. Porém, para o catalisador preparado pelo método de Pechini ocorreu a 
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redução e decomposição do metano, obtendo estimável quantidade de hidrogênio 

seguido de uma grande decomposição de carbono na superfície do catalisador. 

 

2.9 A ESTRUTURA ESPINÉLIO  

 

A área de materiais, atualmente, é uma das mais avançadas do mundo, pois 

os materiais produzidos, sob medida, passam por um avanço tecnológico impressionante 

e, nesse contexto, os materiais estruturados têm ganhado uma gama de aplicações e os 

processos catalíticos dependem fundamentalmente desses materiais produzidos com a 

especificidade indicada para atuar como catalisador ou como suporte catalítico. 

Entre as classes de compostos, os óxidos metálicos que apresentam 

estrutura do tipo espinélio e espinélio invertido são os matérias que tem apresentado 

excelentes propriedades, tais como: elevada estabilidade termodinâmica, condutividade 

elétrica, atividade catalítica e resistência à corrosão alta resistência ao ataque químico, 

boa resistência mecânica a temperatura ambiente e a temperaturas elevadas, baixa 

constante dielétrica, excelentes propriedades ópticas, baixa expansão térmica e boas 

propriedades catalítica (Lee et al., 2004; Costa, 2009). Esses materiais são muito 

utilizados em ímãs permanentes, dispositivos eletrônicos e na produção de catalisadores. 

Na maioria das vezes, as estruturas de fórmula química AB2O4, 

correspondem às estruturas típicas do mineral espinélio.  Onde A representa um cátion 

metálico divalente, que normalmente ocupa um sítio tetraédrico e B representa um cátion 

metálico trivalente, que normalmente ocupa um sítio octaédrico de um cristal de estrutura 

cúbica. As mudanças dos cátions não alteram a posição, e a diferenças do tamanho são 

compensadas com a expansão ou contração do arranjo de oxigênio. Por isto, todos 

minerais do grupo do espinélio possuem a mesma simetria 4/m32/m. A ocorrência natural 

do espinélio é o mineral MgAl2O4. É possível preparar o espinélio MgAl2O4 puro, utilizando 

o método sol-gel, em temperaturas de calcinação igual ou superior a 700 ºC e que os 

tamanho das partículas e dos cristalitos depende diretamente da temperatura de 

calcinação. Observa-se na figura 2.5.7.1, a célula unitária de um espinélio AB2O4. 
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Figura 2.9. 1 Representação da célula unitária do espinelio 

 

 
                                            (MOURA, 2008). 
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3. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

Neste capítulo é descrito o método de síntese adotado para a obtenção de 

óxidos estruturados, tais como MgAl2O4, ZnAl2O4, CaAl2O4 e LaNi2O4, que serão usados 

como suportes catalíticos, bem como as técnicas utilizadas para sua caracterização.  

 

3.1. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

3.1.1Materiais 

 

Os reagentes utilizados na preparação dos óxidos tipos espinélio via reação 

de combustão assistida por microondas, foram, em geral, provenientes da Sigma Aldrich, 

embora um deles tenha sido adquirido da empresa Vetec. A pureza variou entre 98 e 99 

%, o que nos permite trabalhar com uma margem de pureza adequada para a produção 

dos óxidos que serão usados como suporte para o níquel. A tabela 3.1 mostra a 

procedência e o grau de pureza desses reagentes. Os nitratos de Ca, Mg, Ni, Zn e La, 

foram usados na sua forma hidratada. 

 

Tabela 3.1.1.1 Reagentes utilizados na preparação dos carreadores 

          Reagentes               Marca             Pureza (%) 

Nitrato de Níquel  ACROS ORGANICS                  99,0 

Nitrato de Cálcio  SIGMA ALDRICH                  99,0 

Nitrato de Alumínio              SIGMA ALDRICH                  98,0 

Nitrato de Magnésio VETEC                  98,0 

Nitrato de Zinco ALFA AESAR                  99,0 

Nitrato de Lantânio  SIGMA ALDRICH                                                          99,0 

Uréia SIGMA ALDRICH                                                               99,5 
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3.1.2 Sínteses dos suportes a partir da reação de combustão por microondas 

 

Os óxidos do tipo CaAl2O4, MgAl2O4, LaNi2O4 e ZnAl2O4 foram sintetizados 

através da reação de combustão assistida por microondas. No processo foram utilizados 

Nitratos Metálicos como agentes oxidantes e a uréia como combustível redutor. 

Para a obtenção dos suportes propostos, foram feitos cálculos 

estequiométricos onde se considera o produto a se obter em relação ao combustível 

utilizado. Neste caso, usou-se uma mistura estequiométrica de combustíveis, baseado na 

valência dos precursores envolvidos.  

Com as quantidades de reagentes obtidas através dos cálculos 

estequiométricos, as suas massas foram pesadas separadamente em uma balança 

analítica. A preparação das amostras envolveu duas etapas. A primeira etapa 

compreendeu a dissolução da ureia em água destilada, sob agitação constante, à 

temperatura de 40-60 °C. Logo após esta etapa, adicionou-se os Nitratos Metálicos 

hidratados à solução de uréia em um Becker e a mistura também foi mantida sob agitação 

constante e submetida a uma faixa de temperatura entre 70-80 °C por 20 min, para 

garantir uma boa homogeneização. Em seguida o Becker com a mistura foi colocado em 

um forno de microondas sob uma potência alta (650 WATS), aproximadamente por 5 min. 

Após esse procedimento, obteve-se um material resultante com aparência de flocos 

porosos, os quais foram macerados em um grau com pistilo e transferidos para uma 

capsula (cadinho) de alumina e submetidos à calcinação á temperatura de 800 °C por 2h, 

em um forno tipo mufla, com rampa de aquecimento de 10 oC min-1; condições essas 

fundamentais para a eliminação de voláteis (proveniente da decomposição da ureia e dos 

nitratos) que ainda poderiam  estar presentes, bem como para a obtenção do óxido ou 

carreador desejado. A segunda etapa consistiu na impregnação do níquel nos óxidos 

formados. Essa impregnação visa incrementar os níveis de conversão de hidrocarbonetos 

em gás de síntese ou H2 durante a reforma a vapor. A impregnação foi realizada por via 

úmida usando como precursor uma solução de nitrato de níquel, contendo 5% do peso 

final da amostra. A suspensão formada pela solução de níquel e pelo material que foi 

impregnado permaneceu, sob agitação, na faixa de temperatura entre 70 – 80 °C por 4 

horas. Após a evaporação do solvente, o sólido coletado foi seco por 12 horas em estufa 

a 100°C e então calcinado a 850 °C por 4h a uma taxa de aquecimento de 10 °C/min. A 
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Figura 3.1.2.1 mostra o fluxograma da metodologia experimental utilizada na síntese das 

amostras MgAl2O4, ZnAl2O4, CaAl2O4 e LaNi2O4 via reação de combustão assistida por 

microondas. 

Figura 3.1.2.1 Fluxograma da metodologia experimental utilizada na síntese das amostras MgAl2O4, 
ZnAlO4, CaAl2O4 e La2NiO4 via reação de combustão assistida por microondas. 
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3.2. CARACTERIZAÇÕES 

 

Para a identificação, caracterização e comparação desses materiais, 

diferentes técnicas de análise foram usadas. Abaixo está uma descrição das análises que 

serão realizadas nas amostras como preparadas e após testes de reatividade catalítica. 

 
3.2.1 Difração de raios X (DRX) 

 

Os difratogramas de raios X foram obtidos em um difratômetro Shimadzu 

modelo XRD 7000 utilizando radiação Cu kα (1,542 Å). A varredura angular de 2θ foi 

realizada nas regiões de 20 a 80° e  25 a 35° com velocidades de varredura 

correspondentes a 1,20 °/min-1 e de 0,4 °/min-1, respectivamente. 

O tamanho médio dos cristalitos foi obtido a partir dos difratogramas com 

varredura de 25 a 35° usando a equação de Scherrer (equação 15) considerando a 

largura a meia altura dos picos de difração das amostras analisadas: 

 





cos




k
D

 

 
Onde, D é o tamanho de cristalito, k é uma constante cujo valor depende da 

forma da partícula, sendo igual a 0,9 para partículas esféricas de tamanho uniforme e 

igual a 1 para as outras formas,  o comprimento de radiação eletromagnética utilizada 

(Cu = 1, 542 Å), valor referente a radiação emitida pelo cobre, θ o ângulo de difração de 

Bragg e β a largura a meia altura, que é corrigida pela equação 16: 

 

 22 bB   

Em que B é a largura a meia altura do pico difratado de maior intensidade da 

amostra, e b é a largura a meia altura de um pico difratado do padrão interno (Quartzo). 

 

(15) 

(16) 
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3.2.1.1 Método De Rietveld de Refinamento de Estrutura 

 

O Método Rietveld (MR) é um método de refinamento de estruturas 

cristalinas, a partir de dados de difração de raios X ou nêutrons. Ele permite obter valores 

refinados para os parâmetros da estrutura cristalina de um dado material, utilizando dados 

coletados de difração, chamados, neste trabalho, de difratograma observado. 

Este método foi desenvolvido por H.M. Rietveld durante a década de 60, 

porém, apenas a partir de 1977 é que esta técnica passou a ser mais utilizada para a 

determinação da estrutura cristalina de óxidos tipo perovsquita e/ou espinélio.  

O refinamento calcula o difratograma ponto a ponto e é feito com base no 

método dos mínimos quadrados. São refinados parâmetros estruturais (aqueles que 

fazem parte do modelo em uso) e não estruturais (aqueles advindos de questões 

instrumentais). Por isso, o uso de um padrão de estrutura conhecida e elevado grau de 

cristalinidade se faz necessário. 

Uma das grandes vantagens desse método é que ele permite refinar 

simultaneamente e com grande precisão, posições atômicas, parâmetros de ocupação de 

sítios, parâmetros do retículo, parâmetros de alargamento dos picos (tamanho de cristalito 

e microdeformação). Fornecendo informações sobre a natureza e os parâmetros 

detalhado do reticulado cristalino, assim como o tamanho, a perfeição e a orientação dos 

cristais. E ainda, a técnica permite identificar as fases presentes no material. 

O modelo estrutural adaptado por Rietveld apresenta parâmetros da 

estrutura cristalina que incluem: as coordenadas ( x , y e z ) da posição dos átomos na 

célula unitária; os deslocamentos atômicos; a densidade ocupacional das posições 

atômicas; as dimensões ( a , b e c ) da célula unitária e os ângulos ( ,   e  ) entre os 

vetores; tensões e deformações; tamanhos de cristalitos; discordância e defeitos 

planares. 

As vantagens na utilização do método Rietveld são as seguintes: 

 Permite a análise simultânea de várias fases presentes em uma 

amostra; 

 Avalia precisamente os parâmetros de rede, mesmo quando ocorre 

uma severa superposição de picos no difratograma; 
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 Permite refinar os parâmetros de deslocamento anisotrópicos e 

isotrópicos dos átomos; 

 Realiza a análise quantitativa das fases presentes na amostra 

indiscutivelmente sem a necessidade de um padrão interno ou de uma curva de 

calibração; 

 Permite a determinação do tamanho do cristalito e microdeformação 

na rede; 

 O método considera a orientação preferencial de diferentes planos (h 

k l); 

 Determina a relação estequiométrica dos componentes do material 

estudado. 

 

A posição dos picos é dependente dos parâmetros de célula, ou seja, dos 

parâmetros da rede. É com base no posicionamento dos picos, e seus possíveis 

deslocamentos, que são calculados os parâmetros a, b e c da estrutura e, 

conseqüentemente, o volume da célula unitária. 

 

Para acompanhar a evolução de um refinamento, alguns parâmetros são 

utilizados, como pode ser visto na Figura 5. Os principais deles são: 

 

Rexp ⇒ é uma análise estatística dos dados com intenção de prever o valor 

final do refinamento, ou seja, do Rwp. 

Rwp ⇒ é o R ponderado. Indica o quão bom ficou o refinamento. Quanto 

mais próximo de Rexp estiver o Rwp, melhor será o refinamento, pois indica que tudo o 

que poderia ser calculado, realmente foi. 

O Rwp é definido por:  

 

 

 

(17) 
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Onde, wi é o peso atribuído ao i ponto durante o refinamento (wi = 1/yio).  

 

Outros índices são calculados para auxiliar no julgamento da qualidade do 

refinamento, são eles: 

 Rexp: valor estatisticamente esperado para o Rwp, 

 

  

Onde: 

P = número de parâmetros refinados. 

N = número de observações. 

C = número de vínculos aplicados. 

 

S (CHI2) ⇒ é a razão entre Rwp / Rexp. Deve ser a mais próxima possível 

de um. Aceita-se usualmente, como um bom refinamento, valores de S até 2,0. Mas 

atenção é preciso ter cuidado ao analisar os valores de S. Se a coleta de dados não for 

boa, o Rexp e o Rwp terão valores altos, mas o S pode estar muito próximo de um, sem, 

no entanto, que isto indique que aquele refinamento está muito próximo da estrutura real 

do material. O inverso também pode ocorrer. 

RBragg ⇒ é descrito como a função das intensidades integradas e é o único 

parâmetro que avalia a qualidade do modelo estrutural refinado entre as intensidades 

observadas, calculadas, pois essas intensidades integradas estão relacionadas à 

estrutura cristalina (YOUNG e LARSON, 1995). 

Ri: índice de Bragg,  

 

  

 

 

 

(18) 

(19) 
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Figura 3.2.1. 1  Gráfico característico relativo ao método Rietveld. 

 
                                                                        (AQUINO, 2012) 

 

 

3.2.2 Espectroscopia na região do infravermelho 

 

Os espectros de absorção das amostras calcinadas e não calcinadas, foram 

obtidos na região do infravermelho médio na faixa de 4000 a 400 cm-1 com resolução de 4 

cm-1. As amostras foram diluídas em KBR em uma concentração de 2% em peso. O 

material obtido foi homogeneizado e prensado hidraulicamente a 8 toneladas e as 

pastilhas obtidas foram testadas no Espectrômetro IR-PRESTIGE-21 da Shimadzu, com o 

tempo de duração de varredura de 32 scans, no modo transmitância. 

 

3.2.3 Análise termogravimétrica  

 

Esta técnica baseia-se no estudo da variação de massa de uma amostra, 

resultante de uma transformação química ou física em função do tempo ou da 

temperatura. Nessa técnica a amostra é aquecida em um ambiente no qual a variação de 

temperatura está programada ou pré-determinada. A exposição à temperatura elevada 

pode, algumas vezes, alterar a estrutura química e por consequência as propriedades 

físicas dos materiais. Portanto, a curva de degradação térmica, em condições não 

exotérmicas, mostra o perfil da resistência ou estabilidade térmica que o material 
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apresenta, quando submetido a uma varredura de temperatura. O equipamento usado 

para essa análise foi um sistema de análise termogravimétrico TGA-500 da TA 

Instruments, usando-se uma quantidade de massa de 10 mg e uma razão de 

aquecimento de 10 oC.min-1 , em condições dinâmicas de temperatura de 30 a 900 oC. 

 

3.2.4 Área superficial específica 

 

O nitrogênio adsorvido fisicamente em cada pressão produz uma alteração 

na pressão interna da porta-amostra. Essa informação é registrada e, por calibração, 

transformada em volume adsorvido. Com o aquecimento da amostra, devido à perda de 

contato com nitrogênio líquido com a célula de amostragem, o gás é dessorvido.  A 

adsorção e a dessorção geram sinais que são registrados em gráficos na forma de picos. 

A área dos picos é proporcional à massa de nitrogênio dessorvido. Então, a partir do 

volume de nitrogênio e da equação 20  conhecida como equação de BET, determina-se o 

volume de nitrogênio necessário para recobrir a superfície com uma monocamada. 

 

sat
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sat PcV

Pc

VcPPV

P

..

).1(

.

1
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Onde P é a pressão de operação, V é o volume de gás adsorvido, Psat é a 

pressão de saturação do gás, c é uma constante que envolve entalpias de adsorção e 

condensação e Vm é o volume da monocamada de adsorção por massa de catalisador. 

Assim, conhecendo-se o volume de nitrogênio adsorvido na monocamada a 

área superficial específica da amostra pode ser calculada pela equação 21: 

 

MV

NV
S Am

.

..


 

S é a área superficial específica, α a área de projeção da molécula de N2 

para a monocamada (16 Å2), NA o número de Avogadro, V o volume do nitrogênio e M a 

massa da amostra. 

(20) 

(21) 
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As áreas superficiais específicas foram calculadas através do método 

Brunauer - Emmett - Teller (BET) para obter isotermas de adsorção/dessorção de N2 a 

baixas temperaturas utilizando um equipamento da Quantachrome, modelo NOVA 2000.  

A primeira etapa do processo consiste em tratar a amostra para retirar 

qualquer umidade presente. Uma massa equivalente a 0,2 g de amostra é aquecida até 

90 °C a 10 °C/min-1 durante 2 horas. Logo que encerrada essa primeira rampa, a 

temperatura é aumentada para 350 °C, na mesma razão de aquecimento anterior e 

permanece nessa temperatura por 3 horas. 

Durante a análise, o porta-amostra contendo a amostra é mergulhado em N2 

líquido (-196 °C) e vinte pontos de medida são obtidos. Em média essa etapa durou de 4 

a 5 horas. 

 

3.2.5 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

Uma pequena quantidade de amostra foi colocada em uma fita condutora 

dupla face de carbono fixada a um suporte metálico. O suporte foi submetido ao vácuo 

com posterior deposição de um filme fino de ouro servindo como recobrimento para 

melhorar a condutividade do feixe de elétrons e as imagens geradas.  

As micrografias para os suportes calcinados a 800 °C e não calcinados e 

dos catalisadores impregnados com níquel e calcinados a 850 °C foram obtidas em um 

microscópio eletrônico de varredura de alta resolução marca ZEISS do Laboratório CDMC 

do LIEC-UFSCAR. As imagens foram geradas através de elétrons secundários. 

 
3.2.6 Reforma a seco 

 
A reação de reforma a seco do metano foi realizada em um aparato 

experimental formado por um micro-reator, do tipo em U de borossilicato (figura 3.5.2 a e 

b) com 0,64 cm de diâmetro externo e é provido de bulbo (1,91cm de diâmetro) e o 

catalisador suportado é inserido no reator, entre lã de vidro, com bulbo acoplamento a um 

termopar, através do qual a temperatura do sistema é monitorada. O micro-reator é 

conectado à unidade por flanges de aço inox 316. O sistema é operado em fluxo contínuo 

de nitrogênio à temperatura ambiente e pressão de 1atm.  
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Em cada corrida, utilizou-se 30mg de catalisador o qual foi ativado à 400ºC 

em atmosfera inerte de N2. Após o tempo de ativação do catalisador, o fluxo de nitrogênio 

foi trocado por fluxo de gás reagente (CO2+CH4), iniciando-se a etapa de reação. O tempo 

e temperatura de reação foram, respectivamente, de 300min e 750 °C, com fluxo de gás 

reagente de 55 mL/min. A saída do reator está conectada, através de uma linha de aço 

inox aquecida à 120ºC, com um cromatógrafo a gás, Modelo Varian CP 3800 equipado 

com uma válvula automática de injeção de amostras gasosas e detector TCD. A 

separação e identificação dos produtos da reação foi realizada em uma coluna do tipo 

VF5 MS, com diâmetro de 0,25mm, comprimento de 30m e espessura do filme de 

0,25μm. O sistema automático de injeção das amostras gasosas foi pré-programado para 

realizar análises (corridas) dos produtos da reação em intervalos de 15 minutos. A 

composição do gás reagente foi 10% CH4; 10% CO2; 10% H2; 10% CO e 60% N2. 

 

Figura 3.2.6. 1 Sistema de reações catalíticas (a) cromatógrafo e unidade catalítica (b) micro reator em U. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) Micro reator 

(a) Sistema de reações 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados apresentados seguirão a mesma sequência da 

caracterização, onde se analisa todas as condições do material e sua consequente 

aplicação.   

 

4.1 DIFRAÇÃO DE RAIOS X (DRX) 

 

As figuras 4.1.1 a 4.1.4 mostram, respectivamente, o difratograma de raios X 

das amostras CaAl2O4, MgAl2O4, ZnAl2O4 e LaNi2O3 calcinadas a 800 oC, e as 

impregnadas com 5% Ni calcinadas a 850 oC, sintetizadas através da reação de 

combustão assistida por microondas. Observou-se que todas as amostras são de 

natureza cristalina. 

A figura 4.1.1 (a) e (b) mostra o difratograma das amostras CaAl2O4 800 

°C/2h e 5% Ni/ CaAl2O4 850 °C/4h. As amostras são cristalinas e possuem estrutura 

monoclínica com base nas fichas JCPDS n° 00-053-0191 e ficha JCPDS n° 00-001-0888, 

respectivamente. Através das cartas padrões obtidas do programa X’pert HighScore Plus, 

pode-se dizer que a estrutura obtida foi de um espinélio regular tipo AB2O4, entretanto a 

fase CaAl4O7 também se faz presente em percentual muito baixo. Este comportamento 

também foi observado para a amostra 4.1.1 (b). Como o percentual de níquel impregnado 

ao espinélio, que neste caso funcionará como suporte catalítico, foi baixo (5% Ni), 

observa-se que a fase referente ao NiO ainda é muito menor do que a fase CaAl4O7. Da 

mesma forma que se analisou as amostras 4.1.1 (a) e (b) também se analisou os 

difratogramas das amostras da figura 4.1.2 (a) e (b) e observou-se que a estrutura cúbica 

também é comum ao composto preparado com magnésio. As amostras MgAl2O4 800 

°C/2h e 5% Ni/ MgAl2O4 850 °C/4h foram identificadas como espinélio e de acordo com as  

fichas JCPDS n° 01-075-1797 e  JCPDS n° 01-082-2424. Espinélios de Magnésio 

denominados de puros, em geral, podem ser obtidos tanto pelo método sol gel (HECK et. 

al. 2005) como pelo método de combustão assistido por microondas, pois a estrutura pura 

desse material, em geral, é obtida quando se calcina seus precursores acima de 700 oC, 

pois a calcinação abaixo dessa faixa de temperatura deixa resíduos de hidróxido de 

alumínio e magnésio (HECK et al 2005).   



39 

 

Figura 4.1. 1 Difratograma de raios X das amostras de (a) CaAl2O4 800 °C/2h  e (b) 5% Ni/CaAl2O4, 
sintetizadas pelo método de combustão assistida por microondas. 

 

(a)                                                                                     (b) 
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Figura 4.1. 2 Difratograma de raios X das amostras de (a) MgAl2O4 800 °C/2h e (b) 5% Ni/MgAl2O4 850 
°C/4h, sintetizadas pelo método de combustão assistida por microondas. 

 

(a)                                                                                     (b) 

 

Uma das vantagens de se usar o espinélio de magnésio como catalisador ou 

como suporte catalítico é porque esse material apresenta propriedades interessantes para 

a catálise, como resistência ao choque térmico, alto ponto de fusão, boa resistência 

mecânica à temperatura ambiente e a temperaturas elevadas, baixa constante dielétrica, 

excelentes propriedades ópticas, baixa expansão térmica e boas propriedades catalíticas 

(SAITO e KIM,1999). 

A figura 4.1.3 (a) e (b) mostra o espinélio de zinco, mas precisamente, 

aluminato de zinco com formula ZnAl2O4, cuja estrutura foi determinada com base na ficha 

JCPDS n° 01-071-0968 identificada como ZnAl2O4. Já a figura 4.3 (b) 5% Ni/ZnAl2O4 850 

°C/4h, além da fase espinélio, apresenta ainda uma fase de Zn0,3Al2,4 O4, além da fase 

Al2O3. A fase NiO também está presente, porém em percentual muito menor.  

Verifica-se que as fases secundarias Zn0,3Al2,4 O4  e Al2O3 aparecem  após  a 

impregnação com o níquel  durante a síntese. Isto pode ser comprovado pelo aumento 

nas intensidades dos picos de difração das fases secundárias nas amostras com teor de 

NiO, amostra (b). Esse comportamento, de aumento da intensidade nas amostras 

impregnadas com níquel, também, foi observado para o espinélio de magnésio. É 
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possível que o NiO possa ser encontrado na superfície de nanopartículas devido a alta 

porosidade do espinélio de zinco. 

Figura 4.1. 3 Difratograma de raios X das amostras de (a) ZnAl2O4 800 °C/2h e (b) 5% Ni/ZnAl2O4 850 
°C/4h, sintetizadas pelo método de combustão assistida por microondas. 

 

(a)                                                                       (b) 

 

Na Figura 4.1.4 observa-se que em todas as amostras LaNiO3 800 °C/2h e 

5% Ni/ LaNiO3 850 °C/4h a  estrutura da perovsquita LaNiO3, tipo romboédrica, foi mantida 

e foi identificada segundo as fichas JCPDS n° 01-079-2448  e os traços de NiO foram 

identificados através da  ficha JCPDS n° 01-089-3080. Não houve alteração significativa 

nos picos do material impregnado com 5% de níquel após calcinação, isto porque, o 

níquel já ocupa o sítio B da perovsquita e como o percentual impregnado é muito baixo e 

trata-se do mesmo átomo, a intensidade dos picos principais da perovsquita não sofre 

alteração significativa (2 θ =33 ).  
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Figura 4.1. 4 Difratograma de raios X das amostras de (a) LaNiO3 800 °C/2h) e (b) 5% Ni/LaNiO3 850 
°C/4h,sintetizadas pelo método de combustão assistida por microondas. 

                                                     

                                               (a)                                                                         (b) 

 
4.2 ESPECTROSCOPIA NA REGIÃO INFRAVERMELHO (IFTR) 

 

Os espectros na região do IV apresentam bandas de absorção referente às 

vibrações fundamentais dos óxidos com estrutura de espinélio. As vibrações que ocorrem 

na região de 800 a 660 cm-1 – teoricamente atribuída ao modo vibracional do octaedro do 

espinélio e no caso do aluminato de cálcio, CaAl2O4 800 °C/2h e 5% Ni/CaAl2O4 850 °C/4h 

praticamente não mais exibem bandas νOH, referentes à vibração OH da água de 

hidratação ou cristalização, uma vez que a essa temperatura, só se observa as bandas 

relativas a M-O (metal-oxigênio). Analisando os resultados obtidos, verifica-se que a figura 

4.2.1 (a) e (b) apresentam bandas referentes ao grupo hidroxilas, que pode ser 

correspondente ao estiramento O-H (umidade na amostra) ou do álcool iso-propílico 

usado na impregnação. As bandas na região 750-443 podem ser atribuídas às vibrações 

de ligações metal-oxigênio (M-O). (Frost & Reddy, 2005; Santos et al, 2011). Bandas 

relativas ao CO2 também foram observadas e estão localizadas na região entre 2500 e 

2700 cm-1 (FROST & REDDY, 2005; Santos et al, 2011). Na figura 4.2.1, observa-se os 

espectros referentes às amostras CaAl2O4, conforme preparadas supracitadas neste item. 
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Figura 4.2. 1 Espectro de absorção na região do infravermelho das amostras (a) CaAl2O4 800 °C/2h e (b)  
5% Ni/CaAl2O4 850 °C/4h. 
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(b) 

 

Como se sabe o aluminato de zinco é um óxido cuja estrutura é de espinélio 

normal. Tal estrutura (AB2O4), onde A e B são íons metálicos com cargas +2 e +3 

respectivamente, consiste em um arranjo cúbico de face centrada de íons óxidos  (O-2), 

na qual os íons Zn2+ ocupam um oitavo dos sítios tetraédricos intersticiais e os íons Al+3 

ocupam metade dos sítios octaédricos. Portanto o espectro de infravermelho da amostra 

de ZnAl2O4 800 °C/2h  (figura 4.2.2 (a) apresenta bandas de absorção próximas de 505 

cm-1, 548 cm-1, 650 cm-1, características do estiramento AlO6 (octaédrico). A banda 

próxima a 730 cm-1 está relacionada aos sítios tetraédricos do zinco, uma vez que o 

alumínio encontra-se nos sítios octaédricos. As bandas de estiramento entre 3400-3000 

cm-1 são relativas aos grupos hidroxilas (OH), provavelmente relacionadas com a 

umidade do ar, uma vez que o material é poroso e, também, pode ser usado como 

absorvedor de umidade. Também é observada uma banda em torno de 2350 cm-1 de 
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estiramento עC=O. Essa banda é característica de CO2, a qual deve ser, provavelmente, 

oriunda de gases remanescentes da combustão, que, possivelmente, não foi totalmente 

removido durante a síntese. Observa-se ainda uma banda, correspondente à deformação 

angular assimétrica de N-H na região de 1650 cm-1, provavelmente, proveniente de 

resíduo de uréia. As duas bandas abaixo de 1000 cm-1, que são atribuídas às vibrações 

intrínsecas do espinélio. 

Observando a figura 4.2.2 (b), verifica-se quando se faz a impregnação com 

o níquel as três bandas existentes entre 505 cm-1 e 750 que são características do 

estiramento AlO6 (octaédrico) apresentam-se como uma única banda, isto porque o níquel 

substitui o zinco no sítio tetraédrico; esse fato pode ser observado no refinamento de 

Ritveld.  

 

Figura 4.2. 2 Espectro de absorção na região do infravermelho das amostras (a) ZnAl2O4 800 °C/2h  e (b) 
5% Ni/ZnAl2O4 850 °C/4h . 
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(b) 

 

Observando as amostras de MgAl2O4 800 °C/2h e 5% Ni/MgAl2O4 850 °C/4h 

(Figura 4.2.3), não se verifica diferenças significativas, porém a intensidade das bandas 

de estiramento OH são bem mais acentuadas do que nos espinélios de Ca e Zn. Um 

outro comportamento que também se observa é que a impregnação com níquel não 

exerce tanta influência sobre o sítio do magnésio, uma vez que as bandas de estiramento 

entre 750 e 450 cm-1, praticamente não se modificaram qualitativamente. Esse 

comportamento corrobora com os resultados de DRX, uma vez que o percentual de níquel 

é muito baixo, e nesse caso, não interfere na estrutura do espinélio. 
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Figura 4.2. 3 Espectro de absorção na região do infravermelho das amostras (a) MgAl2O4 800 °C/2h e (b) 
5% Ni/MgAl2O4 850 °C/4h. 
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(b) 

Como é observado, a partir da análise de espectroscopia de infravermelho, 

embora o material tenha sido calcinado ainda se encontra vibrações moleculares 

referentes à molécula de CO2, bem como bandas sutis, referentes às vibrações N-H, 

também da uréia. 

 

4.3 ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA (TG) 

 

Com o objetivo de verificar a estabilidade térmica dos materiais em estudo, 

foram realizados ensaios termogravimétricos na faixa de 30 a 900 °C, sob atmosfera 

dinâmica de nitrogênio. O equipamento utilizado foi uma termobalança modelo 

TGA/SDTQ600. 

A figura 4.8 ilustra, as curvas TG das amostras 5% Ni/CaAl2O4, 5% 

Ni/MgAl2O4 850 °C/4h, 5% Ni/ZnAl2O4 850 °C/4h e  5% Ni/LaNiO3 850 °C/4h. 
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A amostra que perdeu o maior percentual de massa foi o espinélio 5% 

Ni/MgAl2O4 850 °C/4h o que era de se esperar, pois se verificarmos os espectros na 

região do infravermelho para esse composto, é o que apresenta a maior banda de 

estiramento OH, referente a bandas de estiramento da molécula de água, proveniente, 

provavelmente, da umidade da amostra em estudo. As demais amostras perdem menor 

percentual de massa, porém, o composto mais estável termicamente é o 5% Ni/LaNiO3 

que não apresentou perda de massa considerável, devido a boa interação que o 

combustível uréia tem com o metal níquel, ocorrendo assim a reação de combustão 

completa, atingindo elevadas temperatura (acima de 700 °C) e eliminando o máximo de 

matéria orgânica do material. A tabela 4.3.1 revela os dados referentes às faixas de 

temperatura onde ocorre a perda de massa para os compostos dopados com 5% de 

níquel. Esses dados são importantes, já se referem ao catalisador suportado nas 

estruturas espinélio, uma vez que sua estabilidade térmica é um dos fatores fundamentais 

para a aplicação em reforma seca de metano.  
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Tabela 4.3. 1 Dados da análise termogravimétrica para as amostras 5% Ni/CaAl2O4 850 °C/4h, 5% 
Ni/LaNi2O4 850 °C/4h, 5% Ni/MgAl2O4 850 °C/4h, 5% Ni/ZnAl2O4  850 °C/4h. 

 

            Amostra Faixa de Temperatura (°C)    Perda de Massa (%) 

   

   

5% Ni/CaAl2O4 45-205 

205-552 

0,39 

0,55 

   

   

5% Ni/LaNiO3 100-816 0,58 

   

   

5% Ni/MgAl2O4 33-741 1,96 

   

   

5% Ni/ZnAl2O4 34-270 

270-363 

363-828 

0,53 

0,11 

0,15 
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Figura 4.3. 1 Curvas termogravimétricas das amostras sintetizadas pelo método de combustão assistida por 

microondas de 5% Ni/CaAl2O4 850 °C/4h, 5% Ni/MgAl2O4, 5% Ni/ZnAl2O4 e 5% Ni/LaNiO3. 
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4.4 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) 

 

A morfologia das amostras foi analisada por microscopia eletrônica de 

varredura. Nas Figuras 4.4.1 a 4.4.5 observam-se partículas finas, como também 

pequenas partículas aglomeradas, com aspecto esponjoso com formatos cilíndricos. São 

observados ainda, alguns poros, os quais são característicos do processo de obtenção 

dos materiais, uma vez que a combustão favorece a formação de CO2, o qual é eliminado 

(parcialmente ou totalmente) com a calcinação, dando origem a poros no interior do 

material.   

 
 

Figura 4.4. 1 Micrografias obtidas por MEV da amostra 5% Ni/CaAl2O4 850 °C/4h, (a) aumento de 
35.00kx e (b) aumento de 20.00kx. 

 
(a) 

 
(b) 
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Nas micrografias referentes às Figuras 4.4.1 a e b verificam-se pequenos 

aglomerados de partículas de oxido de níquel, também, são observadas, porém, como 

não foi obtido o EDS, não se pode dizer se o níquel está livre como partícula ou se 

combinado na forma de NiO.  

A morfologia para os espinélios de Ca e Zn apresentam comportamento 

semelhante, apresentando muitas trincas e falhas. Observa-se também a presença de 

depressões geradas provavelmente pela liberação de moléculas de água ou liberação de 

gases durante a reação explosiva que ocorre durante a ignição. No interior dessas 

depressões percebe-se uma textura diferenciada. 

 
Figura 4.4. 2 Micrografias obtidas por MEV da amostra 1% Ni/ZnAl2O4 850 °C/4h, (a) aumento de 

15.00kx e (b) 50.00kx 

 
(a) 

 
(b) 
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Figura 4.4. 3 Micrografias obtidas por MEV da amostra 5% Ni/ZnAl2O4 850 °C/4h, (a) aumento de 
40.00kx e (b) 8.00kx. 

    
(a) 

 

(b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          (b) 

 

O aspecto morfológico dos pós-resultantes da síntese, por reação de 

combustão, observado por microscopia eletrônica mostra a formação de aglomerados 

duros com tamanho variando entre 5 e 40 μm. Estes aglomerados apresentam-se com 

morfologia irregular na forma de placas, da fase majoritária identificada através de 

difração de raios X como ZnAl2O4 e são constituídos de pequenas partículas em escala 

nanométrica. Sobre a superfície dos aglomerados da fase ZnAl2O4 foi possível observar 

pequenos aglomerados e pequenas partículas de fases secundárias também identificadas 

por difração de raios X. A formação de fases secundárias e a deposição destas na 

superfície dos aglomerados da fase majoritária foram proporcionadas pela baixa 

solubilidade do Níquel na matriz hospedeira ZnAl2O4. Observa-se ainda a formação de 
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poros nos aglomerados devido à rápida liberação de gases pelos produtos da reação, 

como já foi dito anteriormente.  

Nas micrografias referentes ao espinélio de magnésio dopado com 5% de 

níquel Figuras 4.4.4 a e b verifica-se o início de uma organização em camada com um 

aspecto regular, talvez porque o níquel não substitui o magnésio nos sítios tetraédricos, 

portanto, passando a se organizar na superfície. Se fizermos uma analogia com a 

microestrutura observada pela difração de raios X, aliada à espectroscopia na região do 

infravermelho, observa-se que para o espinélio de magnésio dopado com 5% de níquel é 

mantida sua morfologia, com o níquel na superfície sem substituir o magnésio ou o 

alumínio nos sítios tetraédricos e octaédricos, respectivamente. O crescimento de 

algumas partículas de óxido de níquel, em geral, é decorrente do processo de 

sinterização, devido à temperatura a que o material foi submetido. 
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Figura 4.4. 4 Micrografias obtidas por MEV da amostra 5% Ni/MgAl2O4 850 °C/4h, (a) aumento de 
40.00kx e (b) 100.00kx. 

 
(a) 

 
(b) 

 

As micrografias relativas ao niquelato de lantânio dopado com 5% de níquel, 

figura 4.4.5 a e b, mostram comportamentos semelhantes ao do magnésio, com partículas 

sinterizadas relativas ao niquelato de lantânio, como também com partículas de NiO na 

superfície do LaNiO3. A sinterização deu origem à fusão de mais de uma partícula em 

outras, aumentando o seu tamanho e possibilitando que as partículas de NiO fossem 

ancoradas ou suportadas nas partículas sinterizadas da perovsquita, LaNiO3.   
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Figura 4.4. 5 Micrografias obtidas por MEV da amostra 5% Ni/LaNiO3 850 °C/4h, (a) aumento de 
180.00kx e (b) 90.00kx.   

 
(a) 

 
(b) 
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4.5 ÁREA SUPERFICIAL ESPECIFICA (BET) 

 

A Tabela 4.5.1 apresenta as áreas superficiais específicas, diâmetro de 

poros e volume total de poros dos materiais utilizados como suporte catalítico: CaAl2O4 

800 °C/2h, LaNiO3 800 °C/2h, MgAl2O4 800 °C/2h e ZnAl2O4 800 °C/2h. Os resultados 

apresentados na tabela mostraram que a amostra LaNiO3 apresentou maior área 

superficial e maior diâmetro de poros. Este resultado esta relacionado ao processo de 

sinterização das partículas, ver Figuras 4.4.5 (a e b). A área superficial específica não foi 

determinada para o material impregnado com níquel, uma vez que o percentual de níquel 

é muito baixo e, de acordo com sua microestrutura, observada através dos resultados de 

DRX, acredita-se que estes resultados poderiam variar muito pouco.  

 

Tabela 4.5. 1 Área superficial especifica, diâmetro de poros e volume total de poros das amostras 
CaAl2O4 800 °C/2h, LaNiO3 800 °C/2h, MgAl2O4 800 °C/2h e ZnAl2O4 800 °C/2h. 

 Área Superficial 

Específica (m2/g) 

Diâmetro dos 

poros (nm) 

Volume total dos 

poros (cm3/g) 

CaAl2O4 21.3 3.6 0.02 

LaNiO3 28.2 6.1 0.04 

MgAl2O4 5.3 2.5 0.003 

ZnAl2O4 4.1   2.9   0.003 
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4.6 REAÇÕES CATALÍTICAS 

 

4.6.1 Reforma a seco de metano para os catalisadores Ni /CaAl2O4, Ni/MgAl2O4,  

Ni/LaNiO3 e Ni/ZnAl2O4,  com impregnação com 5% de Níquel 

 

Neste trabalho, a atividade catalítica foi estudada para todos os 

catalisadores. A temperatura de reação foi de 750 °C  sem uma redução anterior. Para o 

catalisador 5%Ni /MgAl2O4 a conversão do metano como função do tempo é mostrada na 

Figura 4.6.1.1. O metano é convertido em CO e H2, gás de síntese, e até 300 minutos de 

reação, esse resultado se mantém praticamente constante. Após este tempo de reação a 

corrida experimental foi interrompida, porém, não se observou outros produtos de 

conversão. Estudos têm demonstrado que NiO e MgO são miscíveis devido à semelhança 

na sua estrutura  cristalina, como também porque seus raios são bem próximos, portanto, 

podem formar solução sólida através de um mecanismo de substituição de estrutura, sob 

altas temperaturas, que conduz a um sistema quase homogeneamente misturados. 

Devido a este fato, há uma forte  interação entre NiO e MgO, sendo que o níquel pode ser 

disperso uniformemente no suporte e a segregação de níquel sobre a superfície de apoio 

é suprimida durante a pré redução do mesmo a partir de uma temperatura de  500 ° C 

durante 3 h (TANG et al, 1998). Não foi verificada formação de carbono até esse tempo 

de reação (300 minutos) o que mostra que 5% Ni / MgAl2O4 mostra alta atividade e 

estabilidade, sugerindo que esse material é candidato a bom catalisador nos vários 

modos de reação de reforma de metano. 

 

 

 

 

 

 



60 

 

Figura 4.6.1 1 Conversão de CH4 e rendimento de H2 e CO para a amostra 5%Ni/MgAl2O4 850 
°C/4h. 
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Para o catalisador à base de 5%Ni/CaAl2O4 850 °C/4h, o comportamento é 

diferente, pois o rendimento de CO na faixa de 50 a 225 minutos de reação foi de mais de 

80%, um pouco acima do catalisador com magnésio. Uma interpretação de que acima 

desse tempo o catalisador desativa, não parece ser a mais adequada uma vez que a 

conversão cai, mas logo em seguida, volta ao modelo normal. Segundo Goula, a 

formação de carbono depende, significativamente, das propriedades do catalisador e das 

condições de reação. Em catalisadores de níquel, o tamanho do cristal de Níquel tem um 

efeito dominante sobre a formação de carbono. Essa comprovação poderá ser feita 

através de análise de difração de raios X e microscopia eletronica de transmissão após 

reação catalítica. Barros, prova esse comportamento nos seus resultados da sua tese de 

doutorado. Goula também mostra que existe uma relação entre o limite de coque durante 

a reforma a vapor de metano e do tamanho dos cristais de Ni. Um desvio relativamente 

grande a partir da linha de tendência é encontrada no catalisador Ni/CaO-Al2O3 e a razão 

não é clara ainda. 
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Figura 4.6.1 2 Conversão de CH4 e rendimento de H2 e CO para a amostra 5%Ni/CaAl2O4 850 °C/4h. 
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Analisando o catalisador 5%Ni/LaNiO3 850 °C/4h, observa-se  que sua 

conversão é abaixo daquela com o catalisador de níquel suportado no espinélio de 

magnésio.  A perovsquita de  LaNiO3 é conhecida  por ser facilmente reduzida a altas 

temperaturas e que o Níquel (5% Ni) reduzido é detectável na superfície do LaNiO3. Por 

conseguinte a perovsquita contém mais vaga de oxigênio em relação a seus pares como 

LaFeO3 e LaCoO3, e isso favorece a adsorção de oxigênio, transformando-o em espécies 

de oxigênio menos eletrofílicos permitindo que o catalisador  5% Ni/LaNiO3 850 °C/4h 

também seja seletivo a C2.  Essa possível seletividade a C2 parece ser devida à presença 

do óxido de níquel isolado, existente na superfície do suporte, como foi mostrado nas 

micrografias eletronicas de varredura e na difração de raios X desse catalisador. 
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Figura 4.6.1 3 Conversão de CH4 e rendimento de H2 e CO para a amostra 5%Ni/LaNiO3 850 

°C/4h. 
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O catalisador de zinco 5%Ni/ZnAl2O4 850 °C/4h foi aquele que apresentou  

a menor  conversão de metano, esse comportamento deve-se ao fato que a impregnação 

do níquel provocou a formação de novas fases agregadas à fase espinélio, observadas 

nos refinamentos por Rietveld dos DRX. O aluminato de zinco, sem impregnação, 

mantém sua estrutura de espinélio normal, porém quando o níquel é impregnado há uma 

distorção na estrutura do espinélio; isto acontece porque o zinco é parcialmente ocupado 

pelo níquel, nos sítios tetraédricos e essa distorção na estrutura favorece mais as reações 

reversas de water-gas-shift do que as reações de reforma (JOO, O. S.; JUNG, K. D., 

2003). 
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Figura 4.6.1 4 Conversão de CH4 e rendimento de H2 e CO para a amostra 5%Ni/ZnAl2O4 850 
°C/4h. 
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CONCLUSÕES 
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5. CONCLUSÕES 

 

 Os materiais sintetizados pelo método de autocombustão assistida 

por micro-ondas apresentaram, de acordo com os resultados de difração de raios X, as 

fases espinélio desejadas para utilização como suporte catalítico (CaAl2O4, MgAl2O4 e  

ZnAl2O4); porém no caso do composto à base de La e Ni, observou que a fase 

predominante foi a da perovsquita LaNiO3. 

 

 As caracterizações feitas através de DRX e FTIR demonstram que 

nem todas as estruturas estudadas foram do tipo espinélio, isto porque, no caso do 

LaNiO3, o Níquel tem preferência pelos sítios octaédricos, enquanto que o Zinco tem 

preferência pelo sítio tetraédrico; como consequência tivemos a formação da perovsquita 

de niquelato de lantanio.  

 

 O processo de preparação dos suportes e catalisadores pode ter 

influenciado na microestrutura e na morfologia dos mesmos, de forma que os resultados 

da reação demonstram este comportamento. 

  

 Os resultados das reações para os diversos catalisadores 

comprovaram que os espinélios (suportes) de  CaAl2O4, MgAl2O4 e ZnAl2O4 e a 

perovsquita  LaNi2O4 impregnados com 5% de níquel foram eficazes como catalisadores 

de reforma a seco de metano. 

 

 

 O catalisador Ni/ MgAl2O4 foi o que apresentou a melhor conversão e 

a justificativa, baseada nos resultados, é explicada pela microestrutura do material, pois o 

NiO e MgO são miscíveis devido à semelhança na sua estrutura  cristalina, como também 

porque seus raios são bem próximos, portanto, podem formar solução sólida através de 

um mecanismo de substituição de estrutura, sob altas temperaturas, que conduz a um 

sistema quase homogeneamente misturado.  
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 Em geral, o comportamento estrutural do catalisador direciona para os 

resultados de conversão e seletividade nos processos de reforma; isso fica claro com o 

aluminato de zinco, impregnado com níquel, onde a conversão de metano foi mais baixa 

em relação aos demais catalisadores em um tempo de reação de 300 minutos. A 

impregnação do níquel provoca o aparecimento de novas fases agregadas ao espinélio 

(pois o percentual de fase espinélio formada diminui) e a fase Al2O3 é formada em função 

da temperatura. Segundo Oh-Shim Joo, essa fase interfere na conversão do metano, 

favorecendo reações de gás –shift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABANADES, J.C.; ALVAREZ, D. Conversion limits in the reaction of CO2 
with lime. Energy and Fuels, v.17, pp. 308–315, 2003. 
 
ABANADES, J. C.; GRASA, G.; ALONSO, M.; RODRIGUEZ, N.; 
 
ANTHONY,E.J.; ROMEO,L.M. Cost structure of a post combustion CO2 capture 
system using CaO. Environmental Science and Technology  v.41, p. 5523–5527, 2007. 
 
AHMED, S.; KUMAR, R.; KRUMPETT, M. Fuel processing for fuel cell power systems. 
Fuel Cells Bulletin, v. 2, n. 12, p. 4-7, 1999. 
 
BARROS, B. S.; COSTA, A. C. F. M.; KIMINAMI, R. H. G. A.; GAMA, L. 
Preparation and characterization of spinel MCr2O4 (M = Zn, Co, Cu and Ni) by 
combustion reaction. Journal of metastable and nanocrystalline materials 
v.20, p. 322-325, 2004. 
 
BARROS, S. B.; MELO, D. M. A.; KIENNEMANN, A. LaNiO3 suportado em 
alfa-Al2O3 preparado por reação de combustão assistida por microondas: 
Aplicação em reforma vapor e a seco. In: PROCEEDINGS OF THE XXI SIMPÓSIO 
IBEROAMERICANO DE CATALISE, 2008, Málaga, Espanha. 
 
BARROS, B. S. Reforma a seco e a vapor do metano sobre os precursores catalíticos 
LaNiO3/_-Al2O3 e La2NiO4/_-Al2O3 preparados por autocombustão assistida por 
microondas. 2009. 190f Tese (Doutorado em Ciência e Engenharia de Materiais) - Centro 
de Ciências Exatas e da Terra, Departamento de Ciência e Engenharia de Materiais, 
Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais, Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte, Natal. 
 
BARROS, S. B.; MELO, D. M. A.; KIENNEMANN, L. S. CO2 Reforming of methane over 
La2NiO4/Al2O3 prepared by microwaves assisted self combustion method. Applied 
Catalysis A, v. 378, p. 69 -75, 2010. 
 
BRASIL, Lei 9.478 de 06 de agosto de 1997, Dispõe sobre a política energética nacional, 
as atividades relativas ao monopólio do petróleo, institui o Conselho Nacional de Política 
Energética e a Agência Nacional do Petróleo e dá outras providências. 
Disponivel em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9478.htm> Acesso em: 01 
Dezembro 2012. 
 
COSTA, I. V. L. Análise do potencial técnico do seqüestro geológico de CO2 
no setor de petróleo no Brasil. 2009. 95f . Dissertação (Mestrado em Planejamento 
Energético) - COPPE, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.  
 
COSTA, A. C. F. M.; VIEIRA, D. A.; LULA, R. P. TP.; KIMINAMI, R. H. G. A.; GAMA, L. 
Influência da uréia e glicina na síntese de por reação de combustão do suporte ZnAl2O4. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9478.htm


68 

 

In: CONGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA E CIÊNCIA DOS MATERIAIS, 17, 
2006, Foz do Iguaçu/PR.   
 
CURRAN, G. P.; FINK, C. E.; GORIN, E. CO2 acceptor gasification 
Process. In: Schora, F.C., American Chemical Society, 
Fuel Gasification, Washington, DC, p. 141, 1966. 
 
DE DIEGO, L. F.; ORTIZ, M.; ADANEZ, J.; GARCIA-LABIANO, F.; ABAD A.; 
GAYAN, P. Synthesis gas generation by chemical-looping reforming using 
Nibased oxygen carriers. Energy Procedia, n.1, v.1, pp. 3-10, 2009. 
 
Di Felice, L.; Courson, C.; Jand, N.; Gallucci, K.; Foscolo, P.U.; 
Kiennemann, A. Catalytic biomass gasification: Simultaneous hydrocarbons 
steam reforming and CO2 capture in a fluidised bed reactor, Chemical 
Engineering Journal, In Press, Corrected Proof, Available online 4 May 2009. 
 
FOLETTO, E. L. Synthesis of MgAl2O4 spinel via “sol-gel”. Cerâmica, v.51, p.117-120, 
2005. 
 
FRENI, S.; CALOGERO, G.; CAVALLARO. Hydrogen production from methane through 
catalytic partial oxidation reactions, Journal of Power Sources, v. 87, p.28 – 38, 2000. 
 
FROST, R.; REDDY, B. J. Spectroscopic characterization of chromite from the moa-
baracoa ophiolitic massif, Cuba: Spectrochimica Acta Part A, v.61, p.1721–1728, 2005. 
 

GOULA M.A.; LEMONIDOU A.A.; EFSTATHIOU, A.M. Characterization of Carbonaceous 
Species Formed during Reforming of CH4 with CO2 over Ni/CaO-Al2O3 Catalysts Studied 
by Various Transient Techniques”, J. Catal., v.161, p.626-640, 1996. 
 
HECK, A. L.; TAFFAREL, S. R.; HOFMANN, R.; PORTUGAL Jr., U. L.; JAHN, S. L.; 
FOLETTO, E. L. Síntese do espinélio MgAl2O4  via “sol-gel”, Cerâmica. v.51, p. 117-120, 
2005. 
  
HUSZAR, K.; RACZ, G.; SZEKELY, G. Investigation of the partial catalytic oxidation of 
methane, I – Conversion rates in a single-grain reactor. Acta Chimica Academiae 
Scientiarum Hungaricae, v. 70, p. 287-299, 1971. 
 
JAIN, S. R.; ADIGA, K. C. A new approach to thermochemical calculations of condensed 
fuel-oxidizer mixtures, Combustion and Flame, Combustion and Flame, v. 40, p. 71–79, 

1981.  
 
JIN, H.; ISHIDA, M. A new type of coal gas fueled chemical-looping 
Combustion. Fuel, v.83, p. 2411–2417, 2004. 
 
JOHANSSON, M.; LYNGFELT, A.; MATTISSON, T. Chemical-Looping 
Combustion and Chemical-Looping Reforming in a Circulating Fluidized-Bed 
Reactor Using Ni-Based Oxygen Carriers. Energy & Fuel, v. 22, p. 2585- 
2597, 2008. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03787753
http://www.sciencedirect.com/science/journal/03787753/87/1
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00102180
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00102180
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00102180/40/supp/C


69 

 

 
JOO, O. S.; JUNG, K. D. Stability of ZnAl2O4 Catalyst for Reverse-Water-Gas-Shift 
Reaction (RWGSR), Bull. Korean Chem. Soc. v. 24, n. 1, 2003. 

 
KIMINAMI, R. H. G. A.; FOLZ, D. C.; CLARCK, D. E. Microwave synthesis of alumina 
powders. Ceramic Bulletin, v. 70, n. 3, p. 63-67, 2000. 
 
LAOSIRIPOJANA, N.; CHADWICK, D; ASSABUMRUNGRAT, S. Effect of high surface 
area CeO2 and Ce-ZrO2 supports over Ni catalyst on CH4 reforming with H2O in the 
presence of O2, H2, and CO2, Chemical Engineering Journal, v.138, p. 264-273, 2008. 
 

LEE D. K.; BAEK I. H.; YOON W. L. Modeling and simulation for the methane steam 
reforming enhanced by in situ CO2  removal utilizing the CaO carbonation for H2 
Production. Chemical Engineering Science, v.59, n. 4, p. 931-942, 2004. 
 
LEE, S. J.; JUN, J. H.; LEE, S. H.; LEE, T. J.;KONG, S. J.; LIM, T. H.; NAM, S. W.; HONG, 
S. A.; YOON, K. J, Characterization of a Nickel-Strontium Phosphate Catalyst for Partial 
Oxidation of Methane, Korean J. Chem. Eng., v.20, n. 5, p.829-834, 2003. 
 
MANOHARAN, S. S.; PATIL, K. C. Combustion synthesis of metal chromites powders. 
Journal of the American Ceramic Society, v. 75, p. 1012-1015, 1992. 
 
MATTISON, T., LYNGFELT, A. In: PROCEEDINGS OF THE 2ND NORDIC 
MINISYMPOSIUM ON CARBON DIOXIDE CAPTURE AND STORAGE, Göteborg, 
Sweden, 2001. 
 
MATTISSON, T.; JOHANSSON, M.; LYNGFELT, M. Reactivity of some metal 
oxides supported on alumina with alternating and oxygen–Application of 
chemical looping combustion. Energy & Fuel v.17, p. 643–651, 
2003. 
 
MATTISSON, T.; JOHANSSON, M.; LYNGFELT, A. The use of NiO as an 
oxygen carrier in chemical looping combustion. Fuel  v.85, p. 736–747, 2006. 
 
MOTHÉ, C. G.; Azevedo, A. D. A. Analise térmica de materiais. Rio de Janeiro: Artliber, 
2008.  
 
MATTOS, L. V.; OLIVEIRA, E.R.; NORONHA, F. B.; PASSOS, F. B.; RESENDE, P. D. 
Partial oxidation of methane on Pt/Ce-ZrO2 catalysts. Catalysis Today, n. 77, p. 245-256, 

2002. Disponível em: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092058610200250X.  Acesso em: 20 set. 
2012. 
 
MCLELLAN, B.; SHOKO, E.; DICKS, A. L. Hydrogen production and utilization 
opportunities for Australia. International Journal of Hydrogen Energy, v. 30, n. 6, p. 

669-679, 2005. Disponível em: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319904002484.  Acesso em: 18 
mar. 2012. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/13858947
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092058610200250X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360319904002484


70 

 

 
MEZALIRA, D. Z.; SILVEIRA, J. A.; PROBST, L. F. D. Preparação e caracterização de 
catalisadores de Ni/Al2O3 para a reação de reforma a seco do metano visando a obtenção 
do gás de síntese. In: 25° REUNIÃO ANUAL DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
QUÍMICA, SBQ, 2002, Poços de Caldas – MG. Trabalho Cientifico. 

 
MIAO, Q.; XIONG, G.; SHENG, S. Partial oxidation of methane to syngas over nickel-
based catalysts modified by alkali metal oxide and rare earth metal oxide, Applied 
Catalysis A: general, v. 154, p. 17-27, 1997. 

 
MOURA, A. E. G. Síntese, sinterização e caracterização de ferritas à base de Ni-Zn. 
Dissertação de Mestrado, Programa de Pós- Graduação em Química, Universidade do 
Rio Grande do Norte, 2008. 
 
PETTERSON, L. J.; WESTERHOLN, R. State of the art of multi-fuel reformers for fuel cell 
vehicles: problem identification and research needs. International Journal of Hydrogen 
Energy, v. 26, p. 243-264, 2001. 

 
PRETTRE, M.;    EICHNER, Ch.; PERRIN, M., The catalytic oxidation of methane to 
carbon monoxide and hydrogen, Trans. Faraday Soc., v.42, p.335b-339, 1946. 
 
ROHA, H. S.; RORA, H. S.; JUNA, K. W.; DONGA, W. S.; PARKA, S. E.; BAEK, Y. S., 
Highly stable Ni catalyst supported on Ce–ZrO2 for oxy-steam reforming of methane, 
Catalysis Letters, v. 74, n. 1–2, 2001. 
 
RYDEN, M.; LYNGFELT, A.; MATTISSON, T.; CHEN, D.; HOLMEN, A.;BJORGUM, E. 
Novel oxygen-carrier materials for chemical-looping combustion and chemical looping 
reforming; LaxSr1-xFeyCo1-yO3 perovskites and mixed metal oxides of NiO, Fe2O3 and 
Mn3O4. International Journal of Greenhouse Gas Control, v.2, n.1, p. 21-36, 2008. 
 
SAITO, F.; KIM, W. Effect of grinding on synthesis of MgAl2O4 spinel from a powder 
mixture of Mg(OH)2 and Al(OH)3, Powder Technol, v. 113, p.109-113, 1999. 
 
SANTOS, J. C.; PEDROSA, A. M. G.; MESQUITA, M. E.; SOUZA, M. J. B. Síntese da 
perovsquita do tipo LaNiO3 através do método dos precursores quelantes usando EDTA: 
otimização do teor de agente quelante.  Quim. nova, v.34, no. 8, p.1339-1342, 2011. 
 
SANTOS, M. E.; ZAMALLOA, C. G.; VILLANUEVEA, D. L.; FAGÁ, W. T. M. Estratégias 
para uma energia nova no Brasil. Annablume, n.1, 2002. 
 
SEGADÃES, M.; Morelli, M.R.; Kiminami, R.G.A. Combustion synthesis of aluminium 
titanate J. Eur. Ceram. Soc., v. 18, p. 771-781, 1998. 
 
SHEN, S.; LU, Y.; XUE, J.; YU, C.; LIU, Y. Mechanistic investigation on the partial 
oxidation of methane to syngas over a nickel-on-alumina catalyst. Applied Catalysis A: 
general, v. 174, p. 121-128, 1998. 
SILABAN, A.; NARCIDA, M.; HARRISON, D.P. Characteristics of the reversible reaction 
between CO2 and calcined dolomite Chem. Eng. Commun v.146, p. 149-162,1996. 



71 

 

 
SILVEIRA, V. R. Estudo do desempenho de resinas poliméricas para remoção de H2S do 
gás natural. Dissertação de Mestrado, Programa de Pós- Graduação em Química, 
Universidade do Rio Grande do Norte, 2006. 
 
SOUZA, V. C. et al. Combustion synthesized ZnO powders for varistor ceramics. 
International Journal of Inorganic Materials, v.1, p. 235-241, 1999. 

TANG, S.; LIN, J.; TAN, K. L. Partial oxidation of methane to syngas over Ni/MgO, Ni/CaO 
and Ni/CeO2, Catalysis Letters v.51, p.169–175, 1998. 
  
TOMISHIGE, T.; CHEN, Y. G.; FUJIMOTO, K. Studies on Carbon Deposition in CO2 

Reforming of CH4 over Nickel–Magnesia Solid Solution Catalysts, Journal of Catalysis, v. 
181, n. 1, p.91–103, 1999. 
 
ZAFAR, Q.; MATTISSON, T.; GEVERT, B. Integrated hydrogen and power 
production with CO2 capture using chemical looping reforming — redox reactivity 
of particles of CuO, Mn2O3, NiO, and Fe2O3 using SiO2 as a support. 
Ind. Eng. Chem. Res. V.44, p. 3485–3498, 2005. 
 
ZAFAR, Q.; MATTISSON, T.; GEVERT, B. Redox investigation of some 
oxides of transition-state metals Ni, Cu, Fe, and Mn supported on SiO2 and 
MgAl2O4.Energy & Fuels, v.20, p. 34–44, 2006. 
 
ZHU, J.; ZHANG, D.; KING, K. D. Reforming of CH4 by partial oxidation thermodynamic 
and kinetic analysis. Fuel, n. 80, p. 899-905, 2001. 
 
YOUNG, R. A.; LARSON, A. C., User´s guide to program DBWS - 9807a for Rietveld 
analysis of X ray and neutron powder diffraction patters with a `pc´ and various others 
computers. Georgia School of Physics, Institute of Technology Atlanta, 1995 
 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00219517
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00219517/181/1
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00219517/181/1

