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Resumo 

 

Este estudo avaliou o uso de nanoespumas de níquel produzidas por deposição por laser 

pulsado (PLD) misturada fisicamente com α-Al2O3 (10% p/p) para a reação de reforma 

seca, uma das possíveis reações para formação do gás de síntese a partir de 

hidrocarbonetos e dióxido de carbono, e compará-las com o método tradicional de 

preparo, impregnação seca. O PLD é uma técnica de deposição de vapor física na qual é 

possível a produção de diferentes tipos de nanoestruturas, de diferentes materiais e com 

o tamanho controlável.  Além das nanoespumas, o estudo avaliou o efeito do teor de prata 

nos catalisadores, avaliando o método tradicional de preparo, utilizando soluções de 

Ni(NO3)2.6H2O e AgNO3 para co-impregnar níquel e prata, e pelo método de preparação 

de nanoespumas, com a prata depositada na superfície da nanoespuma de níquel, 

utilizando alvos de níquel e prata metálicos dentro da câmara do PLD. Foram preparados 

catalisadores de 10%Ni (p/p) com teores de prata iguais a 0,2% e 0,4% (p/p). Portanto, 

catalisadores 10%Ni/α-Al2O3, 0,2%Ag10%Ni/α-Al2O3, 0,4%Ag10%Ni/α-Al2O3, 

(n)10%Ni/α-Al2O3, (n)0,2%Ag10%Ni/α-Al2O3 e (n)0,4%Ag10%Ni/α-Al2O3 (“(n)” 

designa catalisadores de nanoespumas). As seguintes técnicas de caracterização foram 

utilizadas antes dos testes reacionais: Espectroscopia de raios-X por dispersão de energia 

(EDX), difração de raios-X (DRX), redução à temperatura programada (TPR), análise 

termogravimétrica (TG), fisissorção de nitrogênio, espectroscopia de fotoelétrons 

excitados por raios-X (XPS) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Os 

catalisadores foram avaliados na reforma seca do metano e, depois disso, analisados por 

espectroscopia Raman e microscopia eletrônica de varredura (MEV) para avaliação das 

espécies carbonáceas depositadas. Os catalisadores impregnados obtiveram percentuais 

mássicos de prata e níquel (verificados por MEV) próximos aos nominais, ao contrário 

dos catalisadores de nanoespumas, que obtiveram percentuais abaixo dos nominais como 

consequência de uma consideração erronia na etapa de preparação. Todos os 

catalisadores, após a passivação, apresentaram características de NiO (verificada por 

XPS). Após a análise de uma camada interna (etching), os catalisadores apresentaram 

características predominantes de Ni0 e minoritariamente de NiO. Isso revelou que a 

passivação não foi eficiente. Para os catalisadores impregnados, o uso de pequenas 

quantidades de prata juntamente com o níquel na reação de reforma seca diminui a 

formação de espécies carbonáceas (verificado por espectroscopia Raman e MEV), 

aumentando a vida útil do catalisador. Apesar disso, a adição desses metais afeta 

negativamente a atividade dos catalisadores. Os catalisadores de nanoespumas 

apresentaram, antes da redução, propriedades características de um catalisador com 

elevada atividade, tais como elevada área metálica (verificada por fisissorção de 

nitrogênio) e tamanho de partícula diminuto (constatada pelo DRX). As nanoespumas 

também apresentaram elevada estabilidade termina (verificada pelo TG). No entanto, 

após a redução, houve sinterização das partículas (verificado por MEV) devido a elevada 

temperatura de redução, o que levou a perda dessas propriedades atrativas e baixa 

atividade na reforma seca. Em razão da sinterização das partículas, o teor de prata não 

afetou a atividade nos catalisadores de nanoespumas. 

Palavras-chave: Reforma seca do metano, Nanoespuma de Níquel, Teor de Prata e 

Hidrogênio.  
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Abstract 

 

This study evaluated the use of nickel nanofoams produced by Pulsed Laser Deposition 

(PLD) mixed physically with α-Al2O3 (10% w/w) as catalyst for dry reforming reaction, 

one of possible reactions for syngas formation from hydrocarbons and carbon dioxide, 

and compared with the catalysts prepared by a traditional preparation method, incipient 

wetness impregnation. PLD is a physical vapor deposition (PVD) technique that allows 

producing different type of nanostructures, from different materials with controllable size. 

In addition to nanofoams, this work studies silver loading effect on catalysts prepared by 

a traditional preparation method using Ni(NO3)2.6H2O and AgNO3 solutions to co-

impregnate nickel and silver, and by PLD with silver deposited on nickel nanofoam 

surface using nickel and silver metallic targets inside the PLD chamber. Catalysts of 10% 

Ni (w/w) was prepared with silver loading equal to 0.2% and 0.4% (w/w). Therefore, 

10%Ni/α-Al2O3, 0.2%Ag10%Ni/α-Al2O3, 0.4%Ag10%Ni/α-Al2O3, (n)10%Ni/α-Al2O3, 

(n)0.2%Ag10%Ni/α-Al2O3 e (n)0.4%Ag10%Ni/α-Al2O3 [“(n)” means nanofoam 

catalysts] have been prepared in this work. Energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX), 

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

analysis (TGA), nitrogen physisorption, X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and 

scanning electron microscopy (SEM) have been used to characterize the prepared 

catalysts. After that, the catalysts were tested in methane dry reform and the electrical and 

morphological structures were investigated by Raman spectroscopy and SEM to study 

coke deposition in each catalyst. The mass percentages of silver and nickel in the catalysts 

prepared by impregnation are close to the nominal values. The nano-foam catalysts, on 

the other hand, show lower silver and nickel percentages than the nominal value, which 

might be from the limited sampling for SEM analyses. All catalysts showed 

characteristics of NiO after passivation. After etching with argon plasma, the catalysts 

showed predominant characteristics of Ni0 and minority of NiO, which revealed 

inefficient passivation. For impregnated catalysts, small amounts of silver combined with 

nickel in the dry reforming reaction reduces the formation of coke, increasing the catalyst 

life cycle although the silver affects negatively catalytic activity. Nanofoam catalysts 

showed, before reduction, characteristics of the high activity catalysts such as high metal 

surface area, small particle size and high thermal stability. However, sintering of the 

particles occurred after reduction due to high reduction temperature, which damaged 

these attractive properties and resulted in low activity in dry reforming. As a result of the 

sintering of the particles, the silver content did not affect the activity in the nanofoam 

catalysts. 

Keywords: Methane Dry Reforming, Nickel Nanofoam, Silver Loading and Hydrogen. 
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1. Introdução e objetivos  

1.1.Introdução 

O gás natural é um combustível fóssil resultante da decomposição da matéria 

orgânica e tem sua composição variada, mas é composto basicamente de uma mistura de 

hidrocarbonetos, em especial o metano. Esse gás é encontrado na natureza, no subsolo, 

juntamente com o óleo, podendo estar associado ou não associado a ele. A mistura óleo 

e gás é denominada petróleo. O metano, maior componente do gás natural, tem aplicação 

industrial variada, podendo-se destacar as reações de reforma para produção de gás de 

síntese - mistura de monóxido de carbono e gás hidrogênio (BAHIAGÁS, 2020; 

GASNET, 2019). 

O gás de síntese (do inglês syngas) é uma mistura composta basicamente de CO 

(monóxido de carbono) e H2 (hidrogênio). O gás de síntese, como o nome sugere, tem 

enorme potencial para geração de uma variedade de outros produtos químicos 

importantes. A produção industrial do gás de síntese se dá majoritariamente pelas reações 

de reforma, como a reforma a vapor, oxidação parcial, e reforma seca, além da 

combinação entre elas  (BIOFUELS.ORG, 2010). 

O hidrogênio é o componente com maior interesse industrial do gás de síntese.  

Ele é um produto versátil e pode ser usado de diferentes maneiras. Existem usos como 

matéria prima para outros produtos, como amônia e fertilizantes, solventes, 

processamento de combustível bruto e remoção de contaminantes do petróleo (como o 

enxofre).  Existe também o uso do hidrogênio como vetor energético, que está 

aumentando nos últimos anos. Um exemplo do seu uso como vetor energético são as 

células a combustível. O CO também tem sua importância industrial, principalmente 

como reagente juntamente com o H2 na produção de metanol e no processo de Fischer-

Tropsch (EICHLER et al., 2015; HYDROGEN EUROPE, 2017). 

Existem diferentes rotas endotérmicas e exotérmicas para produção de syngas a 

partir do gás natural, que é uma matéria prima de baixo custo. A mais estudada e 

industrialmente difundida é a reforma a vapor do metano, mas as reações como a oxidação 

parcial e a reforma seca também são bastante estudadas, em especial a oxidação parcial 

que é bem estabelecida e amplamente empregada pela indústria devido aos aspectos 

cinéticos. Combinações entre a reforma a vapor e a oxidação parcial (reforma 

autotérmica) e reforma seca e oxidação parcial (oxy-dry) também ganham importância 

devido a otimização energética. Além de diferirem nos reagentes, essas reações diferem 

na composição dos syngas produzidos, ou seja, sua relação H2/CO (GHONEIM; EL-

SALAMONY; EL-TEMTAMY, 2016). 

A reforma seca do metano (ou reforma do metano com CO2) é a reação entre o 

metano e o dióxido de carbono que gera o gás de síntese. Como os dois reagentes da 

reação, CH4 e o CO2, são gases responsáveis pelo aumento do efeito estufa na Terra, sua 

utilização para geração de um gás com um potencial de uso industrial alto gera grandes 

perspectivas para estudo. Esses estudos podem ser estendidos para a utilização do biogás 

(mistura de CH4 e o CO2 proveniente da decomposição da biomassa) e do gás natural 

proveniente do pré-sal para essa reação. A reação de reforma seca transforma 2 gases 
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ambientalmente problemáticos em produtos industrialmente mais atrativos, aliando o 

fator ambiental e o financeiro  (FAN; ABDULLAH; BHATIA, 2009; LIMA et al., 2016). 

Em geral, as reações de reforma em nível industrial são realizadas, 

majoritariamente, utilizando catalisadores heterogêneos, sendo o níquel suportado em α-

alumina ou em aluminatos, os mais comumente empregados devido ao baixo custo. 

Apesar do uso difundido, o níquel como fase ativa tem um grande problema para as 

reações de reforma que é a grande deposição de carbono, o que diminui a atividade 

reacional e inviabiliza a utilização comercial do catalisador ao longo do tempo. Encontrar 

alternativas que aumentem a atividade e reduzam a deposição de carbono nesses 

catalisadores é então de grande interesse industrial. É de conhecimento comum que um 

menor tamanho de partícula de níquel aumenta a atividade e a estabilidade dos 

catalisadores (RUCKENSTEIN, 2002; SUN et al., 2010; TRIMM, 1999). 

O uso de concentrações baixas de metais como ouro ou prata juntamente com o 

níquel, atuando como promotores, é também uma alternativa para redução da deposição 

de carbono em catalisadores de níquel. Apesar de diminuírem a atividade, eles aumentam 

a estabilidade dos catalisadores, efeito que é explicado pela mudança da estrutura 

superficial do níquel com a adição da prata ou do ouro, formando uma liga ou composto 

bimetálico entre o promotor e o níquel  na superfície do catalisador (PARIZOTTO et al., 

2007; TRIANTAFYLLOPOULOS; NEOPHYTIDES, 2006). 

Uma forma interessante para o controle do tamanha de partícula é a deposição por 

laser pulsado (PLD). Essa técnica é enquadrada como um método de deposição de vapor 

física (PVD), onde um laser pulsado atinge um material em vácuo ou pressão baixa, 

sublimando o mesmo e criando uma pluma de plasma. Essa pluma fornece o fluxo 

necessário para a formação de diversas nanoestruturas com o tamanho controlável. Nesse 

trabalho é proposto o uso dessa técnica para criar uma nanoestrutura de níquel e 

níquel/prata em forma de esponja para realização de testes catalíticos na reforma seca do 

metano visando aumentar a atividade e diminuir a deposição de carbono do catalisador  

(LAMPROU et al., 2017). 

Além da reação de reforma seca, foram realizadas caracterizações a fim de avaliar 

as propriedades físico-químicas dos catalisadores. Foram realizadas as técnicas de 

redução a temperatura programada (TPR), análise termogravimétrica (TG), 

espectrometria de raios-X por dispersão de energia (EDX), difração de raios-X (DRX), 

fisissorção de nitrogênio (N2), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e 

espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios-X (XPS). Para avaliação dos depósitos 

carbonáceos após a reação foram realizadas as técnicas de Espectroscopia Raman e 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). 
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1.2.Objetivos 

O objetivo do trabalho foi desenvolver, caracterizar e avaliar o comportamento na 

reforma seca do metano dos catalisadores de nanoespumas de níquel (puras e modificadas 

com prata), produzidos por mistura física entre as nanoespumas produzidas por PLD e o 

suporte α-Al2O3 - (n)10%Ni/α-Al2O3, (n)0,2%Ag10%Ni/α-Al2O3 e (n)0,4%Ag10%Ni/α-

Al2O3 (o “(n)” designa os catalisadores com nanoespumas), e compara-los com os 

catalisadores convencionais de níquel (puro e modificados com prata), produzidos por 

impregnação seca - 10%Ni/α-Al2O3, 0,2%Ag10%Ni/α-Al2O3, 0,4%Ag10%Ni/α-Al2O3. 

Foram estudados, através da reação e de diversas caracterizações, as mudanças nas 

características químicas, físico-químicas e estruturais dos catalisadores. Os principais 

objetos de estudo são os efeitos do teor de prata nos catalisadores e testar o uso de 

nanoespumas de níquel suportadas (puras e modificadas com prata) como catalisadores 

na reforma seca do metano. 

Para isso foram feitas as seguintes atividades: 

 Síntese dos catalisadores pelos 2 métodos mencionados; 

 Determinação da região de temperatura de redução do níquel - Redução a 

Temperatura Programada (TPR); 

 Determinação da área específica do suporte e dos catalisadores - fisissorção de 

nitrogênio; 

 Avaliação das faixas de temperatura de decomposição dos catalisadores 

impregnados não calcinados e verificação se há perda/ganho de massa do suporte 

e dos catalisadores de nanoespumas – análise termogravimétrica (TGA); 

 Caracterização semi-quantitativa das amostras – Espectrometria de Raios-X por 

Dispersão de Energia (EDX); 

 Caracterização quantitativa e quanto ao estado de oxidação dos elementos na 

superfície das amostras – Espectroscopia de Fotoelétrons Excitados por Raios-X 

(XPS); 

 Caracterização quantitativa das amostras e verificação do aspecto topográfico - 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV); 

 Avaliação da estrutura das fases cristalinas existentes nos catalisadores 

preparados e no suporte – Difração de Raios-X (DRX); 

 Avaliação da atividade (taxa de reação inicial, conversão de metano e dióxido de 

carbono), estabilidade e seletividade (razão H2/CO) na reação de reforma seca; 

 Avaliação qualitativa (e semi-quantitativa) das espécies carbonáceas formadas 

nos catalisadores após a reação - Espectroscopia Raman; 

 Verificação do aspecto topográfico dos catalisadores pós reação- Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV). 
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2. Revisão Bibliográfica 

 

2.1.Gás natural 

Gás natural é um combustível fóssil derivado do petróleo e composto por uma 

mistura de substâncias que se encontram no estado gasoso nas condições normais da 

atmosfera. Ele é essencialmente composto de hidrocarbonetos de peso molecular baixo, 

entre eles o metano (CH4) com teores elevados usualmente acima de 70%, o etano (C2H6) 

e o propano (C3H8) com teores reduzidos. Apesar desses três hidrocarbonetos serem os 

maiores constituintes do gás natural é possível encontrar outros elementos gasosos como 

o nitrogênio (N2), o dióxido de carbono (CO2) e outros hidrocarbonetos com maiores 

pesos moleculares (ANP, 2019). 

A composição do gás natural é uma função de vários fatores naturais como o 

processo de formação e as condições de acúmulo no reservatório de petróleo de origem. 

A formação do petróleo e do gás natural se deve a decomposição de material orgânico 

por bactérias anaeróbicas sob pressão e temperaturas elevadas, por isso é comum 

encontrar diferentes composições para o gás natural em variadas regiões do planeta e até 

mesmo dentro de um mesmo país. As tabelas 1 e 2 mostram a composição, em volume, 

do gás natural em várias regiões do planeta e alguns estados do Brasil, respectivamente 

(GASNET, 2019). 

 

Tabela 1 - Composição em volume do gás natural em diversas regiões do planeta. 

Origem  Composição em Volume 

Densidade 
País/ Campo 

Metano 

CH4 

Etano 

C2H6 

Propano 

C3H8 

C4 e 

maiores 
CO2 N2 

EUA/Panh. 81,8 5,6 3,4 2,2 0,1 6,9 - 

EUA/Ashlaw 75,0 24,0 - - - 1,0 - 

Canadá 88,5 4,3 1,8 1,8 0,6 2,6 - 

Rússia 97,8 0,5 0,2 0,1 0,1 1,3 - 

Austrália 76,0 4,0 1,0 1,0 16,0 2,0 - 

França 69,2 3,3 1,0 1,1 9,6 0,6 - 

Alemanha 74,0 0,6 - - 17,8 7,5 - 

Holanda  81,2 2,9 0,4 0,2 0,9 14,4 0,640 

Pérsia 66,0 14,0 10,5 7,0 1,5 1,0 0,870 

Mar do Norte 94,7 3,0 0,5 0,4 0,1 1,3 0,590 

Argélia 76,0 8,0 3,3 4,4 1,9 6,4 - 

Venezuela 76,7 9,9 5,5 4,9 0,4 1,2 0,702 

Argentina 95,0 4,0 - - - 1,0 0,578 

Bolívia 90,8 6,1 1,2 - 0,5 1,5 0,607 

Chile 90,0 6,6 2,1 0,8 - - 0,640 

 

Fonte: Modificado GASNET, 2019 
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Tabela 2 - Composição em volume do gás natural em diversos estados do Brasil. 

Brasil 

Origem  Composição em Volume 

Densidade 
Estado 

Metano 

CH4 

Etano 

C2H6 

Propano 

C3H8 

C4 e 

maiores 
CO2 N2 

Rio de Janeiro  89,44 6,70 2,26 0,46 0,34 0,80 0,623 

Bahia 88,56 9,17 0,42 - 0,65 1,20 0,615 

Alagoas 76,90 10,10 5,80 1,67 1,15 2,02 - 

Rio Grande do Norte 83,48 11,00 0,41 - 1,95 3,16 0,644 

Espírito Santo 84,80 8,90 3,00 0,90 0,30 1,58 0,644 

Ceará 76,05 8,00 7,00 4,30 1,08 1,53 - 
 

Fonte: Modificado GASNET, 2019 

Os depósitos de petróleo e gás natural são constantemente encontrados juntos. 

Esses dois são encontrados no subsolo em rochas porosas isoladas por rochas 

impermeáveis (chamadas de bacias sedimentares), isso impede que o gás natural escape. 

As quantidades de cada um (petróleo e gás natural) são variáveis, depósitos mais 

superficiais tem mais petróleo que gás natural e os mais profundos, submetidos a maior 

pressão e temperatura, tem mais gás natural que petróleo e dependendo da profundidade 

podem ser feitos de gás natural puro (NATIONAL GEOGRAPHIC, 2019). 

2.1.1. Tipos de gás natural 

Existem duas categorias para classificação do gás natural: associado e não 

associado. O gás natural associado é aquele que dentro do reservatório está dissolvido no 

petróleo ou sob a forma de uma película de gás. Nesse caso é comum que se utilize o gás 

inicialmente para manter a pressão do reservatório visando a retirada de petróleo e, depois 

disso, a produção de gás. Ao contrário do associado, o não associado está livre de petróleo 

e os reservatórios com esse tipo de gás são utilizados para produção de gás natural. Apesar 

desse fato, no Brasil a produção vem basicamente de reservatórios com gás natural 

associado e se destina a vários mercados, dentre os quais se destacam as indústrias e as 

termoelétricas. A figura 1 esquematiza os dois tipos de gás natural (ANP, 2019). 

 

Fonte: Modificado BAHIAGÁS, 2020 

Figura 1 - Tipos de gás Natural. 
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2.1.2. Principais usos do gás natural do Brasil 

No Brasil existem diversas possibilidades para o uso do gás natural, como o uso 

residencial, comercial, industrial, para produção de energia elétrica, automotivo e a 

cogeração. Para caso residencial, seu uso é restrito para o acendimento de fogões e 

aquecimento de chuveiros e torneiras. Além desses casos citados, existe, em uma parcela 

menor, o uso para aquecimento de saunas, piscinas, lavadoras e secadoras de roupa, 

lareiras e aquecedores de ambiente e mais recentemente churrasqueiras de menor porte. 

O uso residencial está em expansão, fato evidenciado pela ampliação das redes de 

distribuição em todo o pais (PETROBRAS, 2019). 

O gás natural é usado no comércio basicamente para cocção de alimentos e para 

o aquecimento de água, principalmente no setor hoteleiro, mas usado também em 

shopping centers, hospitais, padarias, restaurantes, entre outros. Ele é usado como fonte 

de energia substituta para o gás de botijão, energia elétrica ou outra fonte de energia 

derivada do petróleo (ABEGÁS, 2020). 

O uso industrial é mais diversificado do que os usos residencial e comercial. Ele 

pode ser utilizado como combustível para geração de calor, eletricidade e força motriz, 

mas também como matéria prima no setor químico/petroquímico e como redutor 

siderúrgico na fabricação o aço. O uso do gás natural na indústria é vantajoso pois garante 

queima isenta de agentes poluentes podendo substituir com eficiência qualquer 

combustível sólido, líquido ou gasoso (PETROBRAS, 2019; SCGÁS, 2020).  

O gás natural pode ser usado para geração de energia elétrica em termelétricas. A 

queima do gás gera vapor que movimenta uma turbina, gerando energia elétrica. Em 

2018, devido à seca e queda do volume dos reservatórios das usinas hidrelétricas, as 

usinas termelétricas aumentaram o percentual de produção de energia elétrica no país. 

Apesar disso, o rendimento baixo das turbinas e alto custo inviabilizam uma maior 

relevância dessas usinas no Brasil (ANEEL, 2020; VERDÉLIO, 2018).  

No segmento automotivo o gás natural é usado como combustível nomeado GNV 

(Gás Natural Veicular). O GNV é um combustível seguro, econômico, ambientalmente 

responsável e que, diferentemente da gasolina, não pode ser adulterado. Ele é armazenado 

em cilindros de diferentes tamanhos que são dimensionados para suportar alta pressão. 

Do ponto de vista ambiental a queima do GNV é reconhecidamente uma das mais limpas, 

com baixa emissão de monóxido de carbono e sem enxofre em sua composição - um dos 

compostos responsáveis pela chuva ácida (ANP, 2019; PETROBRAS, 2019; SCGÁS, 

2020).  

A cogeração é a combinação da produção de energia elétrica e calor.  Ao se utilizar 

um gerador elétrico, parte da energia do combustível é convertida em calor e esse calor é 

perdido para o ambiente. A cogeração reaproveita esse calor para geração de vapor d’água 

ou água quente. A principal vantagem é a eficiência energética, já que existe economia 

de grande parte do combustível que seria gasto para geração dessas utilidades. Esse tipo 

de processo é usado principalmente em indústrias e alguns prédios comerciais 

(NATURGY BRASIL, 2020; NEE, 2020).  



25 
 

A figura 2 apresenta a distribuição percentual do consumo médio de gás natural 

nos diversos segmentos no Brasil para o ano de 2019. É possível observar que a indústria 

é o setor que mais consome gás natural no Brasil, totalizando quase 50%, seguido 

respectivamente por geração de energia (termelétricas) e - com valores percentualmente 

bem inferiores - setor automotivo, cogeração, uso residencial, comercial e outros.  

 

Fonte: Modificado MME, 2019 

Figura 2 - Segmentação do Consumo de Gás Natural - média 2019. 
 

 

2.1.3. Metano 

O metano é um gás à temperatura e pressão ambiente, não possui cheiro ou cor, é 

o principal constituinte do gás natural e pode ser extremamente inflamável. Ele é um 

hidrocarboneto, composto apenas por carbono e hidrogênio, com fórmula molecular CH4, 

com uma razão H/C igual a 4. Além de atividades relacionadas ao petróleo, o metano 

também é gerado através da pecuária, da decomposição de lixo orgânico (em lixões e 

aterros sanitários, por exemplo) e outras atividades (CCST, 2018). 

Observando o ponto de vista ambiental, o metano é um dos gases responsáveis 

pelo aumento do efeito estufa. A eficiência do metano em reter a radiação é 20 vezes 

maior se comparada, por exemplo, ao CO2, fazendo com que o metano tenha um impacto 

muito grande na mudança climática. Como os lixões e aterros sanitários muitas vezes não 

impedem que o metano vá diretamente para a atmosfera, isso se torna um problema 

gravíssimo. Uma alternativa para melhorar esse aspecto seria a queima do metano, 

transformando-o em CO2, gás que contribui menos para o efeito estufa, podendo até 

mesmo gerar energia elétrica através dessa queima. Outra alternativa é a sua utilização 

em outras atividades industriais (O ECO, 2014).  

Apesar do problema ambiental, o gás metano tem uma série de aplicações 

industriais. Pode ser utilizado como matéria prima para produção de etanol, dióxido de 

carbono, monóxido de carbono, cloreto de metila, amônia, hidrogênio, diclorometano e 

acetileno. Como já mencionado, ele é o principal constituinte do gás natural, que tem uso 

industrial para geração de calor e eletricidade e doméstico para aquecimento de saunas, 
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chuveiros, fogões, entre outros. Apesar dos variados usos, nessa dissertação o uso do 

metano se focará nas reações de produção de gás de síntese, particularmente a reforma 

seca (PETROBRAS, 2019).  

2.2.Gás de síntese  

O gás de síntese é essencialmente a mistura do hidrogênio (H2) e monóxido de 

carbono (CO), mas pode conter por vezes teores mais baixos de outros gases como 

dióxido de carbono (CO2), vapor d’água, metano (CH4) e gases inertes. Ele pode ser 

produzido de diversas formas dentre as quais se destacam gás natural, carvão e petróleo. 

Outras fontes menos convencionais são a biomassa e alguns resíduos orgânicos. O gás de 

síntese é usado para diferentes fins, como a produção de combustíveis e insumos para 

indústrias químicas. Dependendo do uso, o gás de síntese deve ser purificado em 

diferentes graus, dependendo do balanço de custos econômicos em comparação com as 

especificações técnicas para a síntese desejada (GÖRANSSON et al., 2011; WENDER, 

1996).  

As principais formas de produção industrial de gás de síntese são a oxidação 

parcial, reforma seca, reforma autotérmica (ou reforma oxidativa a vapor) e a reforma a 

vapor, a mais difundida e com maior aplicação industrial dentre elas. Outras reações 

menos difundidas se baseiam em uma combinação dessas já citadas. Todas as reações 

citadas anteriormente são (ou podem ser) promovidas por catalisadores. Para matérias 

primas solidas existem vários processos de gaseificação para a produção desse gás (LIU; 

SONG; SUBRAMANI, 2010).  

Para determinada reação, a razão H2/CO, importante parâmetro industrial, pode 

variar em determinadas faixas. Comparando as quatro reações citadas acima, a maior 

razão vem, em geral, da reforma a vapor, depois da reforma autotérmica, oxidação parcial 

e por último da reforma seca. A figura 3 mostra as faixas dessa razão para produção 

comercial do gás de síntese em cada reação utilizando com base metano (LIU; SONG; 

SUBRAMANI, 2010).  

 

Fonte: Modificado BLUMBERG; MOROSUK; TSATSARONIS, 2017 

Figura 3 - Faixas de razões de H2/CO obtidas em diferentes reações para produção 

comercial de gás de síntese. 
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2.2.1. Principais usos industriais do gás de síntese  

 

2.2.1.1. O processo de Fischer-Tropsch 

A síntese de Fischer-Tropsch é a conversão do gás de síntese em hidrocarbonetos 

ou misturas com altas concentrações desses, entre eles gasolina, diesel, ceras, alcenos 

lineares e produtos químicos diversos – hidrocarbonetos com considerável valor 

econômico. O processo usa catalisadores a base de ferro, níquel e cobalto, sendo uma 

alternativa ao petróleo (óleo) para produção de hidrocarbonetos líquidos. A razão H2/CO 

ideal do processo é próxima a 2, sendo levemente maior para proporcionar elevadas 

conversões. A reação global do processo é descrita abaixo. Os hidrocarbonetos formados 

dependem das condições usadas, do tipo de catalisador e da presença de determinados 

componentes (DRY, 2002; GUETTEL; KUNZ; TUREK, 2008; PICHLER, 1952): 

nCO + (2+1)H2 → CnH2n+2 + nH2O 

nCO + 2nH2 → CnH2n + nH2O 

As primeiras plantas comerciais para a síntese de Fischer-Tropsch foram 

instaladas na Alemanha entre 1935 e 1940 para a produção de combustíveis a partir do 

carvão. Essas foram importantes para o abastecimento de combustíveis na Alemanha 

durante a segunda guerra mundial. Na década de 50 o processo perdeu interesse 

econômico devido aos baixos preços do petróleo na época. O processo foi interrompido 

em todos os países, exceto na África do Sul, e só voltou a ganhar interesse em razão das 

crises do petróleo na década de 1970. As crises de 1973 e 1979 provocaram um aumento 

significativo do preço do barril que, somado com a crescente demanda por combustíveis, 

levou a um aprimoramento da síntese de Fischer-Tropsch para a produção desses 

combustíveis (DRY, 2002; GUETTEL; KUNZ; TUREK, 2008)  

Na década de 1990, a síntese de Fischer-Tropsch ganhou novas perspectivas e 

estudos. Alguns fatores que contribuíram para isso foram a pressão ambiental para a 

diminuição de queima de gás associado, a melhora significativa da tecnologia do processo 

(catalisadores e reatores), o aumento das reservas de gás natural conhecidas e a 

necessidade de monetizá-las. Entretanto avanços que afetariam a eficiência térmica de 

uma planta em nível industrial (ligados a integração energética do processo) e teriam um 

grande impacto econômico no processo ainda necessitavam ser desenvolvidos. Para o 

futuro, o uso da síntese de Fischer-Tropsch para a produção de combustíveis sintéticos a 

partir de biomassa (conhecido como processo BTL - biomass-to-liquids process) 

vislumbra boas perspectivas no mercado de combustíveis pois alia, além do aspecto 

econômico, o ambiental (LAPPAS; HERACLEOUS, 2016; VOSLOO, 2001). 

2.2.1.2. Uso industrial de hidrogênio 

O hidrogênio possui enorme amplitude de aplicação e uso industrial. É usado em 

muitas indústrias, de química e refino a metalurgia, vidro e eletrônica. Seu principal uso 

é como reagente, mas também está sendo usado como combustível e no tratamento 

térmico de metais. Seu uso pode ser dividido em 4 grandes grupos (RAMACHANDRAN; 

MENON, 1998):  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Gasolina
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 Como reagente em processos de hidrogenação; 

 Como eliminador de oxigênio para evitar oxidação e corrosão; 

 Como combustível; 

 Como um refrigerante em geradores elétricos.  

Como anteriormente mencionado, na maioria das aplicações o hidrogênio é usado 

como reagente. Para essas aplicações existe um predomínio de reações que requerem altas 

pressões parciais de hidrogênio, já que as reações são altamente dependentes dessa 

grandeza. Além do uso como reagente em indústrias químicas, outra boa parte do 

hidrogênio é usado na indústria do petróleo.  A figura 4 mostra a grande diversidade de 

produtos que tem como matéria prima importante o hidrogênio e, em alguns casos, o 

monóxido de carbono. Para uma mesma categoria de produto é possível ter várias rotas 

de produção, como é o caso de alguns álcoois. Os principais usos destacados na figura 

são a amônia (para produção de fertilizantes, por exemplo) e álcoois, como o metanol, 

cuja produção pode ser realizada com gás de síntese com razão de H2/CO 

aproximadamente igual a 2 (EICHLER et al., 2015; HAMELINCK; FAAIJ, 2002; IEA, 

2012; LINDE, 2019; RAMACHANDRAN; MENON, 1998). 

 

Fonte: Modificado SCHNURNBERG, 1988 

Figura 4- Diversos usos do hidrogênio como matéria prima 
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Com base em um relatório feito em diversos países, inclusive o Brasil, do mercado 

de geração de hidrogênio, a produção de metanol, a produção de amônia e a refinaria de 

petróleo foram considerados os três segmentos dominantes na aplicação do hidrogênio 

em nível industrial no ano de 2019. A produção de metanol seria o seguimento dominante 

em termos de receita e o relatório destaca que o metanol é um produto químico útil e um 

componente promissor para a obtenção de compostos químicos mais complexos, como 

éter metil terciário butílico, ácido acético , éter dimetílico, metilamina e outros. O 

segmento da produção de amônia vem em seguida. Hidrogênio é produzido em larga 

escala nas plantas de amônia a partir de uma matéria-prima de combustível fóssil para 

utilização no processo de fabricação de fertilizantes. A refinaria de petróleo representou 

a terceira maior participação de mercado e tem previsão de crescimento significativo de 

receita nos próximos anos pois existem progressivas regulamentações para incentivar a 

dessulfurizarão de combustíveis (GVR, 2020). 

A produção de metanol e amônia são importantes exemplos do uso do hidrogênio 

como matéria prima em processos industriais (como visto anteriormente) e requerem uma 

grande demanda de H2.  A amônia é produzida pelo processo de Haber-Bosch e exige uma 

quantidade em excesso dos reagentes, H2 e N2, sob alta pressão e temperatura usualmente 

em torno de 400°C para produzir quantidades significantes do produto. Comumente, o 

hidrogênio utilizado no processo é produzido através de matérias primas fosseis. Um 

aumento sistemático na produção de amônia visando a fabricação de fertilizantes é 

inevitável, visto o aumento da população mundial. A síntese do metanol é realizada 

basicamente reagindo o gás de síntese, proveniente majoritariamente da reforma a vapor 

do gás natural, em baixas temperaturas, altas pressões e com reciclo dos reagentes. 

Devido à alta concentração de CO no gás de síntese, a produção de metanol através da 

reação entre H2 e CO2 tem importância secundária. O metanol tem aplicações como 

solvente em reações industriais, é utilizado na produção de polímeros sintéticos (como o 

plástico), tem aplicações na indústria farmacêutica, de defensivos agrícolas, é utilizado 

como intermediário químico, na produção de biodiesel, entre outros (CAMEX, 2013; 

SCHNURNBERG, 1988).  

Outra grande aplicação do H2 é na indústria do petróleo. As duas principais 

reações do hidrogênio são o hidrocraqueamento e o hidroprocessamento. No 

hidrocraqueamento ocorre o craqueamento de hidrocarbonetos para produção de 

combustíveis refinados e no hidroprocessamento ocorre a reação do hidrogênio com 

enxofre e nitrogênio para removê-los de moléculas de hidrocarbonetos na forma de H2S 

e NH3. Esse último vem tendo importância cada vez maior com as leis ambientais cada 

vez mais rigorosas (IEA, 2012; RAMACHANDRAN; MENON, 1998). 

O uso de hidrogênio como eliminador de O2 tem aplicações na indústria 

metalúrgica e nuclear. Nos processos metalúrgicos ocorre reação entre eles para gerar 

H2O, que tem potencial oxidante muito menor que o oxigênio. Esse processo, dependendo 

do caso, usa H2 puro ou diluído com N2 e tem aplicabilidade no recozimento e brasagem 

de fornos bem como na interseção de metais elétricos. Na indústria nuclear o H2 é usado 

para reduzir a quantidade de O2 presentes nos reatores onde a água é fervida. Sem esse 

tratamento onde a quantidade de O2 presente fica abaixo de 100ppb, ocorreria corrosão 

por tensão intragranular no reator, isso levaria a falha mecânica dos combustíveis, que 

https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/acetic-acid-market
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podem resultar em altos níveis de radiação e desativação prematura. A reação do H2 com 

o O2 é extremamente perigosa pois a sua taxa de reação aumenta exponencialmente com 

o tempo, o que resultaria em reações descontroladas ou explosão. Onde ocorre aplicação 

dessa reação é necessário um refinado sistema de controle (DAS, 1996; 

RAMACHANDRAN; MENON, 1998). 

Existe a possibilidade do uso do hidrogênio em células a combustível, que são 

dispositivos eletroquímicos de geração de energia. O H2 no ânodo libera elétrons 

transferidos para o cátodo, onde o O2 reage para formação de H2O. Essa transferência de 

elétrons gera energia. O hidrogênio pode também atuar como combustível aeroespacial e 

automotivo. A queima de hidrogênio líquido gera uma grande quantidade de energia e 

tem boas possiblidades na indústria aeroespacial. Entretanto fatores como o alto custo de 

liquefação e aspectos de manuseio seguro criam barreiras no processo. No campo 

automotivo, já existem veículos comercializados a base desse combustível desde 2014, 

com 6000 unidades vendidas em 2018 (RAMACHANDRAN; MENON, 1998; 

TOYOTA, 2019). 

As células a combustível são sistemas eletroquímicos que conseguem gerar 

energia elétrica a partir de energia química, ganhando vantagem em relação às máquinas 

térmicas por não ter limitações termodinâmicas do ciclo de Carnot. Uma única célula a 

combustível produz uma voltagem muito baixa do ponto de vista prático. Existe a 

necessidade então do empilhamento de várias células a combustível (de 200 a 300) para 

ter uma aplicação prática. Há uma variedade de tipos de células a combustível, entre elas: 

células alcalinas, células de ácido fosfórico, células de carbonatos fundidos, células de 

eletrodo polimérico sólido (membrana) e célula de óxidos sólidos/cerâmicas  

(TICIANELL; GONZALEZ, 1989; WENDT; GÖTZ; LINARDI, 2000).  

A célula alcalina usa hidróxido de potássio 30% como eletrólito e opera em 

temperaturas entre 60 e 90°C. Os gases usados (H2 e O2) devem ser ultrapuros, caso 

contrário, podem reagir com gases como o CO, SO2 ou CO2 e gerar produtos insolúveis, 

provocando danos irreversíveis ao sistema. Suas principais aplicações são em 

espaçonaves e no campo militar (TICIANELL; GONZALEZ, 1989; WENDT; GÖTZ; 

LINARDI, 2000). 

A célula de ácido fosfórico usa ácido fosfórico concentrado como eletrólito e 

opera em temperaturas entre 150 e 220°C. Não existe necessidade de emprego de H2 e O2 

puros nessa célula, sendo possível operação com ar atmosférico e hidrogênio proveniente 

de reações de reforma. Apesar de não ser limitada pela concentração de CO2, ela é sensível 

a altas concentrações de CO (>1%), ocorre necessidade de controle da porosidade do 

eletrodo e problemas devido a corrosão. Suas principais aplicação são em unidades 

estacionárias e em cogeração de energia/calor (TICIANELL; GONZALEZ, 1989; 

WENDT; GÖTZ; LINARDI, 2000). 

A célula de carbonatos fundidos usa carbonatos fundidos de lítio, sódio e potássio 

como eletrólito e opera em temperaturas entre 600 e 750°C. Esse tipo de célula tem 

tolerância a CO2 e CO (que são considerados reagentes combustíveis) e dispensa o uso de 

eletrodos nobre devido à alta temperatura. Também existe possibilidade de fazer reações 

de reforma para produção de hidrogênio dentro da célula. Algumas desvantagens são a 
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pouca estabilidade química dos materiais empregados nas células (causada pela elevada 

temperatura de operação), a necessidade de reciclo de CO2 e o difícil controle da interfase 

trifásica da célula. Assim como na célula de ácido fosfóricos, suas principais aplicação 

são em unidades estacionárias e em cogeração de energia/calor (TICIANELL; 

GONZALEZ, 1989; WENDT; GÖTZ; LINARDI, 2000). 

A célula de eletrodo polimérico sólido (membrana) usa uma membrana condutora 

iônica umedecida com água como eletrólito e opera em temperaturas entre 80 e 90°C. É 

possível usar ar atmosférico como fonte de O2 mas o custo da membrana e a necessidade 

do uso de concentrações de CO menores que 0,1%, para não causar envenenamento dos 

eletrodos, são as desvantagens. Suas principais aplicação são em veículos automotores e 

espaçonaves (TICIANELL; GONZALEZ, 1989; WENDT; GÖTZ; LINARDI, 2000). 

A célula de óxidos sólidos/cerâmicas usa óxidos refratários como eletrólito, como 

o ZrO2. Esses óxidos exibem uma condutividade iônica considerável em temperaturas 

superiores a 800-900°C, acarretando alta eficiência na célula. Nessa célula os próprios 

eletrodos podem atuar na reforma de combustíveis na geração de hidrogênio. Algumas 

desvantagens são a expansão térmica dos materiais e a necessidade de uma pré-reforma. 

Assim como nas células de ácido fosfóricos e carbonatos fundidos, suas principais 

aplicação são em unidades estacionarias e em cogeração de energia/calor (TICIANELL; 

GONZALEZ, 1989; WENDT; GÖTZ; LINARDI, 2000). 

A poluição ambiental e a escassez de fontes de combustíveis fósseis levaram a um 

maior desenvolvimento evolução da tecnologia das células a combustível. Elas evoluíram 

de células de ácido fosfórico na década de 1970, passando por células de membranas de 

troca de prótons na década de 1990 e chegando a células a metanol na década de 2000. 

Além da questão ambiental ela também possui alta eficiência e flexibilidade para uso, 

podendo ser usadas de bicicletas e espaçonaves e de celulares a indústrias (CROPPER; 

GEIGER; JOLLIE, 2004; ZHANG; LIN; CHEN, 2012).  

Embora seu uso em geradores elétricos não seja difundido ou numeroso, essa é 

uma das aplicações desse elemento onde a propriedade física, e não a reatividade química, 

é fundamental. Devido à baixa viscosidade, o H2 é empregado em sistemas de geração de 

energia elétrica de armadura rotativa para redução do atrito e consequentemente menor 

geração de calor (RAMACHANDRAN; MENON, 1998). 

De maneira geral, a maior parte do hidrogênio é produzido a partir de matérias 

primas não renováveis. As principais formas de produção são a reforma a vapor do gás 

natural e gaseificação do carvão. Também existe produção de H2 de alta pureza a partir a 

eletrólise da água (com NaCl). A produção de hidrogênio a partir do gás natural, petróleo 

e carvão tem uma elevada contribuição para o efeito estufa, devido emissão de CO2. 

Existem diversas pesquisas para a implantação de tecnologias inovadoras que permitiriam 

a produção e o uso de hidrogênio livre de CO2 (IEA, 2012; LINDE, 2019). 
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2.2.2. Reações para produção do gás de síntese a partir do metano 

 

2.2.2.1.Reforma a Vapor do Metano 

A reforma a vapor do metano é a reação catalisada entre o metano e o vapor 

d’agua. Os produtos desejados dessa reação são o monóxido de carbono e o hidrogênio 

(com razão H2/CO igual a 3), sendo usada ao longo de décadas para a produção de 

hidrogênio em nível industrial utilizando um processo contínuo. A reação industrial 

utiliza normalmente o gás natural e nela ocorre absorção de calor (reação endotérmica). 

Por isso é necessária uma fonte de energia constante para a sua realização de forma 

contínua. A reação de reforma a vapor do metano é descrita abaixo (SPEIGHT, 2011).  

CH4 + H2O ⇌ CO + 3H2        ∆H°298K = +206 kJ/mol 

Industrialmente a reforma a vapor do metano ocorre entre 730-845°C e sobre 

catalisadores que utilizam níquel como fase ativa. Depois disso o efluente é resfriado para 

a ocorrência da reação de deslocamento gás-água, que é levemente exotérmica (liberação 

de energia) e tem sua reação descrita abaixo. A reação de deslocamento gás-água 

frequentemente é realizada em duas etapas, uma reação em alta temperatura, entre 350 e 

500°C, utilizando catalisadores a base de ferro e cromo; e outra a baixa temperatura, entre 

150 e 250°C, utilizando catalisadores a base de cobre e zinco. Essa reação reduz 

consideravelmente o teor de CO na corrente e consegue aliar, nessas duas etapas, aspectos 

termodinâmicos e cinéticos para um maior retorno financeiro (BATISTA et al., 2006; 

CHEN; CHEN, 2020; SPEIGHT, 2011). 

CO + H2O ⇌ CO2 + H2    ∆H°298K = -41 kJ/mol 

Apesar do aumento da razão H2O/CH4 resultar em maiores conversões de metano 

e também diminuir a deposição de depósitos carbonáceos na superfície do catalisador, 

plantas industriais mais modernas estão operando com menores razoes H2O/CH4. Essas 

razões menores geram uma menor vazão passando pela planta e consequentemente menor 

custo energético, equipamentos menores e de custo inferior e operação mais simples. Para 

compensar a menor razão H2O/CH4 e manter a conversão economicamente viável é 

necessário aumentar a temperatura de reação (VASCONCELOS, 2006).  

Para estudar o mecanismo da reação deve-se ressaltar que a molécula de metano 

é estável e altamente simétrica. A etapa limitante da reação (RDS- Rate-Determining 

Step) é a adsorção dissociativa do metano nos sítios ativos (etapa 2.1). Essa etapa ocorre 

com taxas de reação maiores em sítios ativos de metais nobres quando comparados aos 

sítios de níquel. A molécula de carbono sofre reação superficial com o átomo de oxigênio 

adsorvido obtido da dissociação do OH que por sua vez foi obtivo da dissociação da H2O, 

gerando CO. Duas moléculas de hidrogênio adsorvidas, sendo provenientes da 

dissociação do metano ou da água, reagem e formam o H2. O processo pode ser descrito 

nas reações sucessivas a seguir, os * representam os sítios ativos (LIU; SONG; 

SUBRAMANI, 2010):  
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 CH4 + 2* → CH3* + H* (2.1) 

 CH3* + * ⇌ CH2* + H* (2.2) 

 CH2* + * ⇌ CH* + H* (2.3) 

 CH* + * ⇌ C* + H* (2.4) 

 2H* ⇌ H2 + 2* (2.5) 

 H2O + 2* ⇌ OH* + H* (2.6) 

 OH* + * ⇌ O* + H* (2.7) 

 C* + O* ⇌ CO* + * (2.8) 

 CO* ⇌ CO + * (2.9) 

 

Existem inúmeros estudos recentes referentes a reforma a vapor do metano. Um 

exemplo é a comparação de três métodos diferentes de preparação de catalisadores 

Ni/MgAl, impregnação, coprecipitação-impregnação e coprecipitação, e a relação desses 

métodos com a interação metal suporte e atividade do catalisador.  Os resultados apontam 

maiores valores de TOF para catalisadores preparados pelo método de coprecipitação-

impregnação, seguido pela impregnação e coprecipitação. Os autores concluem que a 

estrutura e o desempenho catalítico dos catalisadores a base de níquel podem ser ajustados 

controlando a interação Ni-suporte. Outro estudo avaliou como a adição de óxido de 

nióbio afeta a estabilidade e atividade catalítica. A adição de nióbia (10-20%) afetou 

positivamente a atividade e a estabilidade dos catalisadores quando comparados ao 

catalisador sem a adição desse composto, mostrando que ele tem um efeito promotor 

significativo no catalisador (AZANCOT et al., 2019 e GONÇALVES; SOUZA, 2019). 

 

2.2.2.2.Oxidação Parcial do Metano 

A oxidação parcial do metano é uma reação para produção de gás de síntese que 

consiste na reação do metano com o oxigênio. A sua razão H2/CO é igual a 2, menor que 

a da reforma a vapor. Ela é uma reação levemente exotérmica e pode ser descrita como 

(LIANDER, 1929; VERNON et al., 1990): 

2CH4 + O2 → 2CO + 4H2    ∆H°298K  = −36 kJ/mol 

 Desde a primeira publicação sobre a oxidação parcial do metano até a década de 

90 a oxidação parcial não era muito difundida devido ao enorme sucesso na indústria da 

reforma a vapor. Na década de 90, houve formas de alavancar a seletividade e a eficiência, 

tornando a oxidação parcial viável industrialmente (LIANDER, 1929; VERNON et al., 

1990). 

Se compararmos a reação de oxidação parcial com a reforma a vapor, ela é uma 

reação cineticamente mais rápida. As principais desvantagens são que a planta pode 

requerer a utilização de oxigênio puro para a reação de oxidação parcial, o que deixa o 
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processo industrial com um custo maior e o maior controle de temperatura dentro do 

reator, sob o riscos de formação de pontos quentes e condições explosivas devido à 

natureza exotérmica da reação (CHAUBEY et al., 2013; PEÑA; GÓMEZ; FIERRO, 

1996; STEINBERG; CHENG, 1989).  

Existem dois mecanismos distintos propostos para a oxidação parcial do metano. 

O primeiro é a reação direta, onde os reagentes reagem de maneira direta gerando os 

produtos. Existe também a rota indireta, onde acontece a combustão total do metano, 

gerando H2O e CO2, e em seguida a reforma a vapor/seca do metano restante, gerando 

CO e H2 (gás de síntese). A figura 5 resume os dois mecanismos propostos para a reação 

(QIN; LAPSZEWICZ; JIANG, 1996). 

 

Fonte: Modificado QIN; LAPSZEWICZ; JIANG, 1996 

Figura 5- Resumo dos mecanismos propostos para a oxidação parcial do metano. 

Também para oxidação parcial do metano existem diversos estudos recentes. Um 

deles faz o estudo da oxidação parcial do metano em catalisadores de níquel suportados 

em alumina e zircônia de alta e baixa área especifica. O catalisador de alumina com alta 

área especifica apresentou a maior conversão, seletividade de H2 e baixas quantidades de 

deposição de carbono.  O catalisador de alumina com baixa área especifica apresentou a 

menor conversão e altas quantidades de deposição de carbono. Os catalisadores 

suportados em zircônia apresentaram conversões com valores entre os dois anteriormente 

citados. Outro estudo avaliou o tipo de suporte, a adição de ródio e o método de 

preparação, todos em catalisadores a base de níquel. O estudo avaliou catalisadores a base 

de Ni, Rh e Ni-Rh suportados em Al2O3, CeO2, La2O3, MgO, and ZrO2 preparados por 

impregnação úmida e por reação no estado sólido. Verificou-se que uma pequena 

quantidade de Rh promove a redução as espécies de níquel, melhorando o desempenho 

catalítico. O desempenho dos catalisadores dependeu do suporte e do método de 

preparação, sendo que os catalisadores mais ativos foram os suportados em alumina 

(independentemente do método de preparação), devido a uma maior dispersão das 

partículas de níquel (FAKEEHA et al., 2020; ALVAREZ-GALVAN et al., 2019). 
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2.2.2.3.Reforma Autotérmica do Metano  

A reforma autotérmica do metano é a combinação da reforma a vapor com a 

oxidação parcial. É possível ajustar a razão H2/CO na saída do reator da reação apenas 

ajustando a vazão da alimentação (CH4, H2O e O2). Esse ajuste é interessante quando 

reações posteriores são realizadas com um valor de razão especifico, como é o caso da 

síntese de metanol e de Fischer-Tropsch, que têm razão ideal para síntese próximo de 2. 

O ajuste da razão H2/CO feito no próprio reator faz o processo mais prático e econômico. 

Cada processo tem sua razão H2/CO ideal especifica. Como a reação de reforma a vapor 

é endotérmica e de oxidação parcial exotérmica, ocorre uma economia energética (o calor 

de uma reação é absorvida pela outra), daí o nome autotérmica. Usualmente H2O em 

excesso é utilizada na reação para evitar a formação de espécies carbonáceas (PENA; 

GOMEZ ; FIERRO, 1996).  

Um estudo recente sobre a reforma autotérmica do metano avaliou a eficiência e 

o modo de ação de aditivos metálicos nobres (Pt e Pd) e não nobres (Re, Mo e Sn) em 

catalisadores a base de níquel (Ni-M/Ce0,5Zr0,5O2/Al2O3). Os autores chegaram à 

conclusão que a adição do promotor não afeta propriedades estruturais e texturais, mas 

influencia a capacidade redutiva e o desempenho dos catalisadores na reforma 

autotérmica do metano. Os catalisadores promovidos por Pt, Pd, Re e Mo tem a 

capacidade de autoativação nas condições da análise, o que melhora a redutibilidade dos 

sítios ativos. O catalisador com o promotor de Re apresentou seletividade ao H2 próxima 

aos catalisadores promovidos por metais nobres (Pt e Pd), tornando o catalisador de 

composição ideal Ni-0,9Re/Ce0,5Zr0,5O2/Al2O3 um catalisador estável contra oxidação e 

sinterização do níquel e com boa resistência ao coqueamento (MATUS et al., 2020). 

2.2.2.4.Reforma Seca do Metano 

A reforma seca do metano (dry reforming) ou reforma do metano com CO2 é a 

reação do metano com o dióxido de carbono para produção de gás de síntese. A razão 

H2/CO para a reforma seca do metano é igual a 1, menor que a oxidação parcial e reforma 

a vapor. A reação é endotérmica e é descrita a seguir (ROSTRUPNIELSEN; HANSEN, 

1993): 

CH4 + CO2 → 2CO + 2H2     ∆H°298K  = +247 kJ/mol 

 

Essa razão tende a ficar menor devido a reação reversa de deslocamento gás-água 

que ocorre no sistema reacional. Essa reação é descrita a seguir. Apesar de baixa em 

comparação a reforma a vapor e a oxidação parcial pode ser útil quando o gás de síntese 

formado é destinado a fabricação de alguns tipos de produtos químicos, em especial 

compostos oxigenados (BURCH; FETCH, 1992; LIMA; ASSAF, 2007; LIU; SONG; 

SUBRAMANI, 2010; WANG; LU; MILLAR, 1996). 

 

CO2 + H2  ⇌  CO + H2O    ∆H°298K = +41 kJ/mol 
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Existem dois grandes problemas com relação a reforma seca do metano. 

Primeiramente ela é uma reação extremamente endotérmica, mais até que a reforma a 

vapor, desta forma a quantidade de energia gasta no processo é muito grande, aumentando 

o seu custo. Além disso, ambos os reagentes da reforma seca geram uma alta deposição 

de carbono, diminuindo a vida útil do catalisador (LIMA; ASSAF, 2007).  

A reforma seca tem sido vista de maneira promissora recentemente devido aos 

efeitos ambientais, a importância dada ao efeito estufa e o aquecimento global. É possível 

utilizar dois gases responsáveis pelo aumento do efeito estufa, o metano e o dióxido de 

carbono, e convertê-los em produtos de maior valor agregado (WANG; LU; MILLAR, 

1996). 

O mecanismo para essa reação é muito semelhante com a reforma a vapor. Ocorre 

simultaneamente a adsorção dissociativa do metano (etapas 2.10 até 2.13) e do dióxido 

de carbono (etapa 2.15) nos sítios ativos. Assim como na reforma a vapor, a etapa 

limitante da reação é a adsorção dissociativa do metano nos sítios ativos (etapa 2.10). A 

taxa independe da pressão parcial de dióxido de carbono no sistema, dependendo apenas 

da pressão parcial de metano (LIU; SONG; SUBRAMANI, 2010). 

 CH4 + 2* → CH3* + H* (2.10) 

 CH3* + * ⇌ CH2* + H* (2.11) 

 CH2* + * ⇌ CH* + H* (2.12) 

 CH* + * ⇌ C* + H* (2.13) 

 4H* ⇌ 2H2 + 4* (2.14) 

 CO2 + 2* ⇌ CO* + O* (2.15) 

  C* + O* ⇌ CO* + * (2.16) 

 CO* ⇌ CO + * (2.17) 

 Biogás 

Outro fator ligado as questões ambientais da reforma seca é o biogás. O biogás é 

fruto da decomposição anaeróbica da matéria orgânica por algumas bactérias específicas. 

Ele é constituído basicamente de metano e dióxido de carbono, além de baixou teores de 

outros gases. Tendo em vista os dois principais constituintes do biogás, a reforma seca 

desse gás é um tema recorrente de estudos científicos e pode te um rota importante para 

produção de gás de síntese e outros produtos químicos além de ter um constituinte 

ambiental por vir de fontes renováveis (CETESB, 2019; DOMÍNGUEZ et al., 2007; 

SCHULTZ, 2014).  

Alguns estudos realizados de reforma seca do biogás incluem o uso de diferentes 

catalisadores (como catalisadores óxidos e catalisadores metálicos suportados), variam o 

método de preparo (filtragem por deposição de equilíbrio, impregnação seca ou úmida) e 

variam a temperatura de calcinação. Também existem estudos que propõem a capitação 

de biogás de aterros sanitários para a reação. Esses estudos obtiveram boas conversões 

para os reagentes mostrando que o biogás tem potencial em aplicações para reforma na 
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produção de gás de síntese (FONSECA et al., 2019; GOULA et al., 2015; LIMA et al., 

2010; SCHULTZ, 2014; SILVA et al., 2017). 

Também é possível o uso do biogás para outras reações de reforma como a 

oxidação parcial, reforma a vapor ou reforma autotérmica, mas para isso é necessário 

remover o dióxido de carbono da mistura. Caso o dióxido de carbono não seja removido, 

ocorrerá uma combinação das reações descritas acima com a reforma seca, gerando a 

reforma oxy-dry, a bi-reforma e a tri-reforma. A bi-reforma seria a combinação da 

reforma seca e reforma a vapor, ou seja, os reagentes da reação seriam vapor d’água, 

metano e dióxido de carbono. Já a tri-reforma seria a combinação da reforma seca, 

oxidação parcial e reforma a vapor, ou seja, os reagentes da reação seriam vapor d’água, 

oxigênio, metano e dióxido de carbono. A reforma oxy-dry será discutida no item 

posterior (OLAH et al., 2013; SCHULTZ, 2014; SONG; PAN, 2004). 

 Pré-sal 

O pré-sal é um deposito de hidrocarbonetos (petróleo e gás natural) formados 

através da ação de processos termoquímicos na matéria orgânica por milhões de anos. 

Sob esses depósitos existe uma camada de sal que atualmente chega a 2 mil metros de 

espessura formada quando, há mais de 100 milhões de anos, ocorreu o distanciamento 

entre os continentes e as águas do oceano atlântico recobriram alguns depósitos com 

matéria orgânica acumulada. O gás natural encontra-se associado ao óleo no pré-sal e 

possui considerável teor de CO2, podendo alcançar 80% em algumas regiões. O dióxido 

de carbono pode causar efeitos corrosivos nos gasodutos, possui tecnologia de remoção 

que apresenta alto custo e, como já foi dito, é um dos gases responsáveis pelo aumento 

do efeito estufa. Então tecnologias que deslumbrem o uso industrial desse dióxido de 

carbono com viabilidade técnica e econômica vislumbram atenção (COELHO, 2019; 

PETROBRAS, 2019). 

Nesse sentido, existem trabalhos para síntese de metanol a partir do gás de síntese 

produzido pela reforma seca do gás natural com alto teor de CO2 (características do gás 

natural do pré-sal) aliada às reações de reforma a vapor (que combinadas geram a bi-

reforma) e reação de deslocamento gás-água. Os trabalhos em questão apresentam uma 

simulação computacional para a captura (através da adsorção física com carbonato de 

propileno) e reutilização de CO2 na síntese de metanol. Análises econômicas e ambientais 

feitas indicam que uma planta de bi-reforma dessa mistura construída no Brasil (offshore) 

é economicamente e tecnicamente viável, além de ser ambientalmente favorável (LIMA 

et al., 2016).   

2.2.2.5.Reforma oxy-dry do metano 

A reforma oxy-dry do metano é a reação de reforma seca do metano na presença 

de oxigênio, ou seja, a combinação de reforma seca com a oxidação parcial. Assim como 

a reforma autotérmica, ela gera uma economia energética e possibilidade de controle da 

razão H2/CO com o ajuste da alimentação (CH4/O2/CO2). É possível utilizar o biogás para 

reforma oxy-dry apenas adicionando oxigênio na alimentação, desta forma alinham-se a 

economia energética com o uso dos principais gases responsáveis pelo aumento do efeito 

estufa provenientes de fontes renováveis. Estudos mostram o potencial uso do biogás na 
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reforma oxy-dry, aumentando a razão H2/CO quando comparada a reforma seca do biogás 

(LAU; TSOLAKIS; WYSZYNSKI, 2011; LUCRÉDIO; ASSAF; ASSAF, 2012). 

2.3.Catalisadores  

A primeira menção da palavra catalisador foi em 1835 e foi estabelecido que o 

catalisador influencia a cinética de um processo sem sofrer alterações e sem modificar a 

termodinâmica do mesmo. Entretanto, mais adiante, será considerado que um catalisador 

pode sofrer alterações transitórias ou permanentes durante uma reação, a chamada 

desativação. Portanto, uma definição mais adequada seria que o catalisador altera a rota 

de uma reação elevando a taxa de reação, mas sem alterar o equilíbrio, podendo ou não 

sofrer alterações transitórias ou permanentes durante a reação. Em contraposto, um 

inibidor tem ação oposta ao catalisador, diminuindo a taxa de reação (JOSHI; RABADE, 

2016; THOMAS; THOMAS, 2015).   

O catalisador é de suma importância em processos industriais para que uma planta 

seja economicamente viável e hoje mais de 90% dos processos de fabricação de produtos 

químicos em operação no mundo inteiro utilizam catalisadores. Sua importância aumenta 

quando duas ou mais reações são termodinamicamente possíveis. Um catalisador 

adequado manipula as taxas de reação favorecendo a seletividade para a reação desejada, 

formando o produto desejado. Os catalisadores são divididos em três grandes grupos, os 

catalisadores homogêneos, heterogêneos e enzimáticos, entretanto existes outras 

classificações menos difundidas  (JOSHI; RABADE, 2016). 

Uma medida importante que se relaciona com a atividade de um catalisador é a 

taxa de reação. Quanto mais elevada é a sua taxa de reação, maior sua atividade. A 

definição de taxa de reação, para sistemas homogêneos, é a taxa de formação de produto 

(ou desaparecimento de reagente) por unidade de volume, ou seja, a variação do número 

de mols de produtos formados (ou de reagentes consumidos) por unidade de volume e 

tempo. Para sistemas heterogêneos a definição muda levemente para a taxa de formação 

de produto (ou desaparecimento de reagente) por unidade de área. Para o caso de 

catalisadores sólidos (em sistemas heterogêneos) a definição é dada como a taxa de reação 

de definida como a taxa de formação de produto (ou desaparecimento de reagente) por 

unidade de massa, devido à dificuldade para cálculo da área total em um material sólido. 

As equações 1 e 2 apresentam respectivamente as taxas de reação rj para formação do 

produto j e taxa -ri para consumo do produto i em sistemas heterogêneos com catalisadores 

sólidos (SCHMAL, 2017). 

 

Equação 1 - Taxa de reação para formação do produto em catalisadores sólidos. 

𝑟𝑗 =
𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑗

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎
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Equação 2 - Taxa de reação rj para consumo do reagente em catalisadores sólidos. 

−𝑟𝑖 =
𝑡𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖

𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎
 

2.3.1. Catalisadores Homogêneos 

Os catalisadores homogêneos são aqueles que estão na mesma fase dos reagentes. 

Esses catalisadores tem rendimento, seletividade e comportamento elevado. Isso acontece 

devido ao maior contato entre os componentes, o que permite que as reações químicas 

aconteçam de maneira controlada e em condições (de temperatura e pressão) mais 

brandas. Apesar de todas as vantagens o maior problema para aplicação industrial seria a 

separação entre o catalisador, produtos e reagentes não convertidos. Como ambos estão 

não mesma fase, a separação apresenta grande custo e por vezes é ineficaz (DIAS; 

FERREIRA; CUNHA, 2012; LIU; WANG, 2010). 

2.3.2. Catalisadores Heterogêneos 

Os catalisadores heterogêneos, ao contrário dos homogêneos, estão em uma fase 

diferente dos reagentes, sendo que a grande maioria das vezes o catalisador está na fase 

sólida e os reagentes na fase líquida ou gasosa. A separação entre o catalisador, produtos 

e reagentes não convertidos é muito simples e eficiente, fato pelo qual o uso industrial é 

difundido. Entretanto, para uma reação em um catalisador heterogêneo ocorrer, 

geralmente é necessário a adsorção dos reagentes, a reação e, por fim, a dessorção dos 

produtos. Como estão em fases distintas, a taxa de reação depende então da transferência 

ou difusão de massa entre essas fases e o sólido onde acontece a reação e dos fatores 

mencionados anteriormente (adsorção dos reagentes, reação e dessorção dos produtos). 

Logo, são necessários a utilização de condições mais severas e um controle refinado 

dessas variáveis (KLAEWKLA; AREND; HOELDERICH, 2011). 

Os catalisadores heterogêneos são classificados em dois grandes grupos, os 

catalisadores mássicos e os suportados. Os catalisadores mássicos são constituídos 

inteiramente pelo material ativo. Os catalisadores suportados, que tem maior aplicação 

industrial, são aqueles onde a substancia ativa juntamente com os promotores são 

dispersos em um suporte (FIGUEIREDO; RIBEIRO, 1987). 

Nesse trabalho existem duas formas diferentes de preparação de catalisadores 

heterogêneos, a impregnação seca e a mistura física de fase ativa com o suporte. O método 

de impregnação seca acontece quando os poros do suporte são preenchidos com uma 

solução do elemento correspondente a fase ativa. O volume dessa solução deve ser igual 

que o volume de poros do sólido, um volume de solução maior leva a uma impregnação 

úmida. Para os catalisadores produzidos a partir do PLD, a mistura física se configura 

simplesmente pela mistura entre a fase ativa (produzida e retirada do PLD por raspagem) 

e o suporte (SCHMAL, 2017). 

Recentemente catalisadores single-atom e single site vem ganhando bastante 

atenção. Os catalisadores single-atom consistem em sítios ativos de um único átomo 

isolado, os single-site consistem em sítios ativos de um conjunto poucos átomos bem 

definidos. Ambos são espacialmente separados em um suporte e estruturalmente idênticos 
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(teoricamente). Apesar dessa pequena diferença, por vezes são tratados como iguais 

devido à grande dificuldade de diferenciá-los. Os catalisadores single-atom e single site, 

por terem estrutura de sítios ativos espacialmente separados, apresentam uma limitação 

espacial para qualquer acoplamento potencial de átomos de carbono ou espécies 

carbonáceas do tipo CHn (com n=0,1,2 e 3) adsorvidas nos átomos da fase ativa, o que 

limita a formação de coque. A atividade por átomo de fase ativa é muito maior que nos 

catalisadores convencionais. Nos catalisadores convencionais apenas os átomos da 

superfície do sítio são reativos, fazendo com que os átomos da fase bulk fiquem sem 

atividade (pois não tem acesso aos reagentes). Nos catalisadores single-atom não existe 

átomos sem atividade (átomos da fase bulk), assim todos os átomos presentes são sítios 

ativos e a atividade por átomo aumenta.  Por consequência disso, a quantidade de fase 

ativa presente nos catalisadores single-atom é infinitamente inferior aos convencionais 

(QIAO et al., 2011; ROGGE et al., 2017; TANG et al., 2019). 

2.3.2.1.Suporte 

O suporte de um catalisador é onde a fase ativa e os promotores estão dispersos, 

dando características como porosidade, resistência mecânica e térmica ao catalisador. Do 

ponto de vista catalítico, ele pode ser inativo (chamado monofuncional) ou ativo 

(chamado bifuncional) e além disso podem atuar para impedir a aglomeração da fase 

ativa. A escolha do suporte deve levar em conta a natureza química, tamanho da partícula, 

morfologia, área específica, porosidade, interação fase ativa/suporte, entre outros.  Dentre 

os exemplos dos principais suportes usados comercialmente pode-se citar a sílica, as 

aluminas, as sílicas-aluminas amorfas, as zeólitas e o carvão ativado (FIGUEIREDO; 

RIBEIRO, 1987; JOSHI; RABADE, 2016). 

2.3.2.1.1. Aluminas 

As aluminas têm estrutura complexa e com um grande número de fases. As fases 

mais utilizadas industrialmente são a fase α que tem baixa área específica e não possui 

propriedades ácidas, as fases η e γ com elevada área específica e com propriedades ácidas 

mais acentuadas. Em condições severas de temperaturas, a γ-alumina pode modificar a 

sua estrutura para a α-alumina, diminuindo sua área específica. Portando, em condições 

reacionais com temperatura elevada, é preferível utilizar a α-alumina com tamanho 

reduzido (FIGUEIREDO; RIBEIRO, 1987). 

Na indústria, o uso da γ-alumina se dá na forma de Pt/γ-alumina nas reações de 

isomerização e desidrociclização de parafinas; o uso da η-alumina, por ter um caráter 

mais ácido que as demais aluminas, se dá na reação de isomerização de olefinas. A                       

α-alumina que apesar de baixa área específica é inerte e tem elevada resistência a 

temperatura, é usada industrialmente nas reações de reforma de metano com catalisador 

de níquel e na oxidação do etileno com catalisador de prata (FIGUEIREDO; RIBEIRO, 

1987). 

As aluminas podem surgir através da decomposição térmica de hidróxidos e 

monohidratos de alumínio. Alguns exemplos dos hidróxidos de alumínio são: Al(OH)3, 

gibbsite, bayerita e norstrandita; já como os exemplos de monohidratos de alumínio 

surgem a boehmita e a pseudoboehmita. Ao sofrer aquecimento, esses compostos se 

decompõem gerando as aluminas que mudam de fase dependendo da temperatura de 
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aquecimento. As fases relacionadas a uma menor temperaturas de aquecimento são, por 

exemplo, as fases η e γ enquanto a fase α está relacionada a uma maior temperatura de 

aquecimento. As fases relacionadas a baixa temperatura apresentam atividade catalítica 

maior e maior área específica. Por outro lado, as fases de relacionadas a temperaturas 

elevadas possuem menor atividade catalítica e baixa área específica (LIPPENS; 

STEGGERDA; BOER, 1970; MORTERRA; MAGNACCA, 1996) 

A figura 6 mostra uma análise de DSC (Calorimetria Exploratória Diferencial, ou 

differential scanning calorimeter) para a boehmita e bayerita com detalhamento da 

mudança de fases. As fases η e γ tem mudança de fase aproximadamente em 300 (usando 

a bayerita como precursor) e 500°C (usando a boehmita como precursor) 

respectivamente. Nos dois precursores a fase correspondente a fase α aparece somente 

em temperaturas muito elevadas, acima de 1200°C, sendo levemente mais alta para a 

boehmita. 

 

Fonte: Modificado de SASOL, 2017 

Figura 6 - Análise de DSC da boehmita e bayemita 

2.3.2.2.  Fase ativa 

A fase ativa de um catalisador suportado é aquela onde acontece as fases de reação 

(adsorção, reação e dessorção). Em sua maioria as fases ativas são de metais (no estado 

metálico ou óxido). Para inserir essas espécies na superfície do suporte é necessário o uso 

de sais, normalmente em solução, que tenham ânions que possam ser facilmente 

eliminados através de lavagem ou decomposição térmica. Para os metais, na maioria dos 

casos, uma elevada área metálica externa (ou consequentemente um menor tamanho de 

partícula) é o parâmetro mais importante, pois ela frequentemente favorece a taxa de 

reação  (FIGUEIREDO; RIBEIRO, 1987; JOSHI; RABADE, 2016; ROSS, 2011).   

2.3.2.2.1. Níquel  

O metal mais usado como fase ativa em reações de reforma do gás natural é o 

níquel. Em altas temperaturas o níquel na forma metálica se comporta como um sítio ativo 

para as reações de reforma de hidrocarbonetos. O níquel tem preço baixo, uma boa 

atividade e estabilidade. A redutibilidade do níquel depende, dentre outras coisas, da 

interação entre o níquel e o suporte, normalmente alumina, e a incorporação de aditivos, 
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que também podem afetar a estabilidade e atividade do catalisador (FRENI; 

CALOGERO; CAVALLARO, 2000; SPIVEY; DOOLEY, 2011).   

Para obter altas conversões e uma operação economicamente viável, reações de 

reforma catalisadas pelo níquel são realizadas a altas temperaturas (maiores que 800°C) 

devido a termodinâmica da reação. Essa temperatura permite a decomposição do metano 

formando C* que se acumula e causa desativação do catalisador. Quando ocorrem reações 

na presença de oxigênio e água, como a oxidação parcial, as espécies de níquel podem 

ser oxidadas e perder a sua atividade para reforma (SPIVEY; DOOLEY, 2011).  

Comercialmente, os catalisadores de níquel disponíveis são suportados em 

materiais cerâmicos, principalmente a α-Al2O3. A composição de níquel nesses 

catalisadores comerciais fica na média de 15% de NiO, mas pode atingir valores extremos 

em alguns casos. A quantidade de níquel no catalisador influencia propriedades como 

área específica e a dispersão. Em geral, uma maior quantidade de níquel aumenta a área 

metálica mas diminui a dispersão (FRENI; CALOGERO; CAVALLARO, 2000).  

2.3.2.3.Promotores 

Promotores são agentes dopantes, com pouca ou nenhuma atividade, adicionados 

em pequenas quantidades aos catalisadores para melhorar sua seletividade, estabilidade 

e/ou atividade podendo atuar de várias maneiras. Existem variados tipos de promotores, 

entre eles promotores estruturais, eletrônicos, resistentes a envenenamento, entre outros 

(SPIVEY; DOOLEY, 2006). 

Alguns promotores são adicionados em catalisadores de níquel para melhorar as 

suas características. O aluminato de cálcio é adicionado para melhorar a resistência 

mecânica dos grânulos do catalisador. O óxido de potássio é adicionado para inibir a 

formação de coque. A sílica é adicionada para estabilizar o óxido de potássio (FRENI; 

CALOGERO; CAVALLARO, 2000).  

LISBOA et al. (2005) e SANTOS et al. (2004) estudaram o efeito da adição de 

Ca e Mg em catalisadores de Ni/α-Al2O3. A presença dos promotores favoreceu a reação 

de reforma a vapor do metano sem alterar o seu mecanismo. Os autores concluíram que 

o Mg causou um efeito benéfico de formação de um coque mais facilmente oxidável e 

com maior teor de hidrogênio. A explicação para isso seria o efeito ensemble (conjunto 

cujos elementos são sistemas de partículas que servem para descrever um único sistema 

dado), com os átomos de Mg diluindo as partículas de Ni. Já o Ca não modificou as 

partículas de níquel, mas teve um efeito de diminuição da acidez do suporte catalítico.  

2.3.2.4.Caracterização físico-química de catalisadores heterogêneos  

A reação em catalisadores heterogêneos acontece na superfície do catalisador 

através da adsorção dos reagentes, reação entre as espécies adsorvidas e dessorção dos 

produtos. Devido a esse fato, a caracterização físico-química de catalisadores 

heterogêneos, em especial de sua superfície, é de suma importância para a previsibilidade 

de propriedades como atividade, seletividade e estabilidade (FIGUEIREDO; RIBEIRO, 

1987). 
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Ao analisar um catalisador por meio de técnicas de caracterização é possível obter 

informações sobre sua composição química, sua natureza e estrutura dos seus compostos 

químicos e suas propriedades textuais. Além de correlacionar o comportamento catalítico 

de um catalisador as suas propriedades físico-químicas, é possível usá-las para obter 

informações relevantes para compreensão do fenômeno catalítico, tais como 

adsorção/dessorção de compostos e formação de intermediários reacionais. Algumas 

técnicas de caracterização serão melhor detalhadas no próximo capítulo dessa dissertação 

(DUGULAN, 2008; FIGUEIREDO; RIBEIRO, 1987; IMELIK; VÉDRINE, 1993). 

2.3.3. Catalisadores enzimáticos 

Ocorre quando ocorre o uso de enzimas para catálise de reações, a transformação 

de matéria orgânicas em produtos mais nobres. Essas reações são de muita relevância 

industrial, podendo ser empregadas nas indústrias farmacêutica, petroquímica, eletrônica 

e de alimentos, gerando grandes perspectivas para o futuro. O processo enzimático mais 

conhecido historicamente é a fermentação (para geração de álcool). Existem algumas 

vantagens em relação aos catalisadores metálicos tradicionais, entre elas o fornecimento 

de taxas de reação maiores do que as reações catalisadas quimicamente; condições mais 

amenas de atuação (temperatura e pH); alta especificidade/seletividade e baixo custo de 

sínteses químicas (METTLER TOLEDO, 2020; SCHMAL, 2017). 

2.3.4. Outros tipos de catalisadores  

Outros tipos de catalisador que devem ser mencionados são catalisadores para 

fotocatálise (aceleração de uma fotoreação) e os catalisadores de eletrocátalise (que 

acelera as reações eletroquímicas). Dentro os dois mencionados os da eletrocátalise 

ganham destaque em aplicações em células a combustível ou para conversão de dióxido 

de carbono e produtos químicos de maior valor agregado (JOSHI; RABADE, 2016). 

2.4.Desativação e Regeneração Catalítica 

Desativação é a perda de atividade natural a que o catalisador está submetido. A 

resistência dos catalisadores pode variar com relação ao tempo, mas esse é um processo 

em que ele vai se submeter, aumentando o custo da indústria consideravelmente. Muitos 

estudos buscam elevar a vida útil dos catalisadores reduzindo a desativação. Assim, é 

possível evitar, adiar ou mesmo reverter (pela regeneração) a desativação.  Esse trabalho 

tratará de 5 principais formas que causam a desativação catalítica, o coqueamento ou 

deposição de carbono, o envenenamento, sinterização, transporte a vapor e 

atrito/esmagamento (BARTHOLOMEW; ARGYLE, 2015). 

A regeneração catalítica é o processo que visa recuperar a atividade catalítica, 

perdida pela desativação. Apesar de muitos esforços para evitar a desativação, a perda de 

atividade catalítica é inevitável e quando a atividade cai para um nível crítico é necessário 

realizar a regeneração (quando é possível). Quando, por exemplo, a desativação é causada 

por coqueamento, é possível regenerar o catalisador, o que geralmente não é possível nos 

casos de envenenamento e sinterização, situação onde os catalisadores são descartados 

(ARGYLE; BARTHOLOMEW, 2015). 
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2.4.1. Envenenamento 

A definição de envenenamento é a forte adsorção de impurezas na fase ativa do 

catalisador. As impurezas se adsorvem na fase ativa, impossibilitando a adsorção dos 

produtos e impedindo a catálise naquele sítio. Essa adsorção é irreversível, ou seja, não 

existe maneira viável de retirar a impureza adsorvida no sitio. Caso a adsorção da 

impureza seja reversível, trata-se de um inibidor, que já foi mencionado anteriormente. 

Um exemplo disso é o envenenamento por enxofre em catalisadores de platina na reforma 

catalítica de nafta em uma refinaria de petróleo. Esse problema só é contornado com uma 

unidade de hidrodessulfurização antecedendo esse tipo de reator. O enxofre também afeta 

os catalisadores de metanação convencional e do processo de Fischer-Tropsch. Nesses 2 

últimos casos o enxofre é retirado usando um leito de proteção de ZnO poroso a cerca de 

200 ° C. Nas reações de craqueamento em catalisadores de óxido, é importante remover 

compostos fortemente básicos da reação, como a amônia que pode ser removida por 

lavagem aquosa em alguns casos. A figura 7 mostra um exemplo de envenenamento por 

átomos de enxofre de uma superfície metálica durante a hidrogenação do etileno.  

(ARGYLE; BARTHOLOMEW, 2015; MOULIJN; DIEPEN; KAPTEIJN, 2001).

  

 

Fonte: BARTHOLOMEW, 2001 

Figura 7 - Envenenamento em catalisador 

O envenenamento se torna um grande problema pois muitas vezes as impurezas na 

alimentação são tecnicamente impossíveis e/ou economicamente inviáveis para remoção. 

Desta forma ocorre uma diminuição na atividade e uma troca dos catalisadores em um 

tempo muito curto, pois a regeneração é praticamente impossível. Também ocorrem 

problemas graves em catalisadores multifuncionais, onde a adsorção de impurezas 

acontece de maneira desigual em cada sitio ativo. Como esses sítios ativos são afetados 

de forma diferente pela substancia adsorvida, a seletividade de um determinado produto 

pode ser, nesse caso, seriamente afetada (FIGUEIREDO; RIBEIRO, 1987). 

 

2.4.2. Sinterização  

É a perda da superfície ativa devido a um crescimento do cristal da fase ativa, 

ocasionando diminuição do número de sítios ativos. Os átomos ou partículas da fase ativa 

se movem pela superfície do suporte, formando partículas maiores. Esse fenômeno tem 

grande dependência da temperatura, quanto maior a temperatura, maiores são as chances 

de ocorrência da sinterização. Outra condição que também pode influenciar esse 

fenômeno é o tipo de superfície em que o metal irá se deslocar, uma posição "vale" é 
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estável, enquanto uma posição "no topo" é altamente instável. (MOULIJN; DIEPEN; 

KAPTEIJN, 2001). A figura 8 ilustra esse fenômeno. 

 

Fonte: Modificado YENTEKAKIS et al., 2016 

Figura 8 - Sinterização em catalisador 

Existem inúmeros mecanismos propostos para a ocorrência da sinterização e 

existe controversas para decidir qual mecanismo se aplica a determinado conglomerado 

de condições. No entanto atribuir a sinterização em determinada condição unicamente a 

um mecanismo é simplificar um processo muito complexo. É mais provável que diversos 

mecanismos possam ocorrer ao mesmo tempo e se agruparem por meio de processos 

físico-químicos complexos (ARGYLE; BARTHOLOMEW, 2015). 

Como a regeneração de catalisadores sinterizados é irreversível ou revertida 

apenas com enorme dificuldade, a escolha das condições de reação e propriedades do 

catalisador é fundamental para que a sinterização seja minimizada ou postergada. Para 

fases ativas metálicas, as taxas de sinterização podem ser minimizadas escolhendo 

temperaturas reacionais no máximo de 0,3-0,5 vezes o ponto de fusão do metal. Apesar 

da temperatura ser a variável mais importante na sinterização, é possível diminui-la 

através da redução da concentração do vapor d’água em reações de elevada temperatura 

ou pela adição de estabilizadores térmicos ao catalisador, como a adição de metais com 

pontos de fusão mais altos ao metal catalítico (ARGYLE; BARTHOLOMEW, 2015; 

DELMON; FROMENT, 1994). 

Quando se trata de fases ativas metálicas com tamanho de partícula reduzido 

(nanopartículas), existe uma forte tendência ao aumento do tamanho da partícula 

(sinterização) com a elevação da temperatura. Para contornar esse problema, uma forte 

interação entre o suporte e a fase ativa auxilia na estabilização das partículas e evita esse 

aumento de área metálica, mas ocorre uma dificuldade na redução do metal da fase ativa. 

Outra possibilidade é o efeito confinado (confine effect), que usa suportes mesoporosos 

para controlar o tamanho da partícula metálica. O efeito confinado limita o tamanho das 

partículas e promove estabilidade térmica (CHIANG; WANG; MOU, 2006; HU; 

RUCKENSTEIN, 1997; SUN et al., 2010).  

2.4.3. Coqueamento 

É a perda da atividade catalítica no catalisador por formação de fibras de carbono 

que podem isolar os sítios ativos e consequentemente diminuir a atividade catalítica. Esse 

é o maior problema para catalisadores a base de níquel. Em nível industrial, a formação 

de coque aumenta a queda de pressão dentro dos reatores, aumentado a exigência de 

bombas e compressores e antecipando a parada que visa a regeneração ou troca do 

catalisador. (FIGUEIREDO; RIBEIRO, 1987; LIU; SONG; SUBRAMANI, 2010). A 

figura 9 ilustra o fenômeno: 
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Fonte: ARGYLE; BARTHOLOMEW, 2015 

Figura 9- Coqueamento em catalisador 

Coque é qualquer conjunto de espécies carbonáceas com diversas estruturas, 

podendo ser amorfo ou cristalino (como o grafite). Existem inúmeras estratégias para 

minimizar a deposição de coque em catalisadores. Para isso é preciso fazer um balanço 

de massa entre as reações que produzem essas espécies e as reações que as eliminam. 

Algumas estratégias para essa minimização em fase gasosa seriam a adição de diluentes 

e diminuição do tempo de residência dentro do reator. Como já relatado, a adição de água 

em excesso na reação de reforma a vapor também é uma estratégia utilizada 

(FIGUEIREDO; RIBEIRO, 1987).  

Nas reações de reforma industrial, o potássio é usado como promotor para 

minimizar a formação de coque nos catalisadores a base de níquel. Apesar de atingir o 

objetivo desejado, a adição desse promotor diminui a atividade do catalisador. Existem 

estudos que usos óxidos de molibdênio e tungstênio em variadas concentrações como 

promotores em reações de reforma. Em várias amostras ocorreu uma menor formação de 

coque e com a atividade do catalisador preservada e em alguns casos até elevada em 

comparação a um catalisador sem promotor (BOROWIECKI; GOŁCEBIOWSKI, 1994; 

BOROWIECKI; GOŁȨBIOWSKI; STASIŃSKA, 1997). 

A regeneração de catalisadores coqueados é feita através de gaseificação do coque 

por ar, O2, CO2, H2 ou vapor d’água. O uso de ar permite uma reação com vantagem 

cinética e temperatura mais branda, sendo que essas variáveis também dependem da 

estrutura e reatividade do coque formado. Apesar disso, a reação com ar é fortemente 

exotérmica e exige um controle de temperatura apurado, caso isso não for feito resultará 

em problemas de superaquecimento e possível sinterização (ARGYLE; 

BARTHOLOMEW, 2015; FIGUEIREDO; RIBEIRO, 1987). 

As espécies carbonáceas formadas sobre os catalisadores podem ser classificadas 

de três diferentes formas, encapsulante, filamentoso e pirolítico. A Tabela 3 apresenta os 

tipos de espécies de carbono formadas nas reações de reforma de hidrocarbonetos sobre 

catalisadores heterogêneos. A formação dessas espécies tem dependência de vários 
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fatores, como a temperatura e composição da carga. É possível observar informações 

sobre como ocorre a formação, o efeito para o catalisador ou/e processo catalítico, a 

temperatura de formação e dos parâmetros críticos para a geração dessas espécies 

(SANTOS, 2002).  

 

Tabela 3 - Espécies de carbono formadas nas reações de reforma de hidrocarbonetos 

sobre catalisadores heterogêneos 

 
Tipo de carbono formado  

 
Encapsulante Filamentoso Pirolítico 

Formação 

Polimerização lenta 

de radicais CnHm 

sobre a 

superfície do Ni, 

como um filme 

encapsulante 

Difusão de C através 

do cristal de Ni, 

nucleação e 

crescimento de C 

filamento com o 

cristal de Ni no topo 

Craqueamento 

térmico de 

hidrocarbonetos; 

deposição de 

percursores de C 

sobre o catalisador 

Efeito 
Desativação 

progressiva 

nenhuma 

desativação na 

superfície do níquel; 

quebra do 

catalisador e 

aumento da perda de 

carga 

Encapsulamento da 

partícula do 

catalisador, 

desativação e 

aumento de perda de 

carga 

Temperatura 

(°C) 
<500 >450 >600 

Parâmetros 

críticos 

Baixa temperatura, 

baixa razão 

vapor/carbono, baixa 

razão H2/carbono, 

carga aromática 

Alta temperatura, 

baixa razão 

vapor/carbono, baixa 

atividade, carga 

aromática 

Alta temperatura, 

alta fração de vazios, 

baixa razão 

vapor/carbono, alta 

pressão, 

catalisadores ácidos 

Fonte: Modificado BARTHOLOMEW, 2001 

 

2.4.4. Transporte a vapor 

Embora não seja muito frequente nos processos catalítico, esse tipo de desativação 

se caracteriza pela evaporação do metal catalítico (fase ativa). Ainda que a maioria dos 

metais vaporiza a temperaturas superiores a 1000°C, pode ocorrer a formação de um 

óxido metálico pela reação da fase ativa com um dos reagentes, esses óxidos metálicos 

tem temperaturas menores de vaporização. Um exemplo disso é a perda de platina (sob 

forma de óxido) na oxidação de NH3 a NO (JOSHI; RABADE, 2016). 
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2.4.5. Atrito e Esmagamento  

É uma forma mecânica de desativação do catalisador. Os estresses mecânicos 

podem ser provocados pelo esmagamento de pellets como resultado de um peso excessivo 

em seu topo, pela quebra desses pellets seguidas pelo atrito ou pela erosão de partículas 

ou revestimentos de catalisadores automotivos. Mencionando o caso específico da erosão, 

ela pode se tornar um problema sério em reatores com leito fluidizado. No processo de 

craqueamento catalítico em leito fluidizado a resistência ao atrito é uma característica 

fundamental pois ocorre recirculação do catalisador entre o reator e o regenerador 

diversas vezes (JOSHI; RABADE, 2016).    

A tabela 4 mostra um breve resumo sobre as formas de desativação: 

Tabela 4 - Resumo das formas de desativação dos catalisadores 

Mecanismo Tipo Breve definição/descrição  

Envenenamento  Químico 
Forte quimissorção de espécies nos sítios ativos, 

bloqueando-os para reação. 

Coqueamento 
Mecânico ou 

químico 

Deposição física de espécies (material carbonáceo) 

oriundos da fase fluido para dentro de sítios e 

poros. 

Sinterização  Térmico 
Decréscimo da área ativa induzida por efeitos 

térmicos. 

Transporte a 

Vapor 
Térmico 

Perda de parte da fase 

ativa induzida por efeitos térmicos. 

Atrito e 

Esmagamento 
Mecânico 

Perda de material catalítico devido à abrasão 

Perda da área interna devido ao esmagamento 

mecânico da partícula do catalisador 
 

Fonte: Modificado BARTHOLOMEW, 2001 

 

2.5. Catalisadores de níquel promovidos por Ag e Au 

Estudos recentes indicam que o uso de prata ou ouro como promotores, em 

catalisadores de níquel suportados em Al2O3, minimiza da formação de coque nas reações 

de reforma de hidrocarbonetos. Esses metais foram escolhidos fundamentados na 

mudança da estrutura superficial do Ni através da formação de uma liga superficial, que 

por sua vez é baseada na energia de segregação (Esegre) e energia de mistura (Emix). A 

energia de segregação superficial é definida como a energia para trocar um átomo A da 

fase bulk por um átomo B na superfície de uma liga. Para seu cálculo, a sua definição 

matemática diz que a energia de segregação superficial é função da energia superficial, 

que por sua vez é função da concentração do átomo B na superfície e na liga em geral. 

Quando essa energia tende a zero, é encontrada a concentração de equilíbrio na superfície 

(em T=0). A energia de mistura na superfície pode ser calculada em função da 

concentração do átomo na superfície, a energia de superfície da liga, a energia de 

superfície do substrato puro e a energia da superfície com uma monocamada de 

impurezas. É possível correlacionar a energia de mistura na superfície com a energia de 
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Gibbs de mistura na superfície, a entropia de mistura na superfície e a temperatura  

(CHRISTENSEN et al., 1997; DAN et al., 2011; PARIZOTTO et al., 2007; RUBAN; 

SKRIVER; NØRSKOV, 1999).  

Como um exemplo para aplicação dessas energias em ligas, considere o caso em 

que o metal é depositado em um outro metal puro, ou seja, um metal é depositado e o 

outro atua como um substrato. O metal que atua como substrato terá uma concentração 

muito maior que o material que é depositado. Se a Esegre for negativa, o material 

depositado permanece na camada superficial do outro. Caso contrário (a energia de 

segregação é positiva) o material depositado acabará por se dissolver na fase bulk. Para o 

caso da Emix, quando ela é menor que zero, ocorre formação de uma liga superficial 

(estável ou metaestável). Caso contrário, espera-se uma separação de fases formando 

ilhas. A prata e o ouro mostram valores de parâmetros Esegre<0 e Emix>0 (com o Ni), o que 

significa que eles permanecerão na superfície do Ni e formarão ilhas (CHRISTENSEN et 

al., 1997; PARIZOTTO et al., 2007; RUBAN; SKRIVER; NØRSKOV, 1999).  

Ouro forma uma liga com o níquel onde os átomos de ouro estarão presentes na 

superfície do níquel, e não na fase bulk. Como consequência, os átomos de níquel vizinhos 

a átomos de ouro na superfície experimentam maior densidade de elétrons/ maior número 

de coordenação efetivo pois os átomos de Au têm uma densidade de elétrons que é mais 

extensa do que a dos átomos de Ni (que perdem então energia superficial). Com essas 

mudanças estruturais na superfície do níquel, ocorre alteração também na capacidade da 

superfície de ativar moléculas de hidrocarbonetos e na tendência da superfície de ligar C 

e formar grafite. Como a prata apresenta os mesmos parâmetros (Esegre<0 e Emix>0) que o 

ouro, um composto bimetálico de prata e níquel também irá sofrer alterações na 

capacidade de ativar moléculas de hidrocarbonetos e na tendência da superfície de ligar 

C e formar grafite (BESENBACHER et al., 1998; NIELSEN et al., 1993; RUBAN; 

SKRIVER; NØRSKOV, 1999).  

Foi observado que a adição de átomos de Au na superfície do níquel reduziu sua 

capacidade de dissociação de metano em sua superfície, aumentando a barreira energética 

para que isso ocorra. Quanto mais átomos de ouro vizinhos aos de níquel, maior a barreira 

energética e consequentemente maior a dificuldade de dissociação e maior instabilidade 

no átomo de C adsorvido no sítio. Como a probabilidade de nucleação de grafite é 

determinada pela cobertura de C que por sua vez é dada pela estabilidade dos átomos de 

C adsorvidos, o átomo de ouro desfavorece a formação de coque no catalisador de Ni-

Au. Essa instabilidade do átomo de carbono também afetaria a reação do carbono com o 

oxigênio para formação de CO. Esses fatos sugerem que um catalisador com uma liga de 

Ni-Au com uma pequena fração de ouro seria menos reativo, porém mais estável 

(resistente a formação de carbono) do que um catalisador de níquel puro. 

(BESENBACHER et al., 1998; HOLMBLAD et al., 1996; KRATZER; Hammer; 

NØrskov, 1996). 

Por apresentar propriedades semelhantes, uma liga Ni-Ag irá apresentar 

resultados análogos aos observados por uma liga de Ni-Au . A adição gradual de prata no 

catalisador de níquel altera a estrutura superficial dos sítios ativos exponencialmente, 

reduz significativamente a atividade dos sítios adjacentes de Ni (vizinhos aos de prata) 

para ativação do metano nas reações de reforma e bloqueia os locais ativos para a 
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nucleação e crescimento do carbono filamentoso. Apesar do efeito de redução da 

atividade, existe decréscimo significativo na formação de espécies carbonáceas. A prata 

é considerada inativa para essas reações (DAM et al., 2019). 

BESENBACHER et al. (1998) realizaram a reforma a vapor do n-butano em 

catalisadores de níquel. Os testes catalíticos foram realizados nas mesmas condições de 

reação e pré-tratamento, diferenciando-se apenas a adição de ouro em sua composição 

(uma catalisador de 16,5% em peso de níquel suportado em MgAl2O4 e outro com o 

mesmo peso de níquel e adição de 0,3% em peso de Au, também suportado em MgAl2O4). 

Ambas as conversões iniciais foram perto de 100%, mas o catalisador de níquel sem 

adição de ouro obteve desativação gradual ao longo do tempo enquanto o catalisador com 

teor de ouro manteve-se praticamente constante. A desativação foi fruto da formação de 

espécies carbonáceas nas condições severas de reação, fato verificado pela microscopia 

eletrônica. No catalisador contendo ouro não houve formação dessas espécies, o que se 

verificou por meio da análise termogravimétrica. 

Parizotto et al. (2007) testaram três catalisadores de níquel e prata para a reforma 

a vapor do metano, 15%Ni, 0,3%Ag15%Ni e 0,3%Ag15%Ni. Apesar do teor de prata ter 

suprimido a conversão do metano nos testes reacionais, os catalisadores com prata 

apresentaram grande estabilidade em sua conversão, ao contrário do catalisador de níquel 

puro, que apresentou uma queda de 30% na conversão em 6 horas de reação, devido à 

formação de coque. Esse fato foi evidenciado por análises de TPO, que apontou a 

formação de carbono grafítico (que causa desativação) no catalisador de Ni puro, fato que 

não foi evidenciado nos catalisadores com teor de prata. Essa estabilidade dos 

catalisadores contendo prata foi atribuída a 3 diferentes efeitos:  alterações nos sítios de 

Ni envolvidos no crescimento de estruturas grafíticas; o equilíbrio das diferentes etapas 

da taxa de reação com a diminuição da taxa de formação de C* (carbono no sitio) e a 

diminuição do ensemble de níquel pelo efeito geométrico da prata. 

Com base nas conclusões dos trabalhos anteriormente citados, DAN et al. (2011) 

também realizaram testes catalíticos, na reação de reforma a vapor, de catalisadores com 

7% em peso de níquel de níquel e 1% de prata suportados em alumina. A adição de prata 

ao catalisador diminuiu drasticamente suas propriedades catalíticas quando comparada ao 

catalisador de níquel puro (principalmente em temperaturas inferiores a 600°C). Esse fato 

foi justificado pelo bloqueio de sítios ativos por deposição de prata em sua superfície. Um 

catalisador com 1% de ouro também foi testado na reação e apresentou elevada 

estabilidade e atividade. 

 

2.6.Deposição por laser pulsado 

Os primeiros experimentos da deposição por laser pulsados (PLD) aconteceram, 

com esforços limitados, na década de 1960 e continuaram assim entre as décadas de 1970 

e 1980. No final da década de 1980, a técnica foi popularizada e disseminada como uma 

técnica para deposição de filmes óxidos, com crescimento de filme rápido e reprodutível. 

A técnica tinha, em comparação com outras técnicas de crescimento, características 

interessantes para a pesquisa de filmes finos óxidos. Essas principais características foram 

a transferência estequiométrica e a simplicidade na configuração inicial e na investigação 
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de compostos óxidos. Depois do final da década de 1980, a PLD evoluiu de uma 

curiosidade acadêmica para uma técnica amplamente aplicável na pesquisa de deposição 

de filmes finos, sendo usada hoje para deposição de isolantes, semicondutores, metais, 

polímeros e até materiais biológicos (EASON, 2007).  

A aplicabilidade dessa técnica é muito diversificada devido às inúmeras 

características atraentes na síntese de filmes finos multicomponentes. O uso pode ser a 

própria síntese de um filme fino ou o desenvolvimento de dispositivos específicos. 

Existem inúmeras estruturas, dispositivos e aplicações específicas onde a PLD é aplicada 

com sucesso. No crescimento de filmes óxidos complexos é necessário um fluxo de 

crescimento com a estequiometria desejada e ambiente favorável à formação da fase 

esperada. A técnica da PLD é muito útil nesse caso, podendo sintetizar óxidos complexos 

de maneira estequiométrica (por exemplo YBa2Cu3O7). Existe emprego na formação de 

estruturas de superlattice (estrutura periódica de camadas de dois materiais), que é usada 

para investigação de alguns fenômenos em escala reduzida. Outra aplicação conhecida é 

o uso da técnica para síntese de filmes finos supercondutores de alta temperatura. As 

aplicações nesse caso envolvem componentes eletrônicos de alta frequência para 

comunicação por radiofrequência/micro-ondas e em dispositivos de interferência 

quântica supercondutora para a detecção de minúsculos campos magnéticos  (EASON, 

2007).  

Deposição por laser pulsado é um processo PVD, realizado em um sistema a vácuo 

ou com a presença de um gás de fundo, que pode ser inerte como argônio ou reativo como 

oxigênio. Na técnica, um laser pulsado é focalizado por meio de uma lente em um alvo 

do material a ser depositado. Esse laser contém uma alta densidade de energia por pulso, 

então cada pulso do laser vaporiza (sublima) uma pequena quantidade do material, 

criando uma pluma de plasma. Cada material tem sua pluma de plasma característica, por 

exemplo, com diferentes cores. O material é retirado do alvo em uma pluma direcionada 

para frente, essa pluma fornece o fluxo de material necessário para a formação de diversos 

tipos de nanomateriais (EASON, 2007; LAMPROU et al., 2017). 

Um esquema de um sistema típico de PLD é mostrado na figura 10. Todos os 

componentes descritos acima são observados.   
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A nanoestrutura formada depende de fatores como a pressão (ou vácuo) usada, 

tipo de material depositado, parâmetro ligado ao fluxo de plasma na condensação; como 

densidade, distribuição espacial, energia das partículas e grau de ionização; e alguns 

parâmetros ligados a termodinâmica da superfície do substrato onde a nanoestrutura se 

deposita tais como temperatura, densidade dos locais de adsorção, energia de ativação da 

dessorção e difusão da superfície; além de outros fatores (LAMPROU et al., 2017).  

Um exemplo da importância desses fatores foi observado para a hidroxiapatita 

depositada em diferentes temperaturas (25-500°C) em substrato de titânio. As imagens 

de MEV indicaram que os filmes depositados em temperatura ambiente apresentam 

agregados em forma de esfera e um componente muito fino sobreposto da deposição na 

fase de vapor. À medida que se aumentou a temperatura de deposição, o número de 

agregados e tamanho das partículas esféricas diminuiu. A partir de 350°C, o filme se 

tornou descontínuo, formando ilhas e as regiões de liberação do substrato de titânio 

descobertas. Ocorreu a evolução (química e física) da interface entre o substrato de titânio 

e a hidroxiapatita quando a temperatura aumentou, o crescimento de óxido de titânio na 

superfície do substrato, aumentando espessura do filme para formar ilhas e titânio 

descoberto e a formação de uma interface cada vez mais nítida entre eles. Uma maior 

adesão de filmes de hidroxiapatita em substrato de titânio foi observada em temperaturas 

superiores a 300°C  (TORRISI; SETOLA, 1993). 

Outro exemplo é a deposição de diferentes estruturas de óxido de manganês em 

diferentes pressões. Foi utilizado, para realizar as deposições, um alvo de manganês 

metálico e atmosfera de oxigênio (O2) com pressões de 0,1; 0,5; 1,0 e 2,0 Torr. É possível 

ver na figura 11 as imagens do MEV que mostraram uma evolução clara da morfologia 

da nanoestrutura de óxido de manganês formada com o aumento gradual da pressão de 

O2. A coluna da esquerda representa uma imagem de baixa ampliação; a do meio, de 

grande ampliação e a da direita, as imagens de seção transversal. A estrutura evoluiu da 

formação de nanopartículas à uma pressão de 0,1 Torr até nanoespumas à uma pressão de 

2,0 Torr, passando por estruturas de transição nas pressões intermediárias (0,5 e 1,0 Torr). 

Fonte: Modificado POPESCU; DORCIOMAN; POPESCU, 2016 

Figura 10- Esquema da deposição por laser pulsado (PLD). 

https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/32938/32938_4.PDF
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Fica evidenciado que o tipo de nanoestrutura formada é dependente da pressão 

(PEREIRA et al., 2020). 

 

Figura 11 - Imagens de MEV das nanoestruturas de oxido de manganês preparadas por 

PLD com pressões de gás de (a) 0,1 Torr, (b) 0,5 Torr, (c) 1,0 Torr e (d) 2,0 Torr. 

O PLD é um método que permite um controle replicável e descomplicado do 

tamanho de partícula e das características estruturais de um material depositado. É 

possível, apenas com o ajuste de variáveis como a pressão, depositar diferentes tipos de 

nanoestruturas, tais como nanoespumas e nanopartículas. Já existem estudos para o uso 

do PLD para deposição de nanopartículas de níquel em papel carbono para catalisar a 

reação de eletro oxidação da ureia gerando boas perspectivas para aplicações reais. A 

utilização do PLD para deposição de nanoestruturas de níquel e posterior utilização como 

fase ativa em catalisadores para outras reações, como as reações de reforma, é 

conceitualmente possível. A estrutura de nanoespuma produzida no PLD se torna 

interessante para essas aplicações, visto que apresenta características, como elevada área 

específica e com tamanho de partícula diminuto, que sugerem um catalisador com elevada 

atividade. Além disso, é possível depositar juntamente com a nanoespuma de níquel, 

partículas de outros metais, como a prata. Logo, é conceitualmente possível a produção, 

pelo PLD, de catalisadores de nanoespumas de níquel promovidas por prata, o que gera 

perspectivas para o aumento da atividade catalítica e minimização da formação de coque 

nas reações de reforma (COELHO et al., 2020). 
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3. Materiais e métodos 
 

3.1.Preparação dos catalisadores 

Os procedimentos detalhados nessa seção foram realizados no Laboratório de 

Reatores, Cinética e Catalise (RECAT) e no Centro de Caracterização Avançada para 

Indústria do Petróleo/Laboratório de Microscopia Eletrônica de Alta Resolução 

(CAIPE/LaMAR) na Universidade Federal Fluminense. Os reagentes e materiais 

utilizados são detalhados na tabela 5: 

Tabela 5 - Reagentes e materiais utilizados 

Reagente/ 

Material 

Formula 

Molecular 

Pureza 

(%) 

Massa 

Molecular 

(g/mol) 

Fabricante/ 

Fornecedor 

α-Al2O3 Al2O3 x 101,96 X 

Nitrato de níquel 

hexahidratado 
Ni(NO3)3.6H2O >97 290,81 Sigma-Aldrich 

Nitrato de prata AgNO3 99,8 169,87 MERCK 

Alvo de níquel Ni 99,9 58,69 Kurry J. Lesker 

Alvo de prata Ag  x 107,87 Kurry J. Lesker 

 

O suporte escolhido para o catalisador foi a α-Al2O3. A α-Al2O3 foi preparada no 

CENPES (Centro de Pesquisas Leopoldo Américo Miguez de Mello - PETROBRÁS) 

através de calcinação a 1200°C por 5 horas da γ-Al2O3 e depois disponibilizada para o 

laboratório. Os catalisadores foram preparados de duas formas distintas, por impregnação 

seca e por mistura física entre o suporte e nanoespumas de níquel com teor de prata 

preparadas por PLD.  Os catalisadores preparados pelo método de impregnação seca 

foram os de 10%Ni/α-Al2O3, 10%Ni-0,2%Ag/α-Al2O3 e 10%Ni-0,4%Ag/α-Al2O3. Os 

catalisadores preparados pelo método de mistura física com nanoespumas foram os 

(n)10%Ni/α-Al2O3, (n)10%Ni-0,2%Ag/α-Al2O3, (n)10%Ni-0,3%Ag/α-Al2O3 e 

(n)10%Ni-0,4%Ag/α-Al2O3, onde o “(n)” indica o catalisador preparado por esse método. 

 

3.1.1. Pré-tratamento do suporte 

Como forma de pré-tratamento do suporte antes da preparação dos catalisadores 

foi feito a calcinação da α-Al2O3 em mufla por duas horas com uma temperatura de 800°C 

e uma taxa de aquecimento de 5°C/min. A tabela 6 resume as condições usadas na 

calcinação e as massas obtidas anteriormente e posteriormente. 
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Tabela 6 - Condições usadas na calcinação e massas obtidas 

Temperatura 
(°C) 

tempo 
(h) 

Taxa de 
aquecimento 

(°C/min) 

Massa 
inicial 

Massa 
final 

800 2 5 59,99 59,96 

 

Ocorreu uma perda de massa insignificante durante a calcinação, em virtude de 

água fisissorvida na superfície do sólido.  

3.1.2. Preparação dos catalisadores por impregnações sucessivas 

Os catalisadores 10%Ni/α-Al2O3, 10%Ni-0,2%Ag/α-Al2O3 e 10%Ni-0,4%Ag/α-

Al2O3 foram preparados colocando-se em um graal a quantidade em massa adequada do 

suporte e adicionando-se a solução impregnante (solução saturada de Ni(NO3)3.6H2O ou 

Ni(NO3)3.6H2O e AgNo3). A massa de AgNO3 e Ni (NO3)3.6H2O foi calculada para que 

no final as porcentagens mássicas fossem as especificadas. A adição da solução foi por 

meio de impregnações sucessivas com secagens intermediárias a 120°C por 1,5 h em 

estufa, cuidando para que se garantisse uma distribuição da solução de forma uniforme 

sobre todo o suporte. Quando a solução acabava, eram realizadas duas rinsagens para 

garantir que todo o sal (de prata e níquel) fosse transferido para o suporte. Realizou-se 

então uma etapa de secagem final a 120°C por 12 h em uma estufa. Por fim, uma nova 

calcinação foi efetuada em uma mufla, a temperatura final de 650° com uma taxa de 

aquecimento de 5°C/min, mantendo-se esta temperatura por 6 h. 

3.1.3. Preparação dos catalisadores por mistura física com nanoespumas 

preparadas por PLD 

Os catalisadores (n)10%Ni/α-Al2O3, (n)10%Ni-0,2%Ag/α-Al2O3, (n)10%Ni-

0,3%Ag/α-Al2O3 e (n)10%Ni-0,4%Ag/α-Al2O3, foram preparados por mistura física entre 

as nanoespumas e o suporte. As nanoespumas foram depositadas utilizando alvos de 

níquel e prata. O substrato e o(s) alvos(s) foram fixados dentro da câmara de vácuo que 

foi evacuada até uma pressão de base da ordem de 10-6 Torr. Após atingir o vácuo, argônio 

(Ar) foi bombeado para câmara até atingir uma pressão adequada para deposição de 

níquel ou prata. O laser foi alinhado através da lente para que possibilitasse a maior taxa 

de formação de nanomaterial. A fluência do laser e a taxa de repetição foram de 250 

mJ/pulso e 10 pulsos/s, respectivamente. O sistema utiliza um laser de Nd:YAG (yttrium 

aluminum garnet, Nd :Y3Al5O12) da Litron Lasers modelo NANO T250-10.  

Para o catalisador (n)10%Ni/α-Al2O3 os ciclos de deposição foram de 2 horas sob 

pressão de 2,0 Torr e, após esse período, para a realização de um novo ciclo de deposição, 

a posição do laser era modificada para que não ocorrerem danos ao alvo de níquel. 

Terminada a deposição, o substrato era retirado e a nanoespuma depositada sobre ele era 

retirada através da raspagem e reservada.  

Para o catalisador (n)10%Ni-0,2%Ag/α-Al2O3 houve ciclos de deposição de 

níquel por 10 minutos a uma pressão de 2,0 Torr, e 2 segundos (20 pulsos) de prata sob 

vácuo (~10-6 Torr). Terminada a deposição o procedimento é análogo ao anterior. Para o 

catalisador (n)10%Ni-0,4%Ag/α-Al2O3, o procedimento é análogo ao 0,2%Ag/α-Al2O3, 

mas com o tempo de 4 segundos (40 pulsos) para a deposição da prata (ao invés de 2 

segundos). Utilizando uma pressão relativamente alta para o níquel e uma baixa para prata 
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a expectativa é que se formem nanoespumas de níquel com átomos de prata sob a sua 

superfície. A massa total depositada depende do alinhamento do laser, porém para cada 2 

horas de deposição de níquel sob pressão de 2,0 Torr é obtido aproximadamente 5,0 mg 

de nanoespuma. 

Para a preparação do catalisador, as nanoespumas provenientes das deposições 

eram pesadas e misturadas de acordo com o teor de cada catalisador. O tempo entre a 

produção e a mistura física entre as nanoespumas e o suporte não foi longo, visto que o 

níquel poderia oxidar facilmente modificando, dessa forma, as especificações mássicas 

do catalisador. A mistura física foi realizada dentro de um eppendorf e posteriormente 

transferida pra o recipiente onde ficaram armazenados.  

O sistema utilizado para produção desse catalisador pode ser visto na figura 12. 

 

 

Fonte: Modificado LACERDA, 2017 

Figura 12 – Equipamento de deposição por laser pulsado (PLD) 

3.2.Caracterizações antes da reação  

 

3.2.1. Fisissorção de N2 

A área específica dos materiais foi estimada pelo método das isotermas Brunauer, 

Emmett e Taller (BET). A área específica BET foi medida utilizando-se um equipamento 

ASAP (Accelerated Surface Area and Porosimetry System) modelo Micromeritics 2020. 

As amostras (1,0g para o suporte e os catalisadores preparados por impregnação seca e 

600-700mg para os catalisadores de nanoespumas) foram secas em estufa a 120°C por 24 

horas para remoção de água fisissorvida, depois foram secas no equipamento a 250°C 

com taxa de aquecimento de 10°C/min, em vácuo, por tempo suficiente para remoção de 

qualquer traço de umidade restante na amostra, isso reduz o risco de erros durante a 

análise. Depois disso, o balão de análise foi transferido para a seção de análise do 

equipamento, onde se realizou a medida da isoterma de adsorção. O teste foi realizado à 

77K, temperatura do ponto de ebulição à pressão de 1 atm do nitrogênio líquido 

(SANTEN; NIEMANTSVERDRIET, 1995; SANTOS, 2009). 
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3.2.2. Difração de raios-X (DRX) 

A análise de DRX foi realizada em um equipamento RIGAKU Miniflex, 

utilizando radiação Kα do cobre, cujo comprimento de onda é de 1,540 Å. A análise foi 

feita para o suporte, para os catalisadores preparados por impregnação e para os 

catalisadores preparados pela mistura física do suporte com as nanoespumas. O porta-

amostra foi completamente preenchido pelas amostras de interesse, as amostras foram 

então compactadas para que não caíssem durante a análise e, por fim, o porta-amostra foi 

inserido no equipamento. Os difratogramas foram obtidos com passo de 0,05°, com tempo 

de 1 segundo por passo e obtidos com 2θ de 20° até 90° (SAGADEVAN; 

CHOWDHURY; RAFIQUE, 2018). 

A técnica de DRX também pode ser usada para determinação do diâmetro médio 

do cristalito de óxido de níquel (NiO). Usando o pico com ângulo de difração igual a       

2Ɵ = 37° e a equação de Scherrer, a determinação do tamanho de cristalito (d) é simples 

(FLOREZ-RODRIGUEZ, 2010): 

Equação 3 - Equação de Scherrer. 

𝑑 =
𝑘 × 𝜆

B × cos 𝜃
 

Onde d é o valor do tamanho da partícula (Å), k uma constante (no valor de 0,89), 

λ é o comprimento de onda do CuKα (Å), B é a largura total do pico na metade do valor 

máximo - FWHM - Full Width at Half Maximum - (radianos) e 𝜃 é o ângulo de difração.  

3.2.3. Espectroscopia de raios-X por energia dispersiva (EDX) 

A Espectroscopia de raios-X por energia dispersiva (EDX) é uma técnica de 

análise química semi-quantitativa e para isso o equipamento usa um espectro de Raios-X 

emitido por uma amostra. É possível quantificar e identificar os elementos presentes em 

uma amostra. A base para o funcionamento do equipamento é simples, quando o feixe 

focado de Raios-X atinge a amostra, os elétrons de camadas internas podem ser excitados 

e ejetados de sua camada. Com isso, um elétron pode decair de uma camada mais externa 

para uma mais interna, liberando energia. Essa energia liberada é característica para cada 

elétron de cada átomo e, dessa forma, a identificação dos elementos presentes na amostra 

é simples (CFAMM, 2017).  

Para a determinação da composição da fase cristalina foi utilizado um 

equipamento de EDX-720 da SHIMADZU com tubo de raios-X de Rh, com 10 mm para 

o colimador, ar atmosférico, tensão do tubo de 50 kV e corrente de 38 μA, tempo de 

irradiação de 100 s e tendo como linha analítica Kα. Foram analisados o suporte e os 

catalisadores (impregnados e os de mistura física com nanoespuma) sob vácuo. O porta-

amostra é basicamente um cilindro de plástico com duas películas plásticas transparentes, 

uma na parte inferior e outra na parte superior. Essas películas devem estar perfeitamente 

esticadas, sem nenhum tipo de dobra ou rugosidade. Após fixar a película de baixo, a 

amostra foi espalhada até que todo o plástico estivesse recoberto pela amostra, sem 

‘vazios’. A película superior foi então fixada, e efetuaram-se 4 furos na parte superior da 

película de plástico para garantir a saída de gases. 
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3.2.4. Redução à temperatura programada (TPR)  

A redução a temperatura programada é uma técnica usada para caracterização 

química de sólidos. Ocorre uma redução de um material sólido por H2 enquanto a 

temperatura do sistema é alterada por uma taxa de aquecimento constante. As 

informações são colhidas a partir dos registros dos sinais do espectrômetro de cada 

composto gasoso e têm diversas utilidades. Essas análises são proveitosas para 

estabelecer o período de temperatura de redução, definir as condições (temperatura e 

tempo) para a redução antes da reação, identificação da natureza dos precursores da fase 

ativa e para determinação do estado de oxidação dos óxidos (FLOREZ-RODRIGUEZ, 

2010; JONES; MCNICOL, 1986).  

As análises de TPR foram realizadas em uma unidade multipropósito como mostra 

o esquema na figura 13. A corrente gasosa efluente dessa unidade foi analisada por um 

espectrômetro de massa HPR-20 QIC EGA (Hiden) acoplado. 

 

Fonte: SANTOS, 2009 

Figura 13 - Esquema da unidade multipropósito 

A corrente gasosa passou por um fluxímetro modelo 0124 (Brooks Instruments), 

onde sofreu ajuste de fluxo, entrando no reator. O reator de quartzo, que aguenta 

temperaturas superiores ao de vidro, foi aquecido em forno cerâmico controlado por um 

programador linear de temperatura TH92DP (Therma). A taxa de aquecimento foi 

monitorada por um termopar de cromel-alumel posicionado no reator. 

Toda a linha por onde a corrente gasosa passou foi mantida a 120°C, de maneira 

a evitar a formação de condensados. Esse controle foi realizado por um termo- 

controlador analógico modelo INV-1713 (Inova). Em seguida a corrente efluente do 

reator chegou ao espectrômetro de massas onde foi analisada. 
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Cerca de 100mg das amostras de todos os catalisadores (impregnados e de 

nanoespumas) foram pesadas em balança analítica e posteriormente transferidas para um 

reator de quartzo em U com bulbo. Um leito de lã de quartzo foi colocado no bulbo a fim 

de suportar o catalisador e evitar que ele fosse carreado pela corrente gasosa. Foi também 

colocada lã de quartzo na entrada e na saída do reator para evitar que o catalisador fosse 

carreado por uma possível variação de pressão na linha de gases. Para a análise da 

nanoespuma pura, foram utilizadas cerca de 10 mg da amostra e a análise realizou-se em 

um reator de quartzo em U sem bulbo. A lã de quartzo foi colocada de maneira análoga 

ao reator com bulbo. Como forma de garantir que o NiO não estivesse presente apenas na 

superfície da nanoespuma pura, o reator preparado para a análise (apenas da nanoespuma 

pura) foi deixado por 12h em uma estufa a 120°C.   

Após a sua preparação, o reator foi acoplado à unidade multipropósito e deu-se 

início à etapa de secagem. O canal correspondente ao controlador de fluxo mássico 

referente à corrente de He foi aberto, e a válvula de seleção by-pass/reator foi posicionada 

em reator. A secagem se deu com aquecimento até 150°C com taxa de aquecimento de 

10°C/min durante 30 min, com objetivo de remover quaisquer traços de umidade. 

Após a etapa de secagem, a válvula de seleção by-pass/reator foi posicionada em 

by-pass, o canal do controlador do fluxo mássico referente ao He fechado, e o 

aquecimento do forno desligado com a temperatura do reator sendo decrescida até a 

temperatura ambiente.  O canal de vazão mássica referente a mistura 5% H2/Ar foi aberto 

e posicionou-se a válvula de seleção by-pass/reator para reator dando início, após a 

estabilização do sinal de hidrogênio, ao aquecimento até 1000°C com taxa de 

aquecimento de 10°C/min durante 30 min. Um resumo das condições das etapas está na 

tabela 7. 

Tabela 7 - Etapas do TPR 

Etapas Gás 
Vazão 

(ml/min) 

Temperatura 

(°C) 

Taxa de 

aquecimento 

(°C/min) 

Tempo 

(min) 

Secagem He 30 150 10 30 

  

Redução à 

temperatura 

programada  

5%H2/Ar 30 1000 10 30 

 

A metodologia para os cálculos usados está apresentada no apêndice 2. 

 

3.2.5. Análise termogravimétrica (TG) 

A Termogravimétria é uma técnica de análise térmica que avalia a alteração da 

massa de uma determinada amostra, podendo a amostra ganhar ou perder massa, 

conforme a mudança na temperatura, tudo isso em uma atmosfera controlada. A medida 

pode fornecer informações sobre diversos fenômenos físicos (como absorção, adsorção e 
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dessorção) e químicos (como decomposição térmica, oxidação, redução). O aparelho é 

composto por uma balança de alta precisão com uma bandeja para amostra dentro de um 

forno com temperatura controlada. A primeira derivada da curva de TG (DTG) pode ser 

útil para encontrar os pontos de inflexão quando a variações de massa são pequenas e 

difíceis de serem percebidas apenas com a curva de TG (SANDLER et al., 2007). 

O suporte α-Al2O3 antes da calcinação, os catalisadores impregnados antes de 

serem calcinados (10Ni/α-Al2O3, 0,2Ag10Ni/α-Al2O3 e 0,4Ag10Ni/α-Al2O3) e os 

catalisadores de nanoespuma ((n)10Ni/α-Al2O3, (n)0,2Ag10Ni/α-Al2O3 e 

(n)0,4Ag10Ni/α-Al2O3) foram analisados. As análises de TG foram feitas no 

equipamento da marca SHIMADZU, modelo DTG-60H de análise simultânea, com fluxo 

de ar atmosférico, variando-se da temperatura ambiente (25 ± 10) °C até 1000°C, com 

taxa de aquecimento de 10°C/min. O objetivo da análise nesse caso seria verificar as 

temperaturas de decomposição do nitrato nos catalisadores impregnados, oxidação (se 

houver) nos catalisadores de nanoespumas e a perda de água. O cadinho foi preenchido 

até metade de seu volume para realização de cada análise e depois colocado na balança. 

 

3.2.6. Microscópio eletrônico de varredura (MEV) 

O microscópio eletrônico de varredura é uma importante ferramenta no estudo de 

nanomateriais e catalisadores. É possível obter imagens com alta resolução de uma escala 

que vai de milímetros até nanômetros. O MEV utilizado está localizado no CAIPE e 

possui um canhão a emissão por campo (Modelo: JSM 7100F), equipado com EDXS de 

SDD (Silicon drift detector - detector de derivação de silício) e detector de STEM 

(Scanning Transmission Electron Microscope - Microscópio eletrônico de transmissão de 

varredura). Ele pode ser utilizado para uma grande variedade de tarefas. (FABRIS, 2017; 

LAMAR-CAIPE, 2017). 

Existem 2 tipos de detectores, detector de elétrons secundários (secondary 

electron – SE) e de elétrons retroespalhados (backscattered electron- BSE) e a diferença 

está no tipo de elétrons que eles detectam. Os elétrons secundários possuem baixa energia 

e formam imagens com alta resolução. Eles possuem um livre caminho médio baixo e por 

isso somente os elétrons da superfície da amostra podem ser reemitidos e detectados. Os 

SE são uma excelente forma de se verificar a topografia das amostras. Os elétrons 

retroespalhados possuem energia mais alta. Por esse motivo o sinal do detector de BSE é 

resultante das interações ocorridas mais internamente na amostra. O detector de BSE além 

de dar informação sobre a topografia da amostra (como o detector SE), da informação de 

composição, com contraste de número atômico (DEDAVID; GOMES; MACHADO, 

2007).  

Para realizar as análises no MEV uma fita dupla face de carbono foi colocada no 

porta-amostra e, nessa fita, uma quantidade pequena de amostra foi fixada. A 

característica dupla face da fita auxiliou na fixação das amostras. Para finalizar a 

preparação da amostra, ar comprimido foi usado para retirar o seu excesso, a fim de não 

causar danos no funcionamento interno do equipamento. O porta-amostra foi então 

inserido no equipamento por uma porta e transferido para a câmera de análise. Foram 

realizadas analises do suporte, de todos os catalisadores e das nanoespumas puras.   
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3.2.7. Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X (XPS) 

A espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios-X é uma técnica 

espectroscópica que nos fornece dados da superfície das amostras e tem aplicações em 

diversas áreas, tais como catálise heterogênea, semicondutores, mecanismos de corrosão, 

atividade de superfícies metálica, entre outras; podendo ser aplicada em vários tipos de 

materiais, como metais, polímeros, cerâmicas, semicondutores e até amostras biológicas. 

É possível obter dados como composição elementar, número de coordenação e estado 

químico e de oxidação da superfície das amostras (NASCENTE, 2010; RIBEIRO et al., 

2018). 

Para essa técnica, foi utilizado um equipamento ESCALAB-250Xi, marca 

Thermo Fisher Scientific, com feixe de raios-x 1486,61 eV (AlKα) a uma pressão de 

1×10-9 mbar. Para essa análise, os catalisadores foram reduzidos e posteriormente 

passivados ex-situ. Desta forma a espécie Nio é envolvida por uma camada superficial de 

Ni+2. Para isso, ocorreu a secagem da amostra durante 30min sob fluxo de 30mL/min de 

He com taxa de aquecimento de 10°C/min, posteriormente redução durante 2h sob fluxo 

de 30mL/min de H2 com taxa de aquecimento de 10°C/min e no fim, a passivação, quando 

a amostra foi resfriada com gelo e nitrogênio líquido e aberta para o ar atmosférico para 

ocorrer a passivação da camada externa por 30 minutos. As condições de 

redução/passivação são descritas na tabela 8. Para fixar as amostras na porta-amostra 

utilizou-se fita dupla face de carbono ou cobre. Depois das amostras fixadas, o porta-

amostra foi colocado dentro da câmara para posterior análise. Foi feito o survey para 

identificação de todos os elementos presentes na amostra e depois cada elemento foi 

analisado separadamente. Após a passivação, não foi possível identificar Ni0 na amostra. 

Foi feira também uma análise igual usando o etching, possibilitando uma análise de uma 

região mais interna do catalisador. 

 

Tabela 8- Etapas da redução/passivação 

Etapas Gás Vazão (ml/min) 
Temperatura 

(°C) 

Taxa de 

aquecimento 

(°C/min) 

Tempo (min) 

Secagem He 30 150 10 30 

Redução  H2 30 800 10 120 

Passivação  
ar 

atmosférico 
x 

Resfriado com 

N2 liquido 
x 30 
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3.3. Reação de reforma seca do metano  

Os testes catalíticos de reforma seca do metano foram realizados em uma unidade 

multipropósito acoplada a um cromatógrafo a gás modelo CP3800 (Varian). A unidade 

foi projetada de modo a permitir a realização de todas as etapas da reação: pré-tratamento, 

ativação catalítica e reação de reforma seca.  

A unidade possui um forno cerâmico que aquece o reator de quartzo sem bulbo 

no qual estava contido a amostra. O aquecimento do forno é controlado por um 

programador linear de temperatura modelo TH92DP (Therma) e sua taxa de aquecimento 

foi monitorada por um termopar do tipo K situado no reator. Para evitar a formação de 

condensados, toda a linha de corrente gasosa foi mantida aquecida a 120°C e seu controle 

de temperatura foi realizado por um termo controlador analógico modelo INV-1713 

(Inova).  

Uma massa de 40 ou 50mg de catalisador (40mg para catalisadores impregnados 

e 50mg para catalisadores produzidos por PLD) foi pesada em balança analítica e então 

transferida para o reator, onde, previamente havia-se preparado um leito de lã de quartzo 

para evitar que o catalisador fosse carreado pelas correntes gasosas que passam pelo 

reator. O reator foi então inserido na unidade reacional, onde deu-se início às três etapas: 

secagem, ativação catalítica e reação.  

As correntes gasosas passaram por um controlador de fluxo mássico modelo 0124 

(Brooks Instruments), sofrendo ajuste de fluxo e entrando no reator. A válvula de seleção 

by-pass/reator foi posicionada em reator, e a válvula do flowmeter correspondente ao 

fluxo mássico de He foi aberta, de modo a fluir pelo reator uma corrente de 30 mL/min 

de He até 150°C com taxa de aquecimento de 10°C/min durante 30 minutos. Tal processo 

foi realizado para assegurar a eliminação de qualquer traço de umidade no leito catalítico. 

Tendo-se dado término à etapa de secagem, válvula de seleção by-pass/reator foi 

posicionada em by-pass e a válvula do flowmeter correspondente ao fluxo mássico de He 

foi fechada. 

A válvula do flowmeter correspondente ao fluxo mássico de H2 foi então aberta, 

sua vazão ajustada à 30 ml/min, e posicionou-se a válvula de seleção by-pass/reator em 

reator dando início à ativação catalítica, com redução à 800°C e taxa de aquecimento de 

10°C/min durante 2h. Após a ativação catalítica, a válvula de seleção by-pass/reator foi 

posicionada em by-pass e a válvula do flowmeter correspondente ao fluxo mássico de H2 

fechada.  

Para a reação de reforma seca as válvulas do flowmeter correspondentes ao fluxo 

mássico de CH4, CO2 e N2 foram abertas e ajustadas para as vazões correspondentes 

(40,0; 40,0 e 20,0 mL/min). Em seguida a válvula de seleção by-pass/reator foi 

posicionada em reator.  

O esquema da unidade de reação á apresentado na figura 14, mostrando as 

principais linhas e válvulas da unidade.  
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Fonte: SANTOS, 2009 

Figura 14 - Esquema da unidade reacional multipropósito 

 

As correntes efluentes do reator passaram por um condensador mantido a 0°C, 

para reduzir sua temperatura e condensar traços de H2O, antes de prosseguir para o 

cromatógrafo a gás modelo CP3800 (Varian) com detector de condutividade térmica 

(TCD) e coluna capilar modelo 1010 t-Plot (SupelcoCarboxen).  

 

A tabela 9 resume as condições de análise cromatográfica paras as reações de 

reforma. A coluna foi inicialmente mantida aquecida a fim de minimizar a quantidade de 

água adsorvida na coluna. A tabela 10 resume as etapas da reação de reforma seca do 

metano. As etapas de secagem e ativação na tabela 10 são iguais para a passivação. 
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Tabela 9 - Condições de analise cromatográfica para a reação de reforma seca 

Razão de Split 5 Volume do loop 1μL 

Temperatura do 

injetor (°C) 
200 

Tempo de injeção 

(mim) 
6,65 

Temperatura do 

Filamento (°C) 
220 

Vazão de He na 

coluna (mL/min) 
5 

Temperatura da 

coluna (°C) 

  Taxa de       

aquecimento 

(°C/min) 

Tempo de 

permanência 

(min) 

Tempo total 

(min) 

35 x 5.00 5.00 

200 25 1.40 13.00 

 

Tabela 10 - Etapas reacionais da reforma seca do metano 

Etapas  Gás  
Vazão 

(mL/min) 

Temperatura 

(°C) 

Taxa de 

aquecimento 

(°C/min) 

Tempo 

Secagem  He  30 150 10 30 min 

Ativação  H2  30 800 10 120 min 

Condensador  x 100 0 x x 

Análise  

CH4 40 

800 10 24horas CO2 40 

N2 20 

 

A metodologia de cálculo da reação de reforma seca do metano está apresentada 

no apêndice 5. 
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3.4.Caracterizações após a reação  

 

3.4.1. Espectroscopia Raman  

A espectroscopia Raman é uma técnica de interação de radiação eletromagnética 

com a matéria e pode revelar informações importantes sobre as propriedades da matéria 

em qualquer área do conhecimento. O princípio de funcionamento dessa técnica se baseia 

no efeito Raman. Ao se incidir determinado tipo de radiação sobre uma amostra, é 

possível compilar as componentes da radiação absorvidas por essa amostra. O efeito 

Raman é a dispersão inelástica de uma fração da luz incidente na amostra que sofre 

mudanças na frequência devido a troca de energia com matéria. Essas mudanças fornecem 

informações sobre os modos vibracionais da amostra (que dependem da força de ligação 

entre os átomos e da massa) e conseguintemente identificação e caracterização de 

moléculas e estruturas  (FARIA; AFONSO; EDWARDS, 2002; LACERDA, 2017; 

OTERO, 2016).  

É possível utilizar a espectroscopia Raman para investigar a estrutura de espécies 

carbonáceas para os catalisadores após a reação. As duas bandas principais para 

identificação e caracterização dessas espécies estão aproximadamente em 1328 cm-1 

(banda D) e 1580 cm-1 (banda G). (JOHNSON; THOMAS, 1984; LIU et al., 2009).  

Para realização das medidas foi utilizado um espectrômetro Raman – Witec-alpha 

300 com comprimento de onda de 5323nm. Parte das amostras de catalisadores (pós-

reação) foram colocadas em uma placa de vidro e depois transferidas para o equipamento 

e analisadas. 

 

3.4.2. Microscópio eletrônico de varredura (MEV) 

O MEV também foi usado após a reação para visualização de espécies 

carbonáceas formadas nos catalisadores (apenas efeito visual) e verificação de 

sinterização nos catalisadores após a reação.  
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4. Resultados e conclusões   

4.1.Caracterizações antes da reação  

4.1.1. Fisissorção de N2 

A tabela 11 apresenta os valores de área específica (BET) para o suporte e os 

catalisadores sintetizados. 

 

Tabela 11 - Resultados da área específica 

Catalisador Área-BET (m2/g) 

α-Al2O3  7,0 

10Ni/α-Al2O3  7,5 

0,2Ag10Ni/α-Al2O3  7,3 

0,4Ag10Ni/α-Al2O3  7,3 

(n)10Ni/α-Al2O3  16 

(n)0,2Ag10Ni/α-Al2O3  13 

(n)0,4Ag10Ni/α-Al2O3  14 

  

 

Para uma análise de área específica confiável, sem erros grosseiros, é necessária 

uma quantidade significante de massa do material a ser analisado, fato pelo qual se torna 

difícil uma análise de área específica para a nanoespuma pura, visto a baixa taxa de 

formação do material. Entretanto, é possível estimar as áreas específicas das 

nanoespumas realizando uma proporção com os respectivos catalisadores, a área do 

suporte puro e os percentuais mássicos de cada elemento, o cálculo dessa proporção está 

apresentado no apêndice 1. Os resultados estimados para a área específica de 

nanoespumas são apresentados na tabela 12. 

 

Tabela 12 - Área específica estimada para as nanoespumas. 

Nanoespuma Área-BET (m2/g) 
(estimada) 

(n)Ni 97 

(n)0,2AgNi 66 

(n)0,4AgNi 74 
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Foi observado uma área específica baixa para o suporte α-Al2O3, conforme 

esperado. Como se observa na tabela, houve um pequeno aumento na área para os 

catalisadores impregnados, sendo que dentre os impregnados, o maior valor foi de 

10%Ni, seguido pelo 0,2%Ag10%Ni e 0,4%Ag10%Ni. Apesar de maiores que o do 

suporte, as áreas específicas continuaram baixas. Isso aconteceu, pois, a área do NiO é 

maior que a área do suporte. Devido aos baixos limites de detecção do equipamento, não 

se pode afirmar que as variações entre os catalisadores impregnados são significativas.  

O catalisador (n)10Ni/α-Al2O3 apresentou uma área superior a todos os outros, 

sendo uma área maior que o dobro do suporte alfa alumina. Essa variação significativa se 

deve ao fato da alta área da espuma de níquel. Houve diminuição da área específica para 

o (n)0,2%Ag10%Ni e (n)0,4%Ag10%Ni em relação ao (n)10Ni/α-Al2O3 devido as 

partículas de prata depositadas sobre a nanoespuma de níquel. Ocorreu recobrimento da 

espuma de níquel, com elevada área, por partículas de prata, com área bem inferior, 

levando a um decréscimo na área específica nos catalisadores de nanoespumas com teor 

de prata. A nanoestrutura de espuma, por apresentar diversos vazios em seu arranjo, 

apresenta maior área específica que a nanoestrutura de partícula, que apresenta uma 

conformação rígida. O cálculo da estimativa das áreas específicas das nanoespumas puras 

também contribui para essa conclusão.  

ARAÚJO; COSTA; PASSOS (2019) realizaram estudos de catalisadores de 

níquel (10% p/p) preparados por impregnação seca e suportados em diversos sólidos, 

entre eles a α-Al2O3. Os valores de área específica para o suporte (α-Al2O3) e o catalisador 

10Ni%/α-Al2O3 foram respectivamente 7,2 e 7,4 m2/g. LIU et al. (2002) prepararam o 

suporte α-Al2O3 através da calcinação da γ-Al2O3 a 1100°C durante 12h e encontraram 

um valor de 6,0 m2/g. Um catalisador de 12%/Ni/α-Al2O3 foi preparado por impregnação 

e se obteve um valor de área específica baixa, de 7,0 m2/g. Os resultados estão condizentes 

com os valores aqui apresentados. THYSSEN et al. (2019) também realizaram estudos 

de área específica com catalisadores de Ni/α-Al2O3 e compararam os resultados com o 

seu suporte. Os valores obtidos foram 10,1 m2/g para o suporte e 4,2 m2/g para o 

catalisador. Ao contrario dessa dissertação, a tendência de (praticamente) não alteração 

do valor numérico entre suporte e catalisador não foi seguida, fato que foi relacionado 

com aglomeração de partículas na superfície durante a preparação da amostra.  

DAN et al. (2011) realizaram estudos de área específica de catalisadores com 

7%Ni e 7%Ni.1%Ag suportados em γ-Al2O3 preparados por impregnação úmida. A 

diferença entre as áreas específicas entre os dois catalisadores também foi baixa, 102 m2/g 

para o catalisador de 7%Ni e 105 m2/g para o catalisador 7%Ni.1%Ag. Os autores 

chegaram à conclusão que a área específica total não é significativamente afetado pela 

adição do segundo metal. LAZAR et al. (2011) realizaram estudos semelhantes, mas com 

catalisadores de 8%Ni e 8%Ni.1%Ag suportados em γ-Al2O3 e encontraram resultados de 

área específica iguais a 108 e 105 m2/g respectivamente. O valor encontrado para o 

suporte foi de 134 m2/g. Os autores também concluíram que a área específica total não é 

significativamente afetado pela adição do segundo metal. Também concluíram que os 

valores são menores se forem comparados com o suporte. LIBERATORI et al. (2007) e 

PARIZOTTO  et al. (2007) estudaram a área específica de catalisadores impregnados de 

níquel e prata suportados em γ-Al2O3, mas com teores diferentes, 15%Ni, 15%Ni0,1%Ag, 
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15%Ni0,3%Ag e 15%Ni0,6%Ag. Eles obtiveram valores respectivamente iguais a 67,3; 

67,0; 67,3 e 67,0 m2/g, não havendo diferença significativa entre os valores de área 

específica para as amostras com diferentes cargas de Ag e com níquel puro. Entretanto 

houve um decréscimo nas áreas dos catalisadores em relação a área do suporte (78,0 

m2/g). A pouca diferença de área específica entre os catalisadores sem e com teor de prata 

é uma conclusão em comum entre esses autores e está condizente com os resultados 

apresentados nesse trabalho.  

HARUN et al. (2018) estudaram a área específica de catalisadores impregnados 

15%Ni/α-Al2O3 contendo prata (0, 1, 3, 5%). Os resultados para o suporte e os 

catalisadores contendo 0,1,3 e 5% de prata foram respectivamente 0,85; 6,34; 2,43; 2,43 

e 1,18 g/m2. A adição de Ag diminuiu a área específica dos catalisadores e o valor 

continuou caindo à medida que o teor de prata aumentou. Isso se contrapõe aos resultados 

apresentados nesse trabalho e aos autores citados no parágrafo anterior. 

LACERDA et al. (2020) realizaram estudos de área específica de nanoespumas 

de óxido de manganês produzidas por PLD. A nanoespuma foi preparada com um alvo 

de manganês (metálico) em atmosfera de O2 e com pressão de 5,0 Torr. A área encontrada 

foi de aproximadamente 149 m2/g. NI et al. (2012) sintetizaram pelo método one-pot 

nanoespumas de níquel e obtiveram como área específica um valor de 80 m2/g. Ambas as 

áreas são elevadas e características da estrutura de nanoespuma. Apesar de possuírem um 

material diferente ou serem preparados pro outro método, os resultados deixam claro a 

elevada área específica das estruturas de nanoespumas. 

 

4.1.2. Difração de raios-X 

O objetivo principal dessa técnica é reconhecer as fases dos elementos presentes 

nos catalisadores preparados. A tabela 13 apresenta os principais picos das substâncias 

encontradas. Existem também dados para algumas espécies de prata, que não foram 

identificadas. Os dados são provenientes das fichas JCPDS – Joint Committee on Powder 

Diffraction Standards - das substâncias estudadas, se trata de um banco de dados para 

difratogramas.  
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Tabela 13 - Picos característicos das substâncias 

Substância  
Número ficha 

JCPDS 
Principais picos (°) 

α-Al2O3 880826 

25,5   35,1   37,8   43,3                               

52,5   57,5   66,5   68,2   76,8 

NiO (cubico) 780643 37,3    62,9   75,4   49,4 

Ni 870712 44,5   51,8   76,4 

Ag 870720 38,2    44,4    64,6    77,6 

Ag2O2 841547 32,0   32,3   34,2   37,2   39,4   53,8 

Ag2O3 771829 26,7   32,6   33,2   34,2  36,2   41,4   43,8  

Ag2O 761393 32,6   37,8   54,5   64,9 

AgO 841108 32,6   36,9   39,5   55,2   63,8 

Ag3O4 841261 27,7   32,8   33,0   33,5   35,8   39,8   

 

 

A figura 15 mostra os difratogramas característicos dos catalisadores 10Ni/α-

Al2O3, 0,2Ag10Ni/α-Al2O3, 0,4Ag10Ni/α-Al2O3, (n)10Ni/α-Al2O3, (n)0,2Ag10Ni/α-

Al2O3, (n)0,4Ag10Ni/α-Al2O3 e do suporte α-Al2O3 puro. As linhas verticais em azul 

(pontilhado) e vermelho representam respectivamente as posições dos principais picos de 

NiO e α-Al2O3 cadastrados no JCPDS.  

A tabela 14 apresenta resultados da estimação do tamanho de cristalito a partir da 

equação de Scherrer e usando 2θ=37°. Essa estimativa é feita a partir do tamanho de 

cristalito de NiO e não de Ni (metálico).  
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Figura 15 - Resultado dos difratogramas 

 

Tabela 14 - Resultado do diâmetro médio de cristalito de NiO 

Catalisador Dp (nm) 

10Ni/Al2O3 19 

0.2Ag10Ni/Al2O3 20 

0.4Ag10Ni/Al2O3 19 

 

Todos os catalisadores (e o suporte) apresentaram correspondências com os 

principais picos da α-Al2O3, não ocorrendo nenhum tipo de deslocamento. Ocorreu, 

portanto, identificação da alfa alumina no suporte e em todos os catalisadores preparados. 

Houve a identificação do óxido de níquel (cúbico) nos catalisadores 10Ni/α-Al2O3, 

0,2Ag10Ni/α-Al2O3, 0,4Ag10Ni/α-Al2O3. Os principais picos de NiO são facilmente 

identificáveis nesses catalisadores. Não houve identificação clara de Ni (metálico) ou 

óxido de níquel (em qualquer fase cristalina) nos catalisadores (n)10Ni/α-Al2O3, 

(n)0,2Ag10Ni/α-Al2O3 e (n)0,4Ag10Ni/α-Al2O3. Isso pode ser atribuído à partícula 

formada pelo método de preparação da nanoespuma ser muito pequena, não sendo 

identificada pela análise de DRX. Não houve também identificação de qualquer óxido de 

prata para os catalisadores 0,2Ag10Ni/α-Al2O3, 0,4Ag10Ni/α-Al2O3, (n)0,2Ag10Ni/α-

Al2O3 e (n)0,4Ag10Ni/α-Al2O3 pois a porcentagem de prata presente está em um valor 

baixo. 

Os três tamanhos médios de cristalito de NiO encontrados para os catalisadores 

preparados por impregnação são praticamente iguais (19 ou 20nm). Foi observado que o 
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teor de prata não influenciou no tamanho médio de cristalito, levando em conta essa 

equação. O diâmetro de cristalito dos catalisadores de nanoespumas não puderam ser 

calculados pois não houve nenhuma diferença visível nos seus difratogramas em 

comparação com o do suporte (Al2O3), fenômeno que, como já foi explicado, se deve ao 

tamanho muito pequeno de seu cristalito, seja de níquel na forma metálica ou de óxido. 

Deve-se ressaltar que muito possivelmente existem partículas maiores e menores que os 

valores retratados acima, a equação de Scherrer não faz referência à distribuição de 

partículas.  

ARAÚJO; COSTA; PASSOS (2019) realizaram o estudo de DRX para 

catalisadores de 10Ni%/α-Al2O3 (na forma de óxido) e encontraram picos de NiO (37,3; 

43,4 e 62,9°), além dos picos referentes ao suporte. O diâmetro das nanopartículas de NiO 

foi calculado pela equação de Scherrer, com um valor de 20,7 nm. FLOREZ-

RODRIGUEZ (2010) encontrou um valor de diâmetro de cristalito similar para um 

catalisador 10Ni/α-Al2O3, 22 nm. Ambos os valores estão muito próximos aos obtidos 

nessa dissertação.  

VALLE et al. (2013) realizaram o DRX em catalisadores com o mesmo teor de 

níquel e suportados no mesmo material, mas com as amostras reduzidas. Houve 

identificação das fases α-Al2O3 e Ni0 (44,5; 51,9 e 76,4°) e com tamanho de partícula 

calculado foi de 7,4nm. LE et al. (2017) realizaram a mesma análise (catalisador 10Ni/α-

Al2O3 reduzidos) encontrando as fases de Ni0 (44,5; 51,8 e 76,3°) e α-Al2O3 e um tamanho 

de partícula de 33 nm. Foi ressaltado que o tamanho do cristalito de Ni é inversamente 

proporcional à área específica do suporte. CUI et al. (2007) realizaram análises de DRX 

em catalisadores 8Ni/α-Al2O3 óxidos e reduzidos. Nas amostras oxidadas ocorreu 

identificação de NiO nos picos 37.2 e 63.0°, que desapareceram na amostra reduzida, 

sendo identificados picos de Ni0. A estimativa do tamanho de cristalito de Ni0 pela 

equação de Scherrer foi de 39,7 nm. Os resultados encontrados por esses autores mostram 

que o tamanho de cristalito calculado pode variar bastante.  

PARIZOTTO et al. (2007) realizaram estudo de DRX dos catalisadores 15%Ni, 

15%Ni0,3%Ag e 15%Ni0,6%Ag suportados em γ-Al2O3 oxidados e reduzidos. Nas 

amostras oxidadas foi possível observar picos referentes a NiO (37,3; 43,3 e 62,9°) e γ-

Al2O3 (33,6; 37,5; 39,4; 45,0 e 67,4°) em todas as amostras e picos de óxidos de prata 

(27,7; 32,1 e 46,0° referentes aos óxidos de prata como Ag3O4, AgO e Ag2O) nas amostras 

contendo esse elemento. Houve também a conclusão que o teor de prata não afetou 

significativamente o tamanho dos cristalitos de NiO, como concluído nessa dissertação. 

Nas amostras reduzidas foram observados picos de NiO (em menor intensidade) γ-Al2O3 

e Ni0 (44,5 e 51,8), mostrando o elevado grau de redução das amostras. Não houve 

observação de picos referentes a Ag0 ou qualquer óxido de prata. LIBERATORI et al. 

(2007) encontrou resultados semelhantes para as amostras reduzidas e calculou o 

diâmetro dos cristalitos de Ni0 pela equação de Scherrer, obtendo como resultado 

aproximadamente 10 nm para todas as amostras. 

DAN et al. (2011) e LAZAR et al. (2011) realizaram estudos de DRX com 

catalisadores de 7%Ni/γ-Al2O3 e 7%Ni.1%Ag/γ-Al2O3. A análise dos catalisadores 

reduzidos indicou a presença de aluminato de níquel, sendo difícil diferenciá-lo do 

suporte devido à sua morfologia e picos característicos semelhantes. As análises das 
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amostras reduzidas indicaram presença de picos de Ni0 (44,5; 51,8 e 76,5), sem evidencia 

de NiO. A equação de Scherrer também foi usada e obteve o valor de 8,56 e 7,22 nm para 

o tamanho dos cristalitos de Ni0 nos catalisadores 7%Ni e 7%Ni.1%Ag respectivamente. 

A adição de prata reduziu o tamanho do cristalito de níquel. HARUN et al.(2018) 

realizaram estudo de DRX em catalisadores 15%Ni/α-Al2O3 contendo prata (0, 1, 3, 5%). 

Houve identificação de NiO (37,3; 43,3; 62,9; 75,4 e 79,4°) e Al2O3 (25,74; 35,31; 37,92; 

43,49; 52,68; 57,63; 66.64; 68,33 e 77,35°) em todas as amostras. O aumento do teor de 

prata reduziu a intensidade dos picos de NiO, o que indica que a Ag contribui para o 

menor tamanho de partícula e ajuda a dispersar as partículas de metal ao mesmo tempo. 

Os picos de Ag (38,37; 44,55; 64,75 e 77,45) podem ser vistos apenas no catalisador de 

maior teor de prata (5%), mostrando que a adição de Ag superior a 3% em peso resultou 

em dispersão pobre entre Ag sobre o Ni. A diminuição do tamanho médio de cristalito de 

Ni (ou NiO) pela prata contraria os resultados obtidos nessa dissertação. Ao contrario 

dessa dissertação, o teor de prata modificou o tamanho de cristalino da espécie de níquel, 

o que pode ser explicado pelo teor elevado de prata quando comparado a essa dissertação. 

 

4.1.3. Espectroscopia de Raios-X por Energia Dispersiva (EDX) 

A tabela 15 apresenta os resultados da análise de EDX para os catalisadores e do 

suporte puro. Os resultados estão na forma de ordem decrescente de composição dos 

metais, ou seja, para essa análise (semi-quantitativa) só os metais foram levados em conta.  

O equipamento de Espectrometria de Raios-X por Energia Dispersiva nos 

apresenta resultados em termos de porcentagem de cada metal. Entretanto, para 

catalisadores de níquel e alumínio existe um grande erro embutido, pois a intensidade dos 

picos de energia de cada elemento é muito diferente (níquel >>> alumínio), e uma 

pequena mudança na linha de base pode alterar as porcentagens de cada metal de maneira 

significativa. Por esse motivo, os resultados não foram apresentados dessa maneira, mas 

sim, de uma maneira semi-quantitativa apenas dizendo quem são os metais de maiores 

porcentagens em cada amostra. Além disso, outras fontes de erro podem ter contribuído 

para o resultado, como o pico escape, pico soma e sobreposição de picos. 

Tabela 15 - Resultado do EDX em análise semi-quantitativa 

Catalisador Análise Quantitativa Decrescente  

Al2O3 Al > Si > Fe 

10Ni/Al2O3 Al > Ni > Si > Fe 

0.2Ag10Ni/Al2O3 Al > Ni > Si > Ag > Fe 

0.4Ag10Ni/Al2O3 Al > Ni > Ag > Si > Fe 

(n)10Ni/Al2O3 Al > Ni > Bi > Fe 

(n)0.2Ag10Ni/Al2O3 Al > Ni > Bi > Si > Fe > Ag 

(n)0.4Ag10Ni/Al2O3 Al > Ni > Si > Ag > Fe > Bi 
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O suporte α-Al2O3 apresentou em sua composição principal alumínio como era 

esperado. Os outros elementos encontrados (Si e Fe) podem ser fruto da preparação do 

suporte. A empresa SASOL (2017), fabricante de hidróxidos e monohidratos de alumínio, 

identificou como contaminantes em seus produtos diversos óxidos, como SiO2 (entre 0,01 

e 0,015%), Fe2O3 (entre 0,005 e 0,015%) e TiO2 (0,01 e 0,30%), além de carbono e sódio. 

Apesar de não haver informações sobre o fabricante é valido inferir que esses elementos 

são contaminantes provenientes do precursor do suporte. 

Os catalisadores impregnados apresentaram como os dois principais constituintes 

o alumínio e o níquel, resultado que era esperado. Também apresentaram silício e ferro, 

que também foram identificados no suporte puro. Assim como no suporte, os dois podem 

ser associados as impurezas do precursor do suporte (e consequentemente do suporte). 

Nos dois catalisadores que contêm teor de prata, houve a identificação desse elemento.  

Para os catalisadores de nanoespumas também houve a identificação dos dois 

principais constituintes como era esperado (Al e Ni). Houve também identificação de um 

elemento diferente, o bismuto. O bismuto é uma contaminação vinda do processo de 

formação da nanoespuma no PLD. O equipamento do PLD é multiusuário e existem 

pesquisas com produção de nanomateriais de bismuto. Comparando os catalisadores de 

nanoespumas com teor de prata com seus pares impregnados, observa-se a posição do 

elemento prata nos catalisadores de nanoespumas na fila decrescente de análise 

quantitativa está se alterando no sentido decrescente, indicando que, possivelmente, a 

quantidade de prata nesses catalisadores está abaixo da nominal. Também houve 

identificação de Fe e Si, provenientes de impurezas do suporte.  

ARAÚJO; COSTA; PASSOS (2019) realizaram o EDX para catalisadores de 

níquel e α-alumina (10% p/p) e encontraram teor de níquel muito acima do nominal 

(32,8%), pois se trata de uma técnica semiquantitativa. Para melhor quantificação os 

autores sugerem realizar uma curva de calibração. Existe um problema de operação nesse 

equipamento no laboratório. Para quantificar melhor os elementos presentes em cada 

amostra, o uso do MEV é mais aconselhável, restando os EDX a identificação de 

elementos com teores muito baixos (ou traços) tais como Si, Fe e Bi, que foram 

encontrados em quantidades reduzidas. 

4.1.4. Redução a temperatura programada (TPR) 

Na figura 16 são apresentados os perfis de TPR da nanoespuma de níquel pura e 

dos catalisadores impregnados e de nanoespumas. Não houve redução em 1000°C em 

nenhum caso, então a parte isotérmica (30min à 1000°C) do gráfico foi descartada.  
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Figura 16 Resultado de TPR 

Os catalisadores 10Ni/α-Al2O3, 0,2Ag10Ni/α-Al2O3, 0,4Ag10Ni/α-Al2O3 

apresentaram picos de redução respectivamente em 480°C/602°C; 481°C e 469°C. 

Apesar do catalisador 10Ni/α-Al2O3 ter um pico (ombro) de redução em 602°C, esses três 

catalisadores tem picos e regiões de redução muito semelhantes. Excetuando-se o ombro 

a 602°C, a presença de prata pouco interferiu na temperatura de redução das amostras. O 

ombro pode ser fruto de espécies de níquel menos redutíveis provenientes da 

incorporação de Al+3 ao NiO. RICHARDSON et al. (1994) descreveram esse fenômeno 

que atrasa uma das etapas do mecanismo de redução do níquel. Não existe indícios de 

formação considerável da espécie aluminato de níquel (NiAl2O4), pois as temperaturas de 

redução nos três catalisadores são relativamente baixas. A espécie NiAl2O4 apresenta 

temperatura de redução elevada e não condiz com as temperaturas encontradas na análise. 

Os catalisadores (n)10Ni/α-Al2O3, (n)0,2Ag10Ni/α-Al2O3 e (n)0,4Ag10Ni/α-Al2O3 

apresentaram picos de redução em 301,6; 294,0 e 295,6°C respectivamente, temperaturas 

inferiores ao impregnados. A mistura física realizada para a preparação desses 

catalisadores facilitou a reação, pois não existe interação entre o suporte e a fase ativa. A 

pequena diferença da temperatura de redução entre os catalisadores de nanoespumas e a 

nanoespuma pura pode ser fruto da retenção da água (produto da redução) pelo suporte, 

o que aumentou a temperatura de redução dos catalisadores de nanoespumas. Outra 

possibilidade é um erro ao inserir o termopar para a análise.  

Na Tabela 16 é apresentado os percentuais de redução dos catalisadores durante o 

TPR. Para termos de cálculo, os catalisadores de nanoespumas foram considerados 

totalmente oxidados. 
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Tabela 16 - Resultado do grau de redução dos catalisadores 

Catalisador 
Grau de Redução 

(%) 

H2 consumido 

(mmol/g catalisador) 

10Ni/α-Al2O3 84,7 1,44 

0,2Ag10Ni/α-Al2O3 81,8 1,39 

0,4Ag10Ni/α-Al2O3 79,3 1,35 

(n)10Ni/α-Al2O3 75,6 1,29 

(n)0,2Ag10Ni/α-Al2O3 55,5  0,95 

(n)0,4Ag10Ni/α-Al2O3 67,8 1,16 

 

Os catalisadores preparados pelo método de impregnação obtiveram graus de 

redução semelhantes, sendo o catalisador 10Ni/α-Al2O3 tem o maior grau de redução 

(84,7%) depois o 0,2Ag10Ni/α-Al2O3 (81,8) e por último o 0,4Ag10Ni/α-Al2O3 (79,3). 

Constatou-se que o teor de prata diminuiu (em pouca quantidade) o grau de redução das 

amostras. Os catalisadores (n)10Ni/α-Al2O3, (n)0,2Ag10Ni/α-Al2O3 e (n)0,4Ag10Ni/α-

Al2O3 tiveram seus graus de redução de 75,6; 55,5 e 67,8% respectivamente. Levando em 

conta o grau de redução maior que 50%, contata-se que a maior parte do níquel está na 

fase de óxido para os três casos devido a exposição ao ar atmosférico. Não é possível, 

nessa técnica, saber a quantidade de níquel na forma óxido e na forma metal; pois é 

provável que parte do NiO formado não seja reduzido durante o TPR. Os valores de grau 

de redução dos catalisadores de nanoespumas menores em relação aos catalisadores 

impregnados dão indícios que na hora da realização da mistura física ocorreu um erro 

associado ao teor de níquel nos catalisadores. Na hora da mistura física toda a 

nanoespuma foi considerada na forma metálica, mas posteriormente foi percebido que 

essa consideração foi erronia. Isso fez com que o teor de níquel fosse menor do que o 

nominal. Posteriormente outras técnicas de caracterização irão mostrar isso mais 

claramente. 

LI; CHEN (1995) realizaram estudos de TPR em diversas formas de níquel. Os 

estudos de NiO e NiAl2O4 não suportados mostram picos de redução respectivamente em 

220 e 790°C. ZIELIŃSKI (1982) realizou TPR para o óxido de níquel puro e obteve um 

valor de 230°C para o seu único pico de redução. A nanoespuma pura de níquel se 

comportou como NiO mássico, mostrando que as partículas não suficientemente 

espalhadas para ter uma redução em temperatura menor. ARAÚJO; COSTA; PASSOS 

(2019) realizaram TPR do catalisador 10%Ni/α-Al2O3 e encontraram apenas um pico de 

redução a 590°C, entretanto pelo aspecto do gráfico mostra o aparecimento de um ombro 

de redução em uma temperatura mais baixa. O grau de redução calculado foi de 96%.  Os 

resultados são condizentes com os obtidos nessa dissertação.  

POMPEO; GAZZOLI; NICHIO (2009) observaram três picos de redução em 463, 

555 e 835°C no TPR de 2%Ni/α-Al2O3. O primeiro foi atribuído ao NiO interagindo 

fracamente com o suporte (30% do total), o segundo a óxidos mistos de níquel e alumínio 

interagindo fortemente com o suporte (60% do total) e o terceiro a referente a NiAl2O4 
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com interação muito forte com o suporte (10% do total). O primeiro e o segundo picos 

desses autores são em temperaturas semelhantes para os picos de TPR dos catalisadores 

impregnados.  SANTOS; MADEIRA; PASSOS (2010) realizaram estudos de TPR pra o 

catalisador 8%Ni/α-Al2O3 e encontraram dois picos de redução, em 473 e 565°C. O 

primeiro pico foi atribuído ao NiO e o segundo, aparado por RICHARDSON et al. (1994), 

atribuído a incorporação de Al+3 ao NiO, atrasando o perfil de redução de parte das 

espécies de NiO, causando o aparecimento do segundo pico na análise de TPR, 

semelhante ao resultado encontrado nessa dissertação. O íon é formado na etapa de 

impregnação, na qual ocorre formação de um ambiente ácido que causa a dissolução de 

Al+3 na superfície da alumina.  

LIBERATORI et al. (2007) e  PARIZOTTO et al. (2007) realizaram análises de 

TPR para catalisadores contendo Ni e Ag suportados em γ-alumina. Foram encontrados 

picos em 293, 435 e 523°C. Os dois últimos picos foram relacionados ao NiO formado 

na superfície do suporte e o outro pico a nitratos de níquel que não foram decompostos 

durante o tratamento térmico, realizado a 450°C. Para total decomposição, essas amostras 

devem ser tratadas por volta de 527-600°C. A redução de compostos mais interativos 

como o NiAl2O4, redutíveis a cerca de 700°C, não foi observado. Os autores concluíram 

que as amostras promovidas por Ag mostram perfis semelhantes em comparação com os 

do catalisador não promovido, como nessa dissertação. 

DAN et al. (2011) usaram o TPR para investigar a influência do metal adicional 

na redutibilidade do Ni+2. O catalisador sem adição de prata apresentou apenas 1 pico de 

redução em 550°C, esse pico foi atribuído a espécies de NiO. A presença um único pico 

de redução para o catalisador sem teor de prata (7%Ni/γ-Al2O3), preparado por 

impregnação úmida e calcinado a 550 C, é explicada pela temperatura de calcinação 

relativamente baixa e indica a existência apenas uma espécie de níquel. Já para o 

catalisador contendo prata (7%Ni.1%Ag/γ-Al2O3) ocorreu uma diminuição drástica da 

temperatura de redução do NiO, contrariando os resultados dessa dissertação. O pico está 

centrado em 385°C indicando que ocorre uma interação muito fraca do níquel com o 

suporte. Um pico de menor intensidade está centrado em 530°C que foi relacionado ao 

NiO com interação média com o suporte. HARUN et al. (2018) realizou o TPR em 

catalisadores de 15%Ni/α-Al2O3 contendo prata (0, 1, 3, 5%). O pico do catalisador sem 

teor de prata foi em 423°C, representado a redução do NiO. Os picos referentes aos 

catalisadores com teor de prata foram reduzidos praticamente as mesmas temperaturas, 

independentemente da concentração de Ag. A temperatura mais alta de redução se deu o 

catalisador com 3% de prata (441°C). Isso está condizente com os resultados obtidos 

nessa dissertação. 
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4.1.5. Análise termogravimétrica (TG) 

A figura 17 apresenta os resultados da análise de TG (em preto) e sua derivada 

(em vermelho):  

Os catalisadores impregnados (antes da calcinação) obtiveram perda de massa em 

4 ou 5 picos (de acordo com a derivada). Para o 10Ni/α-Al2O3 – 78,0; 162,2; 221,8 e 

282,1°C; para o 0,2Ag10Ni/α-Al2O3 – 99,7; 127,9; 198,2; 246,8 e 310,0°C e para o 

0,4Ag10Ni/α-Al2O3 – 76,8; 159,8; 213,7; 276,4 e 349,6°C. Os primeiros picos (78,0; 99,7 

e 76,8°C respectivamente) provem da perda de água fisissorvida. As regiões posteriores 

de perda de massa (162,2; 221,8 e 282,1°C - 127,9; 198,2; 246,8 e 310,0°C - 159,8; 213,7; 

276,4 e 349,6°C, respectivamente) são decorrentes da transformação dos nitratos em NOx, 

a reação de calcinação e da desidratação referente ao Ni(NO3)3 hidratado. Apesar do 

0,4Ag10Ni/α-Al2O3 ter um pico de perda de massa em 349,6°C (o mais alto entre todos) 

provavelmente proveniente da decomposição de nitratos residuais, a transformação em 

nitratos em todos os 3 catalisadores impregnados ocorreu no máximo entre temperaturas 

de 300 à 400°C, mostrando que a temperatura escolhida para calcinação (650°C) foi o 

suficiente para decomposição de todos os nitratos presentes. 

HARUN et al. (2018) realizaram a calcinação a temperatura programada em 

catalisadores de 15%Ni contendo 0,1,3 e 5 % de prata. Ele obtiveram perdas de massa 

entre 27 e 327°C. Amparados por ALHASSAN; RASHID; AL-QUBAISI (2014) os 

autores atribuíram as perdas de massa referentes a faixa de temperatura entre 27 e 127°C 

à eliminação de vapor d’água nos catalisadores. A faixa de 127 até 250°C foi atribuída a 

desidratação do Ni(NO3)3.6H2O. Finalmente para a faixa de temperatura entre 250 e 

377°C, foi atribuído a transformação de nitratos de prata e níquel em óxidos, AgO e NiO, 

formando também óxidos de nitrogênio. Existem picos de perda de massa em torno de 

260° referentes a decomposição do AgNO3, onde a interação aumentou com o acréscimo 

da carga de Ag. Para o catalisador com 5% de prata, existe um pico de perda de massa 

em 300°C, atribuído à decomposição de Ni(NO3)2. Todos os precursores metálicos foram 

completamente convertidos em óxidos a 500°C. 

SIEW et al. (2015) estudaram a calcinação a temperatura programada de um 

catalisador Ni/γ-Al2O3 e encontraram três picos de perda de massa. O primeiro deles, 

localizado entre 25 e 137°C, relacionado a perda de água fisissorvida e de água na fase 

bulk. O segundo pico está localizado entre 157 e 307°C, é relacionado à eliminação de 

água ligada quimicamente ao nitrato de níquel hidratado. Essas conclusões foram feitas a 

partir de um estudo térmico da decomposição do Ni(NO3)3.6H2O feita por  ESTELLÉ et 

al. (2003). Esses autores indicam que as duas primeiras moléculas de agua são eliminadas 

(do Ni(NO3)3.6H2O) em uma faixa de temperatura entre 50 e 130°C e o restante delas são 

eliminadas em temperaturas superiores, não sendo possível a observação da eliminação 

de mais moléculas. O último pico, entre 307 e 347°C, é referente a decomposição de 

nitrato de níquel em NiO. Toda a decomposição mássica aconteceu até 347°C. As três 

faixas de perda de massa podem ser relacionadas a essa dissertação para os catalisadores 

impregnados. Uma primeira faixa de temperatura para eliminação de agua fisissorvida, 

uma segunda para desidratação do Ni(NO3)3.6H2O e a última para a transformação dos 

nitratos de níquel e prata em seus respectivos óxidos. Entretanto em alguns casos essas 

faixas podem se sobrepor.  
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O suporte não calcinado e os catalisadores de nanoespumas não obtiveram 

variações relevantes de massa para a análise TG. A pequena variação de massa pode ser 

fruto de água fisissorvida. A perda de massa ocorreu até 362,4; 358,3; 107,8; e 247,7°C 

respectivamente. As perdas foram de aproximadamente 0,10%; 0,45%; 0,55% e 0,6%, a 

diferença não é significativa. O resultado para o suporte não calcinado condiz com a 

variação de massa pequena na etapa de calcinação. Com relação aos catalisadores de 

nanoespuma de níquel, verifica-se a estabilidade térmica alta. Não houve ganho de massa 

por oxidação do níquel metálico. Verifica-se que o níquel está, nesses catalisadores, 

praticamente em sua totalidade na fase oxidada e que a oxidação ocorreu antes da análise, 

quando o catalisador estava armazenado.  
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Figura 17 - Resultado de TG. (a) suporte Al2O3, (b) Ni/Al2O3, (c)0,2AgNi/Al2O3, 

(d)0,4AgNi/Al2O3, (e)(n)Ni/Al2O3, (f)(n)0,2AgNi/Al2O3, (g)(n)0,4AgNi/Al2O3. 
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4.1.6. Microscópio eletrônico de varredura (MEV) 

As figuras 18, 19 e 20 são as imagens resultantes do MEV. Como o aspecto visual 

dos 3 catalisadores impregnados e dos 3 catalisadores de nanoespumas era muito 

semelhantes, foi escolhida uma única imagem para representar cada um deles. As imagens 

dos outros catalisadores estão disponíveis no apêndice 3: 

As imagens de MEV mostram que para os catalisadores impregnados é possível 

ver a topografia e as partículas de NiO com a imagens de elétrons retroespalhados (NiO 

mais brilhante que o suporte). Observando a imagem do suporte puro, constata-se que as 

partículas de óxido de níquel encontram-se suportadas sobre a alumina. Os tamanhos são 

variados, mas fica claro que elas existem. É perceptível também a estrutura densa das 

partículas de NiO nesse caso. 

Para os catalisadores de nanoespumas é possível observar uma estrutura diferente, 

o níquel tem uma estrutura mais porosa, com vazios, uma estrutura de nanoespuma. Essas 

características podem ser relacionadas a alta área superficial demonstrada na análise de 

fisissorção.  Apesar de ser possível identificar nanoespumas aglomeradas em algumas 

regiões, contata-se que isso é um aglomerado de várias partículas menores, que tem um 

tamanho muito menor se comparado aos tamanhos de partículas dos catalisadores 

impregnados. Analisando as imagens do suporte puro e da nanoespuma pura, observa-se 

que, diferentemente dos catalisadores impregnados, não existe interação entre eles, pois 

foi feito apenas uma mistura física para preparação desses catalisadores.  

HARUN (2018) realizou estudos no MEV para catalisadores a base de níquel e 

prata. Para o catalisador sem teor de prata foi revelada uma superfície áspera e volumosa, 

sugerindo a formação de cristais de NiO na superfície do catalisador. Nos catalisadores 

promovidos com prata observou-se a presença de partículas encapsuladas de tamanho 

reduzido na superfície alumina, o que sugeriu a formação de agregados de Ag/NiO na 

superfície do suporte. O grau de encapsulamento foi aparentemente maior para o 

catalisador que maior concentração de prata. GOYAL; PANT; GUPTA (2013) também 

observaram essa superfície áspera e volumosa em imagens de micrografia de MEV em 

catalisadores 12%Ni/Al2O3 monolítico. Essa superfície não pode ser observada com as 

imagens de MEV nessa dissertação.  

LACERDA et al. (2020) realizaram estudos de MEV para nanoespumas de óxido 

de manganês produzidas por PLD. Foi observado que a amostra possui uma 

microestrutura filamentar característica. A forma de nanoespuma foi claramente vista e a 

imagem de seção transversal mostrou que a amostra tem a microestrutura característica 

em toda extensão da amostra. GAO et al. (2015) e NI et al. (2012) realizaram análises de 

MEV para nanoespumas de níquel sintetizadas pelo método one-pot e encontraram 

estruturas com alta porosidade e área específica. A estrutura observada por esses autores, 

com alta porosidade e área específica, é muito semelhante as estruturas de nanoespuma 

observada nessa dissertação.  

A figura 21 representa o mapeamento elementar de EDS para o elemento níquel 

feito pelo MEV. A tabela 17 apresenta resultados da análise quantitativa de EDS para 

cada um dos catalisadores. O mapeamento de EDS apresentando apenas o elemento 

alumínio e apresentando todos elementos juntos está disponível no apêndice 3. 
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Figura 18 - Imagem de MEV: a- suporte puro α-Al2O3. b – nanoespuma de níquel pura. 

 

Figura 19 - Imagem de MEV representativa para catalisadores impregnados. a – 

Elétrons secundários. b – Elétrons retroespalhados. 

 

Figura 20 - Imagem de MEV representativa para catalisadores de nanoespumas. a – 

Elétrons secundários. b – Elétrons retroespalhados. 
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Figura 21 – Mapeamento elementar de EDS feita pelo MEV contendo somente o 

elemento níquel – (a) Ni/Al2O3, (b)0,2AgNi/Al2O3, (c)0,4AgNi/Al2O3, (d)(n)Ni/Al2O3, 

(e)(n)0,2AgNi/Al2O3, (f)(n)0,4AgNi/Al2O3. 
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Tabela 17 - Análise quantitativa feita por EDS para os catalisadores. 

  Análise quantitativa (%) 

  Al O Ni Ag 
C

at
al

is
ad

o
r 

Ni/Al2O3 46.2 43.9 9.9 -- 

0.2AgNi/Al2O3 45.4 43.9 10.4 0.3 

0.4AgNi/Al2O3 45.2 43.7 10.6 0.5 

(n)Ni/Al2O3 49.2 45.3 5.5 -- 

(n)0.2AgNi/Al2O3 50.1 46.0 3.8 0.1 

(n)0.4AgNi/Al2O3 48.7 45.1 6.0 0.2 

 

Ao analisar o mapa de EDS de cada um dos catalisadores é possível perceber uma 

grande homogeneidade na concentração do elemento níquel para todos os catalisadores 

impregnados, coisa que não acontece para os catalisadores de nanoespumas. Esses 

catalisadores, por serem fruto de uma mistura física, apresentam regiões de grande 

concentração de níquel e outras com uma concentração muito baixa ou praticamente 

inexistente. Esse resultado, aliado a tendência das nanoespumas de permanecerem 

aglomeradas, reforça a ideia de que uma forma de mistura mais eficiente poderia ser usada 

para a preparação dos catalisadores de nanoespumas, uma mistura que os deixassem mais 

homogêneos. 

Quando analisamos os resultados quantitativos, vimos que para os catalisadores 

impregnados obtivemos resultados condizentes, com teor de níquel muito próximo do 

valor nominal. Entretanto para os catalisadores de nanoespumas, vimos diferenças 

grandes comparando com os catalisadores nominais para o níquel, chegando a valores 

menores que a metade do valor nominal para Ni. Várias regiões da amostra foram 

analisadas e mostraram resultados abaixo do teor nominal. Isso pode ter ocorrido na etapa 

de mistura física já que o níquel foi considerado inteiramente na sua forma metálica para 

a preparação e sabe-se, pela análise de TPR que a maioria estaria na forma oxidada. Pode-

se também associar essa diferença a erros na hora pesagem dos materiais. Outro fato que 

deve ser mencionado é a heterogeneidade do catalisador, podendo haver regiões com 

concentrações muito diferentes dos elementos. Esses resultados confirmam os indícios 

encontrados no TPR de erro na hora da mistura física. 

Quando comparamos a quantidade de prata dos catalisadores de nanoespumas 

com os impregnados são vistas diferenças percentuais. Devido a essa diferença, 

juntamente com os resultados de EDX, infere-se que a quantidade de prata também está 

abaixo da nominal. A consideração dos metais na forma metálica (ao invés de oxidada), 

erros na hora da pesagem, cálculo errado da taxa de deposição da prata no PLD e a 

heterogeneidade do catalisador podem ser frutos dessa diferença. 

ELIAS; LUCRÉDIO; ASSAF (2013) também usaram o EDS acoplado a um MEV 

para fazer análises de composição dos seus catalisadores de 5%Ni impregnados 

suportados em alumina. A composição para níquel obtida foi muito próxima da real 
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(5,1%), sendo as diferenças entre valores teóricos e reais foram atribuídos à manipulação 

de reagentes. A análise de EDS se mostrou adequado para quantificação dos catalisadores 

de níquel. 

4.1.7. Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X (XPS) 

As figuras 22 a 26 representam os espectros de XPS (pós etching) para o survey, 

oxigênio (1s), alumínio (2p), níquel (2P) e prata (3d). Para os catalisadores 

(n)0,2Ag10Ni/α-Al2O3 e (n)0,4Ag10Ni/α-Al2O3 não foi possível obter o espectro para a 

prata 3d. Os resultados de XPS para os catalisadores antes da utilização do etching estão 

no apêndice 4 e apresentam perceptível diferença gráfica quando comparados aos 

resultados apresentados nessa seção. Houve a identificação de bismuto na superfície dos 

catalisadores de nanoespumas, mas a identificação desse elemento não foi apresentada 

nos resultados, a técnica EDX identificou o mesmo elemento para a análise 

semiquantitativa global para esses catalisadores. 

A tabela 18 apresenta um resumo da localização dos principais picos dos gráficos 

de espectro de XPS. Como já foi mencionado, para os catalisadores (n)0,2AgNi/Al2O3 e 

(n)0,4AgNiAl2O3 não foi possível obter um espectro de prata 3d. Existe também a 

apresentação de alguns dados na literatura para os elementos isolados para uma melhor 

análise comparativa dos dados. A tabela 19 apresenta os dados das razões Ni/Al e Ni/Ag 

na superfície e no bulk. 

 

Tabela 18 – Resumo da posição dos picos dos gráficos da análise de XPS. 

Catalisadores O 1s Al 2p 

Ni  Ag 

2p1/2 2p3/2 Δ2P 3d3/2 3d5/2 Δ2P 

Al2O3 531.1 74.6 - - - - - - 

Ni/Al2O3 531.1 74.6 869.9 852.6 17.3 - - - 

0,2AgNi/Al2O3 531.1 74.8 869.9 852.5 17.4 374.2 368.1 6.1 

0,4AgNiAl2O3 531.3 74.7 870.1 852.8 17.3 374.4 368.3 6.1 

(n)Ni/Al2O3 531.3 74.7 870.1 852.7 17.4 - - - 

(n)0,2AgNi/Al2O3 530.9 74.5 870.0 852.6 17.4 x x x 

(n)0,4AgNiAl2O3 530.9 74.5 869.9 852.5 17.4 x x x 

Componentes 

puros 
531.1* 74.6* - 852.6* 17.4** - 368.2* 6.0** 

 
Fonte: * THERMO SCIENTIFIC X-RAY PHOTOELECTRON SPECTROSCOPY XPS  
             **BRIGGS, 2005 
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Figura 22 - Espectros de XPS (survey) – (a)Al2O3, (b) Ni/Al2O3, (c)0,2AgNi/Al2O3, 

(d)0,4AgNi/Al2O3, (e)(n)Ni/Al2O3, (f)(n)0,2AgNi/Al2O3, (g)(n)0,4AgNi/Al2O3. 
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Figura 23 - Espectros de XPS (O 1s) – (a)Al2O3, (b) Ni/Al2O3, (c)0,2AgNi/Al2O3, 

(d)0,4AgNi/Al2O3, (e)(n)Ni/Al2O3, (f)(n)0,2AgNi/Al2O3, (g)(n)0,4AgNi/Al2O3. 
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Figura 24 - Espectros de XPS (Al 2p) – (a)Al2O3, (b) Ni/Al2O3, (c)0,2AgNi/Al2O3, 

(d)0,4AgNi/Al2O3, (e)(n)Ni/Al2O3, (f)(n)0,2AgNi/Al2O3, (g)(n)0,4AgNi/Al2O3. 
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Figura 25 - Espectros de XPS (Ni 2p) – (a) Ni/Al2O3, (b)0,2AgNi/Al2O3, 

(c)0,4AgNi/Al2O3, (d)(n)Ni/Al2O3, (e)(n)0,2AgNi/Al2O3, (f)(n)0,4AgNi/Al2O3. 
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Figura 26 - Espectros de XPS (Ag 3d) – (a)0,2AgNi/Al2O3, (b)0,4AgNi/Al2O3. 

 

 

Tabela 19 - Razões Ni/Al e Ni/Ag para os catalisadores. 

Catalisadores 
Ni/Als 

(10-2) 

Ni/Albulk 

(10-2) 
Ni/Ags Ni/Agbulk 

Ni/Al2O3 8,54 21,00 x x 

0,2AgNi/Al2O3 10,23 21,29 16,73 50 

0,4AgNiAl2O3 8,93 21,33 8,77 25 

(n)Ni/Al2O3 8,05 21,00 x x 

(n)0,2AgNi/Al2O3 9,39 21,29 - 50 

(n)0,4AgNiAl2O3 9,48 21,33 - 25 

 

A espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios-X foi utilizada para se obter 

informações sobre o estado de valência dos elementos presentes nas superfícies dos 

catalisadores. É importante ressaltar que a análise apresentada anteriormente foi feita após 

a realização do etching na superfície do catalisador, analisando uma camada um pouco 

mais interna no catalisador e não a superfície. 

Para todos os casos houve presença de Al 2p (óxido de alumínio) com os picos de 

alumínio muito próximos da literatura. Os picos de O 1s também foram encontrados em 

todos os catalisadores com os picos muito próximos da literatura consultada (diferença 
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de no máximo ± 0,2 eV.). Os leves deslocamentos de picos podem ser provenientes da 

interação entre as espécies (Ni, Al e Ag) na superfície do catalisador.  

Ao se analisar o níquel, percebeu-se em todos os catalisadores a predominância 

de características predominantes de Ni0, ao contrário da análise feita antes do etching, que 

nos deu resultados claramente da espécie NiO (Ni+2). Isso pode ser percebido ao se 

comparar o pico de Ni 2p3/2 e a distância entre o pico Ni 2p3/2 e o Ni 2p1/2 com os dados 

presentes na literatura. Obteve-se dados muito próximos indicando uma espécie metálica 

predominantemente. Apesar da predominância de Ni0, existe a presença de Ni+2, 

evidenciado pela proximidade entre os picos Ni 2p3/2 e Ni 2p1/2 com os respectivos picos 

satélites, sendo por vezes confundido com “ombros” desses picos. A intensidade dos 

picos satélites, mais intensas que normalmente seriam para o metal, também são uma 

evidencia. 

Para o caso dos catalisadores contendo prata, só foi possível a identificação dos 

picos de Ag0 para os catalisadores impregnados, sendo que no caso dos catalisadores de 

nanoespumas, houve apenas ruído ao se analisar a prata. Essa falta de identificação do 

elemento prata dá indícios que a percentagem mássica na superfície é muito menor que a 

nominal ou que prata está apenas na fase bulk. Os picos de Ag 3d5/2 e a distância entre os 

picos de Ag 3d5/2 e Ag 3d3/2 estão condizentes com os dados da literatura sendo as leves 

discrepâncias de picos podem ser fruto da interação entre as espécies na superfície do 

catalisador. A transferência de elétrons entre os metais ou o ganho de caráter d pelo níquel 

não foi observada claramente pois todas as energias de ligação estão dentro de uma faixa 

curta e bem estabelecida, mesmo com o aumento do teor de prata. Não houve uma 

tendência clara de aumento/diminuição da energia de ligação da Ag/Ni à medida que o 

teor de prata aumentava.  

Com relação à passivação feita em todos os catalisadores analisados, é possível 

concluir que ela não foi perfeita, mas houve em todos os casos uma casca com 

características predominantemente de níquel na espécie óxida (Ni+2) e um núcleo com 

características predominantemente de metal (Ni0) mas também com presença de Ni+2. É 

possível conjecturar isso pois em uma análise feita apenas com o material óxido (sem 

redução e passivação), não foi evidenciando níquel metálico, antes ou depois do uso de 

íons de argônio (etching). A passivação feita ao ar com o reator resfriado não foi eficaz 

para garantir que o núcleo possuísse características puramente metálicas e formou uma 

película passivada grossa. 

As razões Ni/Al na superfície para os catalisadores estão muito abaixo da nominal 

(bulk) e para os valores encontrados no EDS. Isso dá indícios que houve sinterização em 

todos os catalisadores. Entretendo a coexistência de Ni0 e NiO na superfície do catalisador 

pode ter contribuído para esse resultado inesperado. A razão Ni/Ag nos catalisadores 

0,2AgNi/Al2O3 e 0,4AgNi/Al2O3 mostrou-se menor em comparação ao bulk e aos valores 

obtidos no EDS. Isso significa que a maior parte da prata se encontra na superfície do 

níquel, fato que era esperado devido a energia de segregação ser menor que zero, fazendo 

com que a prata fique na superfície do níquel, e não dissolvido no bulk.  

PARIZOTTO et al. (2007) realizaram análises de XPS para catalisadores de 

níquel (reduzidos e oxidados) promovidos com prata. Os resultados de amostras reduzidas 
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apresentaram valores simulares aos resultados dessa dissertação e com os resultados da 

literatura apresentados na tabela 20 para o Al 2p (74,2 ± 0,2 eV.) e O 1s (530,9 ± 0,2 eV.). 

Os resultados para Ni 2p (reduzido) da amostra sem adição de prata também estão 

próximos dos valores para a tabela 19 (552,5 ± 0,2 eV.). Mas ao se adicionar prata ocorreu 

uma queda de 0,5 eV. devido ao caráter d adquirido pelo níquel pela adição desse 

componente. Os resultados para Ag 3d de amostras reduzidas e oxidadas foram de 367,7 

± 0,2 eV.). Os autores sugerem que, apesar do deslocamento da energia de ligação da Ag 

devido à redução ter sido compensada por possíveis interações Ag-Ni, ocorre uma 

transferência de elétrons de Ag para Ni, aumentando o valor da energia de ligação para 

Ag e diminuindo para Ni.  

WANG et al. (2017) chegaram a mesma conclusão, transferência de elétrons de 

Ag para Ni, com experimentos de XPS no estudo de catalisadores bimetálicos de níquel 

e prata. A técnica também revelou que a maioria dos átomos metálicos, de níquel e de 

prata, se encontra as condições metálicas (Ni0 e Ag0) e, independentemente disso, os 

resultados confirmaram que a reação redox da superfície introduzia átomos de Ag apenas 

na superfície das partículas de Ni. Apesar de não estar condizente com os resultados 

apresentados nessa dissertação, os resultados (dos dois autores anteriores) são os que 

seriam esperados, visto o efeito da prata no níquel. 

LAZAR et al. (2011) realizaram a análise de XPS com catalisadores de níquel 

modificados com prata. Apesar de usar íons de Ar para limpeza da superfície de níquel 

metálico, foram encontradas espécies referentes a níquel metálico e iônico, ou seja, parte 

do óxido de níquel superficial formado na superfície das nanopartículas de Ni na etapa de 

passivação do catalisador ainda estava presente na superfície. A prata estava na fase 

metálica na superfície do catalisador. Os autores completam que o NiO é totalmente 

removido antes da atividade catalítica (na ativação), portanto, espera-se que os 

catalisadores contenham apenas Ni0. Assim como nessa dissertação, o efeito da prata 

sobre o níquel não foi observado na análise de XPS. A presença de níquel iônico pode ter 

contribuído para isso. JUAN-JUAN.; ROMÁN-MARTÍNEZ.; ILLÁN-GÓMEZ (2004) 

realizaram o XPS para catalisadores reduzidos de Ni/Al2O3. Os resultados mostraram que 

o níquel está na forma de Ni+2, como NiO e NiAl2O4. O níquel é um metal sujeito a 

oxidação severa após a redução se a passivação não for feita em ambiente estritamente 

controlado. Esse fato é observado nessa dissertação, a presença de NiO em meio ao níquel 

metálico devido a deficiências na passivação.  

 

4.2.Reação de reforma Seca do metano 

As figuras 27 a 31 representam os resultados de conversão de CH4, conversão de 

CO2 e razão H2/CO para os catalisadores sintetizados na reação de reforma seca do 

metano durante as 24 horas de reação. A tabela 20 faz o resumo das condições iniciais e 

finais de cada um dos parâmetros reacionais. A razão H2/CO foi calculada somente para 

os catalisadores Ni/Al2O3 e 0,2AgNi/Al2O3 devido à baixa conversão dos demais. 
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Figura 27- Conversão do CH4 na reação de reforma seca do metano para os 

catalisadores impregnados. 

 

Figura 28 - Conversão do CH4 na reação de reforma seca do metano para os 

catalisadores de nanoespumas. 
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Figura 29 - Conversão do CO2 na reação de reforma seca do metano para os 

catalisadores impregnados. 

 

Figura 30 - Conversão do CO2 na reação de reforma seca do metano para os 

catalisadores de nanoespumas. 
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Figura 31 - Razão H2/CO na reação de reforma seca do metano. 

Tabela 20 - Resumo das condições iniciais e finais de cada um dos parâmetros 

reacionais 

 
Conversão CH4 Conversão CO2 Razão H2/CO Taxa inicial 

Catalisadores inicial final inicial final inicial final 
(-ra)0 *10-2 

mol/h*gcat 

Ni/Al2O3 42,81 29,64 54,39 40,92 0,75 0,73 136 

0,2AgNi/Al2O3 29,47 22,87 43,12 34,59 0,71 0,70 85,2 

0,4AgNiAl2O3 7,15 5,33 14,78 12,14 x x 18,1 

(n)Ni/Al2O3 1,22 3,00 1,98 7,51 x x 2,38 

(n)0,2AgNi/Al2O3 1,18 2,37 1,68 6,19 x x 2,30 

(n)0,4AgNiAl2O3 0,74  3,17  1,70  7,22 x x 1,44 
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O catalisador Ni/Al2O3 foi o que apresentou maior conversão (de CH4 e CO2) 

durante a corrida reacional dentre os 6 catalisadores sintetizados e apresenta também a 

maior razão H2/CO, mas muito próxima do catalisador 0,2AgNi/Al2O3. Ambas as razões 

estão condizentes com a figura 3, que mostra a razão H2/CO para alguns processos 

industriais. Em todos os casos a conversão para o CO2 foi maior que a do CH4 devido a 

reação de deslocamento de gás d'água reversa, uma reação paralela onde ocorre um maior 

consumo do CO2.  

O catalisador Ni/Al2O3 possui uma queda forte no valor da conversão do início 

até o final da corrida reacional devido a deposição de espécies carbonáceas na superfície 

do mesmo. Ao final da corrida reacional foi possível a identificação de um grão de coque 

dentro do reator. Para o catalisador 0,2AgNi/Al2O3 houve valores de conversão menores 

se comparados para o catalisador sem teor de prata justamente pela adição desse elemento 

que diminuiu sua atividade. Ainda que esse catalisador apresente menor atividade, está 

claro que seus valores de conversão decaem em uma taxa menor quando comparados ao 

catalisador Ni/Al2O3. Ao fim da corrida reacional, não houve formação de grão de coque, 

como visto para o catalisador Ni/Al2O3.  

Um conteúdo maior de prata, no catalisador 0,4AgNiAl2O3, foi desastroso para as 

conversões de CO2 e CH4, a adição de uma quantidade maior de prata diminuiu 

significativamente a atividade do catalisador. Como já discutido na parte de revisão 

bibliográfica, a prata presente na superfície do níquel faz com que ele tenha um maior 

número de coordenação efetivo e reduza a sua capacidade de dissociação do metano, 

aumentando significativamente a barreira energética para que isso ocorra e, assim, 

diminuindo a atividade de maneira considerável. Esse mesmo efeito é responsável pela 

redução de deposição de carbono no catalisador. 

Para os catalisadores de nanoespumas de níquel, não houve conversão satisfatória 

em nenhum dos casos. Houve sinterização das nanopartículas de níquel em forma de 

espuma e desta forma a queda catastrófica da atividade dos catalisadores. A sinterização 

das nanoespumas resultou em partículas de níquel de tamanha grande e com baixa área 

específica. Foi observado inclusive um crescimento das conversões de CH4 e CO2 ao 

longo do tempo de reação, fato que é explicado pela demora ao atingir o estágio 

estacionário devido ao equilíbrio entre os sítios metálicos e o redox interfacial. 

O valor da taxa de reação inicial estimada também contribuiu para essas 

conclusões. O catalisador Ni/Al2O3 obteve a maior taxa de reação, seguido pelo 

catalisador 0,2AgNi/Al2O3 e depois, com valor de taxa inicial de reação 

consideravelmente inferior, o catalisador 0,4AgNi/Al2O3. Quanto maior o teor de prata, 

maior foi a redução da taxa de reação inicial. Todos os catalisadores de nanoespumas 

apresentaram taxa de reação muito baixa, fator associado a sinterização das partículas.  

PARIZOTTO et al. (2007) realizaram testes reacionais em catalisadores com 

diferentes teores de prata (15NiγAl2O3; 0,3Ag15NiγAl2O3 e 0,6Ag15NiγAl2O3) na 

reforma a vapor do metano em temperatura de 600°C durante 6 horas. A conversão do 

metano foi fortemente suprimida pelo teor de prata nos catalisadores. Houve queda na 

conversão do metano para o catalisador 15NiγAl2O3 aproximadamente de 45 para 30% 

enquanto nos catalisadores com teor de prata houve grande estabilidade na conversão. 
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Quando a reação se processa a 600°C ocorre formação de espécies carbonáceas 

filamentosas no catalisador 15NiγAl2O3, mas não ocorre o bloqueio do reator após 6 

horas. O bloqueio só acontece quando a temperatura de reação é aumentada para 660°C, 

ocorre o bloqueio do reator com o catalisador 15NiγAl2O3 por formação de espécies 

carbonáceas filamentosas após 1 hora de reação. Nessa temperatura os catalisadores com 

0,3Ag15NiγAl2O3 e 0,6Ag15NiγAl2O3 não apresentam formação de espécies 

carbonáceas filamentosas, permanecendo estáveis. Os autores calcularam o TOF (510°C) 

para os catalisadores obtendo os valores de 0,7; 0,4 e 0,2 s-1 respectivamente para os 

catalisadores 15NiγAl2O3, 0,3Ag15NiγAl2O3 e 0,6Ag15NiγAl2O3. A tendencia de 

diminuição do TOF pode ser relacionada com a diminuição da taxa de reação nessa 

dissertação, ambos os efeitos creditados ao aumento do teor de prata nos catalisadores.  

LIBERATORI et al. (2007) realizaram estudos da reforma a vapor do etanol com 

catalisadores 15NiγAl2O3 e 0,6Ag15NiγAl2O3 variando as temperaturas entre 227 e 

677°C. O catalisador com teor de prata teve menor atividade quando comparada ao par 

sem prata. Apesar disso houve uma mudança na seletividade dos produtos, a adição de 

prata aumentou a formação de acetaldeído e diminuiu a seletividade para CO e CH4. YU 

et al. (2015) realizaram testes catalíticos da reforma seca do metano com catalisadores de 

níquel com diversos teores de prata suportados em CeO2. As conclusões foram as 

mesmas, com os catalisadores contendo prata tendo uma menor atividade. 

DAN et al. (2011) realizaram estudos da reforma a vapor do metano em 

catalisadores 7NiγAl2O3 e 1Ag7NiγAl2O3 em temperaturas de 550 e 700°C. A conversão 

do metano para os catalisadores 7NiγAl2O3 e 1Ag7NiγAl2O3 foi de 75 e 2,5% 

respectivamente, para 550°C, e 98 e 16,5% respectivamente, para 700°C. A adição de 

prata suprime catastroficamente a conversão de metano, especialmente a baixas 

temperaturas. A alta razão Ag/Ni nesse catalisador fez com que a conversão fosse quase 

nula. Entretanto, testes realizados com catalisadores 1Au7NiγAl2O3 (que tem 

propriedades de ligas semelhantes com AgNi) exibiram conversões praticamente iguais 

em 700°C e superiores em 550°C quando comparadas com o catalisar 7NiγAl2O3. O teste 

de estabilidade revelou que o catalisador 7NiγAl2O3 é bastante estável. Os autores 

também calcularam o TOF para os catalisadores em 550 e 700°C obtendo valores bem 

superiores para o catalisador sem prata. O resultado também pode ser relacionado com a 

diminuição da taxa de reação inicial com o aumento do teor de prata discutida nessa 

dissertação.  LAZAR et al. (2011) chegaram a conclusões semelhantes com catalisadores 

8NiγAl2O3 e 1Ag8NiγAl2O3. 

 

4.3.Caracterizações após a reação 

4.3.1. Espectroscopia Raman  

A figura 32 apresenta os resultados da espectroscopia Raman para os catalisadores 

após a reação de reforma seca do metano. O espectro é apresentado de 1200 até 1700 

nanômetros, região das bandas D e G. 
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Figura 32 - Espectros Raman dos catalisadores após os testes catalíticos. 

 

Os resultados dos espectros Raman mostram que as bandas D e G foram 

identificadas nos catalisadores impregnados nas regiões esperadas, respectivamente em 

1328 cm-1 e 1580 cm-1. As intensidades da banda G foi maior nos catalisadores NiAl2O3 

e 0,4AgNiAl2O3, sinalizando que existe características estruturais mais ordenadas nos 

depósitos de carbono grafítico desses catalisadores (apesar do catalisador 0,4AgNiAl2O3 

ter intensidades praticamente nulas), enquanto para o catalisador 0,2AgNiAl2O3 a 

intensidade da banda D é maior, indicando que as características dos depósitos de carbono 

grafítico são menos ordenados.  

Não foi possível a identificação das bandas D e G nos catalisadores de 

nanoespumas. A sinterização das partículas de níquel nesses catalisadores levou a uma 

queda drástica adsorção dos reagentes e consequentemente a uma baixíssima atividade e 

baixa formação de espécies carbonáceas  

A banda G está relacionada com natureza grafítica da amostra, isto é, 

cristalinidade da amostra, disposição primitiva dos átomos. Em uma fase de grafite com 

estrutura cristalina perfeita, ela seria a única presente. A banda D é indicativa de defeitos 
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na amostra, isto é, impurezas carbonáceas com ligação sp3, ligações sp2 quebradas. 

(DILEO; LANDI; RAFFAELLE, 2007). 

LUISETTO et al. (2015) realizaram a espectroscopia Raman para investigas a 

ordem dos depósitos carbonáceos em catalisadores de Ni/CeO2-Al2O3 com rotas de 

síntese diferentes na reforma seca do metano. Os autores usaram a razão ID/IG (razão entre 

as intensidades da banda D e da banda G) para investigação dos depósitos de carbono. Os 

autores encontraram essas razoes maiores do que 1 para todos os catalisadores, indicando 

que os depósitos de carbono grafítico apresentam um alto grau de desordem devido a 

defeitos abundantes na estrutura de grafite. Caso o valor fosse próximo a zero, indicaria 

ordem alta. 

LLORCA et al. (2002) realizaram estudos de espectroscopia Raman para 

catalisadores Co/ZnO após a reação de reforma a vapor do etanol em diversas 

temperaturas, 400, 500 e 600°C. O cálculo quantitativo do grau de desordem carbonáceas 

foi feito com o tamanho planar do microcristalino, que é uma relação baseada na 

intensidade integrada das linhas D e G, e também em sua largura e frequência relativas. 

Os autores chegaram à conclusão que quanto maior a temperatura da reação, maior a 

quantidade de depósitos de carbono e maior o ordenamento desses depósitos. 

 

4.3.2. Microscópio Eletrônico de Varredura 

As figuras 33 e 34 representam, respectivamente, os catalisadores NiAl2O3 e 

(n)NiAl2O3 após a reação: 

 

Figura 33 - Imagem de MEV do catalisador NiAl2O3 pós reação. a – Elétrons 

secundários. b – Elétrons retroespalhados. 
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Figura 34 - Imagem de MEV do catalisador (n)NiAl2O3 pós reação. a – Elétrons 

secundários. b – Elétrons retroespalhados. 

Para o catalisador NiAl2O3 observa-se um grande número de estruturas, com 

estrutura filamentosa de grande dimensão, formadas na superfície do catalisador. Nos 

catalisadores impregnados com teor de prata não houve formação visível dessas 

estruturas. Essas estruturas são atribuídas a espécies carbonáceas formadas ao longo da 

reação de reforma a vapor do metano. Visualmente é possível perceber que elas são 

formadas de maneira significativas na superfície desse catalisador. Apesar de ter obtido 

a maior conversão dentre todos os outros o catalisador NiAl2O3 propiciou grande 

formação dessas espécies filamentosas e, apesar dessas espécies não serem responsáveis 

pela desativação em si, levam a uma maior perda de carga no reator e trazem riscos de 

entupimento. As espécies de carbono que são responsáveis pela desativação são as que 

englobam partículas de níquel (como carbono pirolítico), impedindo o acesso dos 

reagentes a essas partículas. No apêndice 6 é possível ver mais imagens do catalisador 

NiAl2O3 pós reação.  

ALBERTON; SOUZA; SCHMAL (2007) realizaram imagens de MEV após a 

reação de reforma a vapor do etanol em catalisadores de Ni/α-Al2O3 para o estudo da 

morfologia do catalisador. Os resultados demonstram a formação de espécies carbonáceas 

em quantidades significativas na superfície do catalisador, apesar da formação de carbono 

grafítico ser termodinamicamente desfavorável. DIAS; ASSAF (2004) realizaram 

imagens de MEV de catalisadores de Ni/γ-Al2O3 na reforma a vapor do metano, com 

adição de ar na alimentação. No teste reacional sem adição de ar, verificou-se a formação 

de filamentos de carbono com diâmetro médio dos filamentos de carbono de 150 nm. O 

aspecto morfológico era semelhante ao dos autores anteriormente citados.  

CHEN et al. (2013) realizaram imagens de MEV de catalisadores de Ni/γ-Al2O3 

promovidos com CeO2 após a reação de reforma seca do metano. O catalisador sem 

promotor apresentou uma grande quantidade de carbono filamentoso e mostrou que a 

maioria das partículas de níquel foi observada na cabeça dos filamentos. Apesar do 

catalisador com adição do promotor apresentar filamentos enraizados em sua superfície, 

eles recobrem uma parte menor da superfície, são mais curtos e mais finos em comparação 

ao catalisador sem a adição do promotor. LIU et al (2014) observou um fenômeno similar 

ao usar ZrO2 como promotor na metanação do CO. 
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Para o catalisador (n)NiAl2O3 é possível observar, com auxílio da imagem de 

elétrons retroespalhados, o surgimento de grandes partículas de níquel na superfície do 

catalisador. Isso é visto em todos os catalisadores de nanoespumas sintetizados após a 

reação. Ocorreu uma clara sinterização das partículas de níquel, com formação de novas 

partículas de até 100nm e perda da estrutura de nanoespuma. A ausência de interação 

entre o suporte e a nanoespuma de níquel (fase ativa) aliado com baixa distribuição 

(heterogeneidade de distribuição observada nas imagens de MEV) da nanoespuma no 

suporte são as justificativas para esse fenômeno. Com a sinterização houve a diminuição 

da área metálica e consequentemente da atividade dos catalisadores de nanoespumas. As 

imagens referentes aos catalisadores (n)0,2AgNi/Al2O3 e (n)0,4AgNi/Al2O3 são muito 

semelhantes e estão disponíveis no apêndice 8. 
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5. Conclusões  

Os valores para a área específica do suporte (7,0 m2/g) e dos catalisadores 

impregnados (7,5; 7,3 e 7,3 m2/g) foram muito próximos, indicando uma baixa área 

metálica para esses catalisadores. Os catalisadores preparados a partir das nanoespumas 

de níquel apresentaram área mais elevada (16, 13 e 14 m2/g) e área estimada muito 

elevada (97, 66 e 74 m2/g), indicando uma área metálica maior para as nanoespumas e 

evidenciando sua característica de espuma. Apesar da área ainda ser relativamente 

baixa, ressalta-se que apenas 10% do peso o catalisador tem essa estrutura esponjosa, os 

outros 90% apresentam área baixa, propriedade da α-alumina. A estimativa da área da 

nanoespuma contribui para essa conclusão.  

Com resultados de DRX foi possível observar para todos os catalisadores e 

suporte os picos relacionados a α-alumina. Os picos relacionados ao NiO só puderam 

ser identificados para os catalisadores impregnados. Esse fato foi justificado pela 

limitação do equipamento de analisar partículas de tamanho muito reduzido, que é o 

caso para as partículas de NiO (ou Ni0) nas nanoespumas de níquel. Por esse motivo só 

foi possível o cálculo de tamanho de partícula pela equação de Scherrer para os 

catalisadores impregnados, apresentando como resultado valores muito próximos (20 -

0.2Ag10Ni/Al2O3 ou 19 nm - 0.4Ag10Ni/Al2O3 e 10Ni/Al2O3). Para nenhum dos casos 

foi possível a identificação de nenhum de nenhuma fase para a prata (óxido ou prata 

metálica), fato relacionado a baixa concentração de prata nos catalisadores.  

Os resultados de EDX para o suporte evidenciaram a presença de Al, Si e Fe 

como elementos principais. Os dois últimos estavam presentes em todos os catalisadores 

e foram relacionados com impurezas vindas do seu precursor. Os catalisadores 

impregnados evidenciam a presença de Al, Ni, Ag (somente para os catalisadores com 

teor de prata), Si e Fe (como já foi mencionado). Os resultados estão de acordo com o 

esperado. Os catalisadores de nanoespumas apresentaram todos esses elementos e, além 

desses, o bismuto. O bismuto foi relacionado com um contaminante na produção das 

nanoespumas no PLD. Apesar da análise quantitativa não ser eficiente, a análise 

qualitativa foi de grande relevância nessa técnica.  

Os resultados de TPR indicam temperaturas elevadas para a redução nos 

catalisadores impregnados, com picos de redução de 480,7/602,0; 481,1 e 468,4 °C para 

os catalisadores 10%Ni/α-Al2O3, 10%Ni-0,2%Ag/α-Al2O3 e 10%Ni-0,4%Ag/α-Al2O3 

respectivamente. O grau de redução para esses catalisadores foi de 84,7; 81,8 e 79,3 

respectivamente. A alta temperatura deve-se a interação forte entre o suporte e as 

partículas de óxido de níquel. Os catalisadores de nanoespumas apresentaram picos de 

redução em temperaturas consideravelmente mais baixas, em 301,6; 294,0 e 295,3 para 

os catalisadores (n)10%Ni/α-Al2O3, (n)10%Ni-0,2%Ag/α-Al2O3 e (n)10%Ni-

0,4%Ag/α-Al2O3 respectivamente. O grau de redução foi de 75,6; 55,5 e 67,8% 

respectivamente. Os graus de redução acima de 50% para as nanoespumas indicam que 

apesar de ser produzido na forma metálica, o níquel está, em sua maioria, na forma 

oxidada. Os valores de grau de redução menores dão indícios de erros no valor nominal 

de níquel nos catalisadores de nanoespumas causados na hora na pesagem/mistura 

física. A temperatura de redução reduzida foi relacionada com a ausência de interação 

entre o suporte e o óxido de níquel. A pequena diferença da temperatura de redução 
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entre os catalisadores de nanoespumas e a nanoespuma pura foi fruto da retenção da 

água (produto da redução) pelo suporte. 

As análises de TG mostram grande estabilidade térmica para o suporte. A pequena 

perda de massa pode ser fruto apenas de água fisissorvida. A mesma justificativa é válida 

para todos os catalisadores de nanoespumas. Houve uma perda mínima de massa nesses 

catalisadores, não havendo ganho referente a transformação de níquel metálico em óxido. 

Essa transformação ocorreu em temperatura ambiente antes mesmo de qualquer análise, 

como foi percebido no TPR. Os catalisadores impregnados (não calcinados) apresentaram 

picos de perdas de temperatura, avaliados pela derivada da curva TG, em temperaturas de 

perda de água fisissorvida, desidratação do Ni(NO3)3.6H2O e a transformação de nitratos 

em NOx. Essa análise deu informações que a temperatura de calcinação foi o suficiente 

para decomposição dos nitratos presentes. 

Os resultados de MEV para os catalisadores antes da reação mostram claramente 

a topografia dos catalisadores impregnados e de nanoespumas. Os catalisadores 

impregnados apresentam topografia de partículas de níquel maciças e suportadas na 

alumina. Os catalisadores de nanoespumas apresentam topografia completamente 

diferente, uma estrutura porosa com elevada área específica (característica das 

nanoespumas). As imagens de EDS mostram, para os catalisadores impregnados, uma 

uniformidade muito grande da distribuição das partículas de níquel no suporte e 

concentração de níquel, alumínio, oxigênio e prata próxima dos valores nominais. Por 

outro lado, os catalisadores de nanoespumas não apresentam essa uniformidade na 

distribuição, eles possuem regiões com quantidade elevada de nanoespumas e regiões 

praticamente sem essa estrutura. A mistura física contribuiu para essa não 

homogeneidade, deve-se procurar meios para aperfeiçoar essa mistura. As análises 

quantitativas de EDS para esses catalisadores mostram teores abaixo do nominal tanto de 

prata tanto de níquel. Uma das explicações para isso pode ser fruto da passagem da 

nanoespuma (que pode gerar um erro devido a sensibilidade da balança) e da consideração 

erronia de que toda a nanoespuma ser considerada como Ni0 e não NiO. A 

heterogeneidade da amostra e uma pequena falha no cálculo da taxa de deposição também 

pode ser fruto desse erro.  

Nas análises de XPS houve a identificação de Al 2p, O 1s e Ni 2p, para todos os 

catalisadores. O elemento Ag 3d só foi identificado para catalisadores impregnados 

(contendo prata), e não para os de nanoespumas. Houve identificação majoritária de 

níquel na forma metálica (após a realização do etching), mas coexistindo com níquel na 

forma de óxido em quantidade menor. Nos catalisadores onde houve a identificação de 

prata, ela também foi identificada, em sua maioria, na forma metálica. A falta de 

identificação de prata para os catalisadores de nanoespumas indica que a percentagem 

mássica é menor que a nominal ou/e que a prata está presente na fase bulk. A transferência 

de elétrons entre a prata e o níquel com ganho de caráter d pelo níquel não foi observada, 

visto que os resultados das energias de ligação dos catalisadores de Ni/Ag estão próximos 

dos resultados da literatura para Ni e Ag isolados. Na passivação feita, concluiu-se que 

houve formação de um uma casca grossa com características predominantemente de 

níquel na forma oxidada (Ni+2) e um núcleo com características predominantemente de 
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metal (Ni0). A razão Ni/Al indicaram um empobrecimento da superfície em relação ao 

bulk, o que dá indícios que houve sinterização em todos os catalisadores. A coexistência 

de NiO e Ni na superfície também pode ter influenciado nesse resultado. A razão Ni/Ag 

diminuiu na superfície em relação ao bulk (para os catalisadores 0,2AgNi/Al2O3 e 

0,4AgNi/Al2O3), dando indícios que a prata está mais concentrada na superfície do 

catalisador do que em seu bulk. Isso era uma tendencia esperada devido a energia de 

segregação do par Ni/Ag ser menor que zero. 

Para a reação de reforma seca do metano, os catalisadores que apresentaram as 

maiores conversões de metano e dióxido de carbono são respectivamente 10%Ni/α-

Al2O3, 10%Ni-0,2%Ag/α-Al2O3; 10%Ni-0,4%Ag/α-Al2O3 e, por último, os catalisadores 

de nanoespumas (com aproximadamente a mesma conversão para todos). As taxas de 

reação inicial estimadas também seguiram essa tendencia. Os valores da razão H2/CO 

foram calculados apenas para os catalisadores 10%Ni/α-Al2O3 e 10%Ni-0,2%Ag/α-Al2O3 

devido à baixa conversão nos outros. Os resultados foram próximos (com valores entre 

0,70 e 0,75) e apresentaram leve queda ao longo da corrida reacional. Os resultados estão 

condizentes com a figura 3, que mostra a razão H2/CO para a reforma seca feita 

industrialmente. Apesar do catalisador 10%Ni/α-Al2O3 ter maiores conversões, houve 

uma queda grande dessas conversões ao longo do tempo reacional devido a formação de 

coque. Essa queda foi menor para o catalisador com teor 0,2% de prata indicando uma 

maior resistência a formação de espécies carbonáceas nos catalisadores com prata, 

todavia com atividade reduzida. O catalisador 10%Ni-0,4%Ag/α-Al2O3 praticamente não 

apresentou queda na conversão, mas teve atividade muito abaixo quando comparado aos 

outros catalisadores impregnados. A prata alterou o número de coordenação efetivo do 

níquel e consequentemente a capacidade de adsorção de metano e dióxido de carbono. 

Isso afetou negativamente a atividade e positivamente a formação de espécies 

carbonáceas. A conversão baixa para os catalisadores de nanoespumas foi atribuída a 

sinterização das partículas de níquel, que diminuiu a área das partículas metálicas. Em 

todos os casos a conversão do CH4 foi menor que a do CO2 devido a reação paralela – 

reação de deslocamento de gás d'água reversa – que acarreta em um consumo maior de 

CO2 (e também H2, o que ajuda a reduzir a razão H2/CO).  

Os resultados para espectroscopia Raman mostram que a intensidade da banda G 

é maior que para a banda D para os catalisadores 10%Ni/α-Al2O3 e 10%Ni-0,4%Ag/α-

Al2O3 (embora sejam praticamente nulas para esse último) e menor para o catalisador 

10%Ni-0,2%Ag/α-Al2O3, indicando que nos dois primeiros predominam espécies 

grafíticas mais ordenadas e no último estrutura predominantemente menos ordenadas. 

Não foi possível a identificação das bandas D e G nos catalisadores de nanoespumas. 

Nesse caso, a taxa de reação foi muito baixa, ocorrendo formação praticamente nula de 

espécies carbonáceas.  

As imagens de MEV para os catalisadores pós reação mostra que o catalisador 

10%Ni/α-Al2O3 apresenta espécies de carbono filamentoso em tamanho considerável. 

Para os catalisadores 10%Ni-0,2%Ag/α-Al2O3 e 10%Ni-0,4%Ag/α-Al2O3 essas espécies 

não são perceptíveis, mostrando que a adição de prata reprime a formação de espécies de 

carbono. Apesar do carbono filamentoso não causar desativação, a imagem é um 
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indicativo de uma maior possibilidade da formação de espécies de isolam as partículas de 

níquel (como carbono pirolítico) e, aí sim, causam a desativação (espécies de carbono que 

isolam partículas de níquel só podem ser vistas com o MET).  O carbono filamentoso 

também é prejudicial, ele pode causar grande perda de carga no reator ou até mesmo levar 

ao seu entupimento. As imagens para os catalisadores de nanoespumas mostram a 

sinterização das partículas de níquel e a perda da estrutura de nanoespuma. Essa 

sinterização, provocada principalmente pela combinação da alta temperatura e da baixa 

interação entre suporte e fase ativa, propiciou a baixa atividade na reação de reforma seca 

do metano.    
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6. Sugestões  

Como proposta para trabalhos futuros, recomenda-se a avaliação dos seguintes 

itens: 

 Realizar outras reações, como a reforma a vapor, oxidação parcial ou reforma 

autotérmica; 

 Realizar testes catalíticos de maior duração para melhor verificação da atividade 

estabilidade e desativação dos catalisadores; 

 Realizar análises de quimissorção de CO e H2 para determinar a dispersão da fase 

ativa e a área metálica dos catalisadores;   

 Avaliar outros métodos de preparação, como um outro método de mistura entre a 

nanoespuma e o suporte; 

 Realizar análise de dessorção a temperatura programada; 

 Testar nanoespumas de outros elementos em reações que operem a uma 

temperatura menor de reação/redução; 

 Avaliar o uso de outros suportes catalíticos. 
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Apêndice 1 – Cálculos pertinentes as estimativas da área específica das nanoespumas 

puras. 

Para estimativa para as áreas das nanoespumas puras, foi usada a seguinte proporção. 

 

 

𝑆𝐵𝐸𝑇 𝑐𝑎𝑡 = 𝑆𝐵𝐸𝑇 𝐴𝑙 × 𝑚𝐴𝑙 + 𝑆𝐵𝐸𝑇 𝑛𝑎𝑛𝑜 ×  𝑚%𝑛𝑎𝑛𝑜 

𝑆𝐵𝐸𝑇 𝑛𝑎𝑛𝑜 =
𝑆𝐵𝐸𝑇 𝑐𝑎𝑡 − 𝑆𝐵𝐸𝑇 𝐴𝑙 × 𝑚%𝐴𝐿

𝑚%𝑛𝑎𝑛𝑜
 

 

 

SBET cat – Área específica do catalisador. 

SBET al – Área específica da alumina.  

SBET nano – Área específica da nanoespuma. 

m%Al – Porcentagem mássica (nominal) de alumina nos catalisadores. 

m%nano Porcentagem mássica (nominal) de nanoespuma nos catalisadores. 
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Apêndice 2 – Cálculos pertinentes para a análise de TPR 

 

 

Cálculos para TPR: 
 

Em uma análise típica de TPR, o gráfico característico é apresentado na figura 35, onde 

no eixo x se tem o tempo e no eixo y o sinal do espectrômetro de massas: 

 

 
Figura 35 - Gráfico típico da análise de TPR 

 

Onde se tem: 

IH2 – Intensidade do sinal de H2 

A – Área a região hachurada 

 

Considerando a mistura gasosa de H2/Ar como um gás ideal, a vazão molar de H2 pode 

ser determinada por: 

 

𝑛′ =
𝑃 × 𝑣′ × %𝐻2

𝑅 × 𝑇
 

 

Onde: 

 

n’ – Vazão molar de H2 

P – Pressão 

v’ – Vazão volumétrica 

R – Constante dos gases 

T – Temperatura 

%H2 – Porcentagem de H2 na corrente gasosa 
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A quantidade de H2 para reduzir todo o Ni (NH2’), seria (seguindo a estequiometria da 

reação de redução do óxido de níquel para níquel metálico com H2 de de 1 para 1): 

 

 

𝑁𝐻2′ =
𝑚𝑐𝑎𝑡 × %𝑁𝑖

𝑀𝑀𝑁𝑖
×

1

1
 

Onde  

mcat – massa de catalisador 

%Ni – Porcentagem de níquel no catalisador 

MMNi – Massa molar do níquel 

 

 

O grau de redução pode ser calculado como uma proporção da quantidade de H2 

consumida no TPR (variável relacionada a área hachurada, a intensidade de sinal e a 

vazão molar de H2) e a quantidade de H2 consumida se todo o níquel fosse reduzido. 

Então: 

 

𝑔𝑟𝑎𝑢 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑑𝑢çã𝑜 =
𝑛′ × 𝐴

𝑁𝐻2
′ × 𝐼𝐻2

 

 

 

O termo 
𝑛′×𝐴

𝐼
 significaria a quantidade de H2 usada na redução e o NH2’ a 

quantidade teórica para termos 100% de redução. Por questões matemáticas, o sinal o 

termo I foi calculado como a média entre a intensidade de sinal antes e depois do pico de 

redução: 

 

𝐼 =
𝐼𝐻2

′ + 𝐼𝐻2
′′

2
 

 

Onde: 

I’ – Intensidade do sinal de H2 antes do pico de redução 

I’’ – Intensidade do sinal de H2 depois do pico de redução 
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Apêndice 3 – Imagem de MEV para os catalisadores, imagens de EDS para o elemento 

alumínio e imagens de EDS para todos os elementos em conjunto.  

 

A figura 36 representa as imagens de MEV para os catalisadores 0,2AgNi/Al2O3, 

0,4AgNi/Al2O3, (n)0,2AgNi/Al2O3 e (n)0,4AgNi/Al2O3. 

 

Figura 36 - Imagens de MEV dos catalisadores - (a)0,2AgNi/Al2O3 elétrons 

secundários, (b) 0,2AgNi/Al2O3 elétrons retroespalhados (c) 0,4AgNi/Al2O3 elétrons 

secundários, (d) 0,4AgNi/Al2O3 elétrons retroespalhados, (e)(n)0,2AgNi/Al2O3 elétrons 

secundários, (f)(n)0,2AgNi/Al2O3 elétrons retroespalhados, (g)(n)0,4AgNi/Al2O3 

elétrons secundários, (h)(n)0,4AgNi/Al2O3 elétrons retroespalhados. 

 

 

O Mapeamento elementar de EDS do elemento alumínio é representado na figura 37 e os 

outros elementos são representados na figura 38. 
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Figura 37 - Mapeamento elementar de EDS feita pelo MEV contendo somente o 

elemento alumínio – (a) Ni/Al2O3, (b)0,2AgNi/Al2O3, (c)0,4AgNi/Al2O3, 

(d)(n)Ni/Al2O3, (e)(n)0,2AgNi/Al2O3, (f)(n)0,4AgNi/Al2O3. 

. 
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Figura 38 - Mapeamento elementar de EDS feita pelo MEV contendo alumínio, níquel e 

prata – (a) Ni/Al2O3, (b)0,2AgNi/Al2O3, (c)0,4AgNi/Al2O3, (d)(n)Ni/Al2O3, 

(e)(n)0,2AgNi/Al2O3, (f)(n)0,4AgNi/Al2O3. 
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Apêndice 4 - Espectros XPS para os catalisadores antes do etching. 

As figuras 39 a 43 representam os resultados de XPS antes do etching. 

 

 
Figura 39 - Espectros de XPS (survey antes do etching) – (a)Ni/Al2O3, (b) 

0,2AgNi/Al2O3, (c)0,4AgNi/Al2O3, (d)(n)Ni/Al2O3, (e)(n)0,2AgNi/Al2O3, 

(f)(n)0,4AgNi/Al2O3. 
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Figura 40 - Espectros de XPS (O 1s antes do etching) – (a)Ni/Al2O3, (b) 

0,2AgNi/Al2O3, (c)0,4AgNi/Al2O3, (d)(n)Ni/Al2O3, (e)(n)0,2AgNi/Al2O3, 

(f)(n)0,4AgNi/Al2O3. 
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Figura 41 -  Espectros de XPS (Al 2p antes do etching) – (a)Ni/Al2O3, (b) 

0,2AgNi/Al2O3, (c)0,4AgNi/Al2O3, (d)(n)Ni/Al2O3, (e)(n)0,2AgNi/Al2O3, 

(f)(n)0,4AgNi/Al2O3. 
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Figura 42 - Espectros de XPS (Ni 2p antes do etching) – (a)Ni/Al2O3, (b) 

0,2AgNi/Al2O3, (c)0,4AgNi/Al2O3, (d)(n)Ni/Al2O3, (e)(n)0,2AgNi/Al2O3, 

(f)(n)0,4AgNi/Al2O3. 
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Figura 43 - Espectros de XPS (Ag 3d antes do etching) – (a)0,2AgNi/Al2O3, 

(b)0,4AgNi/Al2O3. 
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Apêndice 5 – Cálculos pertinentes a reação de reforma seca do metano. 

 

Cálculos de taxa inicial, razão H2/CO e conversão (de CO2 e CH4) da reação de reforma 

seca do metano. A figura 44 reapresenta o reator da reação. Com isso se tem:  

 

 

 
Figura 44 - Representação do reator de reforma seca do metano. 

 

 Dados conhecidos/medidos: frações molares e vazões volumétricas na entrada 

do reator e frações molares na saída em base seca (livre de água). 

 Estratégia: Uso do material inerte (N2) para cálculo da fração vazão volumétrica 

de cada gás na saída do reator. A vazão volumétrica de N2 é constante e pode ser 

usado como base para cálculo dos demais valores. 

 

Seja os valores: 

 

A0
x – Área no cromatograma do elemento x na entrada. 

Ac
0

x – Área corrigida do cromatograma do elemento x na entrada. 

As
x – Área no cromatograma do elemento x na saída. 

Ac
s
x – Área corrigida do cromatograma do elemento x na saída. 

Fr
x – Fator de resposta do elemento x. 

Y0
x – Fração volumétrica do elemento x na entrada do reator. 

Ys
x – Fração volumétrica do elemento x na saída do reator. 

R0x
z – Razão de fração volumétrica x/z na entrada do reator. 

RSx
z – Razão de fração volumétrica x/z na saída do reator. 

XCH4 –Conversão de CH4. 

XCO2 – Conversão de CO2. 

RH2
CO – Razão H2/CO. 

 

 

 Cálculos na entrada do reator:  

 

O cálculo da área corrigida na entrada do reator pode ser feito como: 

 

𝐴𝑐𝑥
0 = 

𝐴𝑥
0

𝐹𝑥
𝑟 

E a fração volumétrica para o elemento x na entrada: 

 

 

𝑌𝑥
0 =

𝐴𝑐𝑥
0

∑ 𝐴𝑐𝑥
0𝑛

0
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A razão de fração volumétrica CH4/N2 na entrada do reator: 

𝑅0𝑁2
𝐶𝐻4 =

𝑌𝐶𝐻4
0

𝑌𝑁2
0  

 

 

 

E a razão de fração volumétrica CO2/N2 na entrada do reator:  

 
 

𝑅0𝑁2
𝐶𝐻4 =

𝑌𝐶𝑂2
0

𝑌𝑁2
0  

 
 Cálculos na saída do reator:  

 

O cálculo da área corrigida na saída do reator pode ser feito como: 

 

𝐴𝑐𝑥
𝑠 = 

𝐴𝑥
𝑠

𝐹𝑥
𝑟 

 

E a fração volumétrica para o elemento x na entrada do reator: 

 

𝑌𝑥
𝑠 =

𝐴𝑐𝑥
𝑠

∑ 𝐴𝑐𝑥
𝑠𝑛

0

 

 

A razão de fração volumétrica CH4/N2 na entrada do reator: 

 

𝑅𝑆𝑁2
𝐶𝐻4 =

𝑌𝐶𝐻4
𝑠

𝑌𝑁2
𝑠  

 

 

E a razão de fração volumétrica CO2/N2 na entrada do reator:  

 
 

𝑅𝑆𝑁2
𝐶𝐻4 =

𝑌𝐶𝑂2
𝑠

𝑌𝑁2
𝑠  

 
Então a conversão para o CH4 é: 

 

𝑋𝐶𝐻4 = 100 × (1 −
𝑅𝑆𝑁2

𝐶𝐻4

𝑅0𝑁2
𝐶𝐻4) 
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E a conversão para o CO2: 

 

𝑋𝐶𝑂2 = 100 × (1 −
𝑅𝑆𝑁2

𝐶𝑂2

𝑅0𝑁2
𝐶𝑂2) 

 

E a razão H2/CO: 

 

𝑅𝐶𝑂
𝐻2 =

𝑌𝐻2
𝑠

𝑌𝐶𝑂
𝑠  

 

A tabela 21 com os fatores de resposta dos elementos de interesse está abaixo: 

 

Tabela 21 - Fatores de resposta dos elementos de interesse. 

Elemento 
Fator de 

resposta 

H2 0,73 

O2 40 

CH4 35,7 

CO 42 

CO2 48 

N2 42 

 

 

A taxa inicial de reação foi calculada de duas formas distintas. Para os catalisadores com 

conversões mais elevadas (>5%) foi usada uma aproximação para reação de pseudo-

primeira ordem em relação ao metano, a densidade constante e em condições isotérmicas. 

A expressão é análoga ao apresentado por Brijaldo et. al. (2020) e é dada por: 

 

 

(−𝑟𝑎)0 = − (
𝐹𝑎0

𝑤
) × ln(1 − 𝑋𝑎) 

 

Para o caso de conversões menores (<5%) pode-se usar a expressão para o regime 

diferencial, dada por:  

(−𝑟𝑎)0 = (
𝐹𝑎0

𝑤
) × 𝑋𝑎 

 

 

Onde 𝐹𝑎0
 é a taxa de fluxo molar (mol/h), W é a massa do catalisador (g) e 𝑋𝑎  é a 

conversão de metano no tempo zero. 
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Apêndice 6 – Imagens de MEV dos catalisadores pós reação. 

 

As figuras 45 e 46 representam as imagens de MEV para o catalisador Ni/Al2O3 após a 

reação de reforma seca do metano.  

 

 
Figura 45 - Imagem do catalisador Ni/Al2O3 pós reação de reforma seca do metano (1). 

 

 
Figura 46 - Imagem do catalisador Ni/Al2O3 pós reação de reforma seca do metano (2). 
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As figuras 47 e 48 representam as imagens de MEV para os catalisadores 

(n)0,2AgNi/Al2O3 e (n)0,4AgNi/Al2O3 respectivamente, após a reação de reforma seca do 

metano.  

 

 

 

Figura 47- Imagem do catalisador (n)0,2AgNi/Al2O3 pós reação de reforma seca do 

metano. a – Elétrons secundários. b – Elétrons retroespalhados. 

 

 

 

 

 
Figura 48 - Imagem do catalisador (n)0,4AgNi/Al2O3 pós reação de reforma seca do 

metano. a – Elétrons secundários. b – Elétrons retroespalhados. 

 

 

 


