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RESUMO 

 

Os recentes avanços tecnológicos tornaram factível a síntese de catalisadores com sua fase 

ativa atomicamente dispersa. A partir do método de substituição galvânica modificado, 

catalisadores de Ni suportados em hidrotalcita do tipo Cu-Mg-Al, com 8% de Cu elementar, 

foram sintetizados. As concentrações de Ni utilizadas permitiram a obtenção de catalisadores 

com fase ativa amplamente dispersa ao ponto de se obter átomos isolados nas amostras de 

menor concentração. Foram sintetizados catalisadores com razão Ni/Cu iguais a 0,001; 0,002; 

0,01 e 0,1. Para se caracterizar esses novos compostos, os catalisadores foram analisados 

quanto a sua composição atômica por espectroscopia de raios X por dispersão de energia 

(EDS e EDX), além de serem caracterizados por análise textural, difração de raios X (DRX), 

redução a temperatura programada (TPR), quimissorção de H2, dessorção a temperatura 

programada de CO2 (TPD-CO2), espectroscopia de refletância difusa no infravermelho com 

transformada de Fourier (DRIFTS) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). As análises 

de EDS e EDX confirmaram a proporção de Cu e a razão Ni/Cu, respectivamente. Foi 

observado o efeito de memória típico das hidrotalcitas, com a reconstituição da estrutura 

lamelar após a impregnação de Ni. A avaliação da redução das amostras indicou a presença de 

espécies de Ni extremamente dispersas e a avaliação da quimissorção de H2 sugeriu que essas 

espécies se encontram atomicamente espalhadas sobre o suporte nos catalisadores menos 

concentrados. O DRIFTS de CO adsorvido como molécula-sonda também indicou a presença 

de espécies atômicas de Ni nos dois catalisadores com menor concentração de Ni. Os 

catalisadores e o suporte foram testados na reação de reforma seca do metano, a 800 °C e 100 

mL min-1 de uma mistura reacional 1:1:0,5 de CH4:CO2:N2 (GHSV = 120 L gcat
-1 h-1). O 

suporte apresentou atividade e grande desativação após 2 horas. A adição de pequenas 

quantidades de Ni diminuiu a desativação por coque devido à formação da liga Ni-Cu. Nos 

catalisadores menos concentrados, a atividade por sítio ativo aumentou com o aumento das 

espécies atômicas de Ni. Já no catalisador mais concentrado, observou-se a maior conversão e 

a maior atividade devido à formação de aglomerados de 3-4 átomos de Ni, que se comportam 

melhor na reação de reforma com CO2 do que os átomos isolados. Os catalisadores foram 

caracterizados após a reação por espectroscopia Raman e MEV quanto à sinterização e 

formação de coque. Observou-se a formação preferencial de espécies de carbono 

desestruturadas, porém as espécies estruturadas foram mais visíveis no microscópio, além da 

sinterização das partículas de Cu. 

 

Palavras-chave: Cobre-níquel; dispersão; átomos isolados; hidrotalcita; reforma. 



 

ABSTRACT 

 

Recent technological advances turned feasible the synthesis of catalysts with their active 

phase atomically dispersed . The modified-galvanic substitution method was used to 

synthesize CuMgAl hydrotalcite supported Ni catalysts, with 8% elemental Cu. The Ni 

concentrations employed in this experiment provided a widely dispersed active phase to the 

point of obtaining single atom catalysts for the most diluted samples. Catalysts were 

synthesized with a Ni/Cu ratio equal to 0.001, 0.002, 0.01, and 0.1. To characterize these new 

compounds, the catalysts were analyzed for their atomic composition by energy dispersive X-

ray spectroscopy (EDS and EDX), and were also characterized by textural analysis, X-ray 

diffraction (XRD), temperature programmed reduction (TPR), H2 chemisorption, temperature 

programmed desorption of CO2 (TPD-CO2), diffuse reflectance Fourier transform infrared 

spectroscopy (DRIFTS) and scanning electron microscopy (SEM). The EDS and EDX 

analyzes confirmed the Cu ratio and the Ni/Cu ratio, respectively. The memory effect, typical 

of hydrotalcites, was observed with the reconstruction of the lamellar structure, after 

impregnation of Ni. The reduction experiments indicated the presence of greatly dispersed Ni 

species and the H2 chemisorption evaluation suggested that these species are atomically 

spread on the support in the most diluted catalysts. DRIFTS, with CO as a probe molecule, 

also indicated the presence of atomic species of Ni in the two lowest Ni concentration 

catalysts. Catalysts and support were tested in the dry reforming of methane reaction, at 800 

°C and 100 mL min-1 of a 1:1:0.5 CH4:CO2:N2 reaction mixture (GHSV = 120 L gcat
-1 h-1). 

The support presented high activity and great deactivation after 2 hours. The addition of small 

amounts of Ni decreased the deactivation by coke formation due to the Ni-Cu alloy generated. 

In the most diluted catalysts, activity per active sites increased with the increase of Ni single 

atoms. In the most concentrated catalyst, the highest conversion and activity were observed 

due to the formation of 3-4 Ni atoms clusters, which behave better in the CO2 reforming 

reaction than the isolated atoms. The catalysts were characterized after the reaction by Raman 

spectroscopy and SEM for sintering and coke formation. The preferential formation of 

unstructured carbon species was observed, but the structured species were more visible under 

the microscope. The sintering of the Cu particles was also distinguishable in the microscope 

images. 

 

Keywords: Copper-nickel; dispersion; single atom; hydrotalcite; reformimg. 



 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 3.1 – Esquema simplificado do tratamento e processamento do gás natural ................ 27 

Figura 3.2 – Esquema simplificado do processo GTL ............................................................. 28 

Figura 3.3 – Perfil do consumo energético mundial em 2017 .................................................. 30 

Figura 3.4 – Sínteses possíveis e suas condições partindo do gás de síntese ........................... 32 

Figura 3.5 – Mecanismo de reação da reforma com CO2 do metano ....................................... 35 

Figura 3.6 – Energia livre de Gibbs para a reforma a vapor e reações paralelas em função da 

temperatura ............................................................................................................................... 38 

Figura 3.7 – Distribuição dos produtos da oxidação parcial em função da temperatura (P = 1 

atm; O/C = 0,5; linha tracejada indica conversão do CH4) ...................................................... 40 

Figura 3.8 – Composição de equilíbrio da oxidação parcial em função da razão O/C na 

alimentação (P = 1 atm; T = 1000 °C) ...................................................................................... 40 

Figura 3.9 – Atividade catalítica das perovskitas reduzidas do tipo La0,8Sr0,2Ni0,8M0,2O3 (M = 

Bi, Cr, Co, Cu ou Fe) na reforma seca do metano .................................................................... 43 

Figura 3.10 – Estrutura molecular do tipo hidrotalcita ............................................................. 48 

Figura 3.11 – Comparativo da conversão de CH4 em função da temperatura em diversos 

catalisadores de Ni .................................................................................................................... 49 

Figura 3.12 – Comparativo da conversão de CO2 em função da temperatura em diversos 

catalisadores de Ni .................................................................................................................... 50 

Figura 3.13 – Mecanismo da formação de coque em catalisadores de Ni na reforma seca ..... 53 

Figura 3.14 – Estrutura sugerida do catalisador Pt1/FeOx calculada por DFT ......................... 57 

Figura 3.15 – SAC de Pt em suportes de espécies de carbono dopadas ................................... 60 

Figura 3.16 – Imagens da microscopia de corrente por tunelamento (STM) do SAA de Pd/Cu

 .................................................................................................................................................. 63 

Figura 3.17 – Exemplos de imagens de SAC por STM ........................................................... 68 

Figura 3.18 – Espectro de XAS próximo à borda K do Fe com as regiões de XANES e 

EXAFS destacadas ................................................................................................................... 69 

Figura 3.19 – Caracterização dos catalisadores M-NHGF por EXAFS ................................... 70 

Figura 3.20 – Imagens de ABF-STEM e de HAADF-STEM mostrando átomos isolados e 

clusters ...................................................................................................................................... 72 

Figura 3.21 – Imagens representativas de HAADF-STEM de catalisadores de Rh/Sm2O3-

CeO2-Al2O3 após calcinação, redução e reação........................................................................ 73 

Figura 3.22 – Espectro XANES de espécies de Pt, incluindo SAC suportado em carbono ..... 74 



Figura 3.23 – DRIFTS do catalisador SAA de Ni0,01Cu .......................................................... 75 

Figura 3.24 – XPS dos catalisadores SAC de Pt suportado em carbono dopado com N ......... 76 

Figura 3.25 – XPS do catalisador SAA de Ni0,01Cu ................................................................. 76 

Figura 3.26 – Comparação energética e estados de transição para quebra da ligação C-H em 

SAA de PtCu ............................................................................................................................ 80 

Figura 4.1 – Visão esquemática da unidade reacional.............................................................. 90 

Figura 5.1 – Isoterma de adsorção e dessorção do suporte .................................................... 100 

Figura 5.2 – Difratograma de raios X dos catalisadores e do suporte sintetizado e calcinado

 ................................................................................................................................................ 101 

Figura 5.3 – Perfil de redução das amostras estudadas .......................................................... 104 

Figura 5.4 – Perfil de TPD-CO2 do suporte e do catalisador Ni0,001Cu/CuMgAl .................. 110 

Figura 5.5 – Perfil de TPD-CO2 dos demais catalisadores ..................................................... 110 

Figura 5.6 – Imagem de MEV do suporte com 20000 vezes de magnificação ...................... 112 

Figura 5.7 – Imagem de MEV do catalisador Ni0,1Cu/CuMgAl com 20000 vezes de 

magnificação ........................................................................................................................... 112 

Figura 5.8 – Imagem de MEV do catalisador Ni0,01Cu/CuMgAl com 20000 vezes de 

magnificação ........................................................................................................................... 113 

Figura 5.9 – Imagem de MEV do catalisador Ni0,002Cu/CuMgAl com 20000 vezes de 

magnificação ........................................................................................................................... 113 

Figura 5.10 – Imagem de MEV do catalisador Ni0,001Cu/CuMgAl com 20000 vezes de 

magnificação ........................................................................................................................... 114 

Figura 5.11 – Imagem de elétrons secundários (esquerda) x retroespalhados (direita) do 

suporte (50000x) ..................................................................................................................... 115 

Figura 5.12 – Imagem de elétrons secundários (esquerda) x retroespalhados (direita) do 

catalisador Ni0,1Cu/CuMgAl (50000x) ................................................................................... 115 

Figura 5.13 – Imagem de elétrons secundários (esquerda) x retroespalhados (direita) do 

catalisador Ni0,01Cu/CuMgAl (50000x) ................................................................................. 116 

Figura 5.14 – Imagem de elétrons secundários (esquerda) x retroespalhados (direita) do 

catalisador Ni0,002Cu/CuMgAl (50000x) ................................................................................ 116 

Figura 5.15 – Imagem de elétrons secundários (esquerda) x retroespalhados (direita) do 

catalisador Ni0,001Cu/CuMgAl (50000x) ................................................................................ 116 

Figura 5.16 – Mapeamento das espécies presentes no suporte CuMgAl ............................... 117 

Figura 5.17 – Mapeamento das espécies presentes no catalisador Ni0,1Cu/CuMgAl ............. 118 

Figura 5.18 – Espectro DRIFTS-CO do suporte .................................................................... 120 



Figura 5.19 – Espectro DRIFTS-CO do catalisador Ni0,1Cu/CuMgAl .................................. 120 

Figura 5.20 – Espectro DRIFTS-CO do catalisador Ni0,01Cu/CuMgAl ................................. 121 

Figura 5.21 – Espectro DRIFTS-CO do catalisador Ni0,002Cu/CuMgAl ................................ 121 

Figura 5.22 – Espectro DRIFTS-CO do catalisador Ni0,001Cu/CuMgAl ................................ 122 

Figura 5.23 – Conversão de CH4 e de CO2 para a reforma seca do metano........................... 123 

Figura 5.24 – Razão H2/CO para a reforma seca do metano .................................................. 124 

Figura 5.25 – Espectro Raman dos catalisadores usados ....................................................... 129 

Figura 5.26 – MEV pós reação do suporte (50000x): imagem de elétrons secundários 

(esquerda) x retroespalhados (direita) .................................................................................... 130 

Figura 5.27 – MEV pós reação do catalisador Ni0,1Cu/CuMgAl (50000x): imagem de elétrons 

secundários (esquerda) x retroespalhados (direita) ................................................................ 130 

Figura 5.28 – MEV pós reação do catalisador Ni0,01Cu/CuMgAl (50000x): imagem de 

elétrons secundários (esquerda) x retroespalhados (direita) ................................................... 131 

Figura 5.29 – MEV pós reação do catalisador Ni0,002Cu/CuMgAl (50000x): imagem de 

elétrons secundários (esquerda) x retroespalhados (direita) ................................................... 131 

Figura 5.30 – MEV pós reação do catalisador Ni0,001Cu/CuMgAl (50000x): imagem de 

elétrons secundários (esquerda) x retroespalhados (direita) ................................................... 131 

Figura 5.31 – Imagem de elétrons secundários (superior) x retroespalhados (inferior) do 

suporte pós reação (20000x) ................................................................................................... 133 

Figura 5.32 – Imagem de elétrons secundários (superior) x retroespalhados (inferior) do 

catalisador Ni0,1Cu/CuMgAl pós reação (20000x) ................................................................. 134 

Figura 5.33 – Mapeamento das espécies presentes no catalisador Ni0,1Cu/CuMgAl pós reação

 ................................................................................................................................................ 135 

Figura 5.34 – Mapeamento das espécies presentes no catalisador Ni0,01Cu/CuMgAl pós reação

 ................................................................................................................................................ 136 

Figura 5.35 – Mapeamento das espécies presentes no catalisador Ni0,001Cu/CuMgAl pós 

reação ...................................................................................................................................... 137 

Figura 8.1 – Espectro DRIFTS-CO redimensionado do suporte CuMgAl............................. 162 

Figura 8.2 – Espectro DRIFTS-CO redimensionado do catalisador Ni0,1Cu/CuMgAl .......... 163 

Figura 8.3 – Espectro DRIFTS-CO redimensionado do catalisador Ni0,01Cu/CuMgAl......... 163 

Figura 8.4 – Espectro DRIFTS-CO redimensionado do catalisador Ni0,002Cu/CuMgAl ....... 164 

Figura 8.5 – Espectro DRIFTS-CO redimensionado do catalisador Ni0,001Cu/CuMgAl ....... 164 

Figura 9.1 – Exemplo de cromatograma ................................................................................ 165 

 



 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 3.1 – Composição em volume do gás natural em diversas regiões do planeta. ............ 24 

Tabela 3.2 – Composição em volume do gás natural em diversos estados do Brasil. ............. 25 

Tabela 3.3 – Comparativo de emissão de gases por energia gerada (Gg/ktep). ....................... 25 

Tabela 3.4 – Propriedades dos catalisadores monometálicos de acordo com o tipo de suporte.

 .................................................................................................................................................. 45 

Tabela 3.5 – Propriedades dos catalisadores bimetálicos de acordo com o tipo de suporte. ... 46 

Tabela 4.1 – Cálculo das massas de reagentes e da razão Ni/Cu. ............................................ 82 

Tabela 4.2 – Condições cromatográficas durante a reação. ..................................................... 91 

Tabela 4.3 – Condições de aquecimento da coluna cromatográfica durante a reação. ............ 91 

Tabela 4.4 – Condições reacionais e de pré-tratamento das amostras...................................... 91 

Tabela 5.1 – Composição elementar das amostras por EDS. ................................................... 96 

Tabela 5.2 – Razão M2+/M3+, razão Ni/Cu e proporção mássica de Ni por EDX. ................... 97 

Tabela 5.3 – Propriedades texturais do suporte derivado de hidrotalcita. ................................ 98 

Tabela 5.4 – Comparativo entre áreas específicas com mesmos sais precursores. .................. 98 

Tabela 5.5 – Comparativo entre áreas específicas com sais precursores diferentes................. 99 

Tabela 5.6 – Diâmetro de cristalito e parâmetros de rede das amostras. ................................ 103 

Tabela 5.7 – Consumo de hidrogênio durante o TPR............................................................. 106 

Tabela 5.8 – Quimissorção de H2 e dispersão metálica. ......................................................... 108 

Tabela 5.9 – Propriedades básicas das amostras pela dessorção de CO2. .............................. 111 

Tabela 5.10 – Taxa inicial de reação e TOF com base na conversão de CH4. ....................... 125 

 



 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

AC Correção de aberração (do inglês, Aberration Correction) 

ANP Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

BET Brunauer, Emmett e Teller (Teoria de Adsorção Multimolecular – Método 

de) 

BJH Barret, Joyner e Halenda (Método matemático utilizado no cálculo da 

distribuição dos tamanhos de poro) 

C1 Metano (CH4) 

C2 Etano (C2H6) 

C3 Propano (C3H8) 

C4 Butano (C4H10) 

CRR Reação de redução de carbono (do inglês, Carbon Reduction Reaction) 

DFT Teoria do Funcional de Densidade (do inglês, Density Functional Theory) 

DRIFTS Espectroscopia de Refletância Difusa no Infravermelho com Transformada 

de Fourier 

DRX Difração de raios X 

EDS Espectroscopia de raios X por dispersão de energia (usado quando a fonte 

de emissão é de elétrons; normalmente associação ao MEV) 

EDX Espectroscopia de raios X por dispersão de energia (usado quando a fonte 

de emissão é de raios X) 

EIA Agência Americana de Informação Energética (do inglês, U.S. Energy 

Information Administration) 

EPE Empresa de Pesquisa Energética 

EXAFS Estrutura fina pela absorção de raios X estendidos 

FEG Emissão de campo (do inglês, Field Emission Gun) 

FRX Fluorescência de raios X 

FT Transformada de Fourier (do inglês, Fourier Transform) 

GHSV Velocidade espacial (do inglês, Gas Hourly Space Velocity) 

GLP Gás Liquefeito de Petróleo 

GN Gás natural 

GNA Gás natural adsorvido 

GNC Gás natural comprimido 



GNS Gás natural sintético 

GTL Gás para líquido (do inglês, Gas to Liquid) 

HAADF Imagem de campo escuro anular de alto ângulo (do inglês, High Angle 

Annular Dark Field) 

HDL Hidróxido duplo lamelar 

HER Reação de evolução de hidrogênio (do inglês, Hydrogen Evolution 

Reaction) 

IEA Agência Internacional de Energia (do inglês, International Energy Agency) 

JCPDS Joint Committee on Powder Diffraction Standards 

LGN ou GNL Líquido de gás natural ou gás natural liquefeito 

MEV Microscopia eletrônica de varredura por emissão de campo 

OER Reação de evolução de oxigênio (do inglês, Oxygen Evolution Reaction) 

ORR Reação de redução de oxigênio (do inglês, Oxygen Reduction Reaction) 

-rA0 Taxa inicial de reação por massa de catalisador 

RWGS Reação de deslocamento gás-água reversa (do inglês, Reverse Water-Gas 

Shift) 

SBET Área específica pelo método BET 

SAA Catalisadores atomicamente dispersos em liga metálica (do inglês, Single 

Atom Alloy) 

SAC Catalisadores atomicamente dispersos (do inglês, Single Atom Catalyst) 

SBA15 Peneira molecular (ou zeólita) mesoporosa de sílica 

STEM Microscopia de varredura por transmissão (do inglês, Scanning 

Transmission Electron Microscopy) 

STM Microscópio de corrente de tunelamento (do inglês, Scanning Tunneling 

Microscopy) 

TEM Microscopia eletrônica de transmissão (do inglês, Transmission Electron 

Microscopy) 

tep Tonelada equivalente de petróleo 

TOF Turnover Frequency 

TPD Dessorção a temperatura programada 

TPR Redução a temperatura programada 

TS Estado de transição (do inglês, Transition State) 

UPGN Unidade de Processamento de Gás Natural 



WGS Reação de deslocamento gás-água (do inglês, Water-Gas Shift) 

XPS Espectroscopia fotoeletrônica de raios X 

ΔH298 Calor de reação a 25 °C (298 K) 



 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 18 

 

2 OBJETIVOS ....................................................................................................................... 22 

 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ......................................................................................... 23 

3.1 O GÁS NATURAL ........................................................................................................... 23 

3.1.1 Composição ..................................................................................................................... 24 

3.1.2 A cadeia produtiva e o processo de obtenção do GN...................................................... 25 

3.1.3 Fontes alternativas a exploração: o gás natural sintético (GNS)..................................... 28 

3.1.4 Oferta e demanda de GN no Brasil e no mundo ............................................................. 29 

3.2 O METANO ...................................................................................................................... 30 

3.2.1 Gás de síntese .................................................................................................................. 31 

3.2.2 Reforma seca ou reforma com CO2 ................................................................................ 32 

3.2.2.1 Termodinâmica da reação e reações paralelas ..................................................... 33 

3.2.2.2 Mecanismo reacional ............................................................................................. 35 

3.2.3 Reforma a vapor .............................................................................................................. 36 

3.2.4 Oxidação parcial.............................................................................................................. 39 

3.2.5 Catalisadores típicos........................................................................................................ 41 

3.2.5.1 Fases ativas ............................................................................................................ 41 

3.2.5.2 Suportes típicos ...................................................................................................... 43 

3.2.5.3 Métodos de síntese ................................................................................................. 47 

3.2.5.4 Hidrotalcitas (HT) como suporte ........................................................................... 47 

3.2.6 O problema da desativação ............................................................................................. 50 

3.3 FASE ATIVA ATOMICAMENTE DISPERSA: OS SINGLE ATOMS ........................... 54 

3.3.1 Estado da arte .................................................................................................................. 54 

3.3.2 Ancoragem e o problema da alta temperatura................................................................. 56 

3.3.2.1 Óxidos como suporte .............................................................................................. 56 

3.3.2.2 Espécies de carbono dopadas como suporte ......................................................... 59 

3.3.2.3 As ligas metálicas: Single Atom Alloy (SAA) ......................................................... 61 

3.3.2.4 Efeito da temperatura............................................................................................. 65 

3.3.3 Como caracterizar um SAC ............................................................................................ 67 

3.3.3.1 Microscopia de corrente por tunelamento (STM) .................................................. 67 



3.3.3.2 Estrutura fina pela absorção de raios X estendidos (EXAFS) ............................... 68 

3.3.3.3 Microscopia eletrônica de varredura por transmissão com imagem de campo 

escuro anular de alto ângulo (HAADF-STEM) ........................................................................ 71 

3.3.3.4 Espectroscopia próxima à borda de absorção de raios X (XANES)...................... 74 

3.3.3.5 Espectroscopia de refletância difusa no infravermelho com transformada de 

Fourier (DRIFTS) ..................................................................................................................... 75 

3.3.3.6 Espectroscopia fotoeletrônica de raios X (XPS) .................................................... 76 

3.3.4 Principais sistemas reacionais estudados pela literatura ................................................. 77 

3.4 SINGLE ATOMS NA REFORMA DO METANO ............................................................ 78 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS ............................................................................................. 81 

4.1 PREPARO DOS SUPORTES ........................................................................................... 81 

4.2 PREPARO DOS CATALISADORES .............................................................................. 81 

4.3 REDUÇÃO E PASSIVAÇÃO DAS AMOSTRAS .......................................................... 82 

4.4 CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS ....................................................................... 83 

4.4.1 Análise textural ............................................................................................................... 83 

4.4.2 Espectroscopia de raios X por dispersão de energia (EDX) ........................................... 83 

4.4.3 Difração de raios X (DRX) ............................................................................................. 83 

4.4.4 Redução a temperatura programada (TPR) ..................................................................... 85 

4.4.5 Dessorção a temperatura programada de CO2 (TPD-CO2) ............................................. 86 

4.4.6 Quimissorção irreversível de H2 por pulsos .................................................................... 86 

4.4.7 Microscopia eletrônica de varredura com espectroscopia de raios X por dispersão de 

energia (MEV-EDS) ................................................................................................................. 87 

4.4.8 Espectroscopia de refletância difusa no infravermelho por transformada de Fourier 

(DRIFTS) .................................................................................................................................. 88 

4.4.9 Espectroscopia Raman .................................................................................................... 89 

4.5 REAÇÃO DE REFORMA SECA DO METANO ............................................................ 89 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO ....................................................................................... 96 

5.1 CARACTERIZAÇÕES ..................................................................................................... 96 

5.1.1 Espectroscopia de raios X por dispersão de energia (EDS e EDX) ................................ 96 

5.1.2 Propriedades texturais ..................................................................................................... 97 

5.1.3 Difração de raios X (DRX) ........................................................................................... 100 

5.1.4 Redução a temperatura programada (TPR) ................................................................... 104 



5.1.5 Quimissorção de H2....................................................................................................... 107 

5.1.6 Dessorção a temperatura programada de CO2 (TPD-CO2) ........................................... 109 

5.1.7 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) ................................................................ 111 

5.1.8 Espectroscopia de refletância difusa no infravermelho por transformada de Fourier 

(DRIFTS) ................................................................................................................................ 119 

5.2 TESTES CATALÍTICOS ................................................................................................ 122 

5.2.1 Espectroscopia Raman dos catalisadores pós reação .................................................... 128 

5.2.2 Microscopia eletrônica de varredura dos catalisadores pós reação (MEV pós reação) 129 

 

6 CONCLUSÃO E SUGESTÕES ..................................................................................... 138 

6.1 CONCLUSÃO ................................................................................................................. 138 

6.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS .......................................................... 139 

 

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................... 141 

 

8 APÊNDICES .................................................................................................................... 162 

8.1 INTERFEROGRAMAS DRIFTS EXPANDIDOS ......................................................... 162 

 

9 ANEXOS ........................................................................................................................... 165 

9.1 EXEMPLO DE CROMATOGRAMA ............................................................................ 165 

 



 18 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O entendimento do funcionamento dos sítios ativos é uma ferramenta crucial para a 

síntese de catalisadores mais eficientes. É nos sítios ativos onde as moléculas efetivamente 

adsorvem e reagem, gerando os intermediários e produtos em uma reação (VIMONT et al., 

2010). Nos catalisadores sólidos, os sítios ativos se localizam exclusivamente na superfície, 

mas são diretamente influenciados pelos átomos das camadas imediatamente inferiores à 

superfície (SOMORJAI e LI, 2010). Portanto as camadas superficiais de um catalisador 

determinam o seu desempenho (TANG, 2019). 

Assim, catalisadores suportados tendem a ser mais atrativos do que catalisadores 

mássicos. Fatores como tamanho e formato são determinantes no desempenho desses 

catalisadores, além de possibilitarem um maior controle sobre as características dos sítios 

ativos do catalisador (CAO et al., 2016). As nanopartículas são especialmente estudadas na 

catálise devido a sua eficiência em uma grande gama de reações. Ao se diminuir o tamanho 

das nanopartículas de fase ativa ao seu limite, haverá a formação de átomos isolados, 

intercalados entre si por uma matriz de suporte ou de um segundo metal não ativo. Esses 

catalisadores com átomos isolados como fase ativa são conhecidos na literatura como Single 

Atom Catalysts (SAC) (LIANG et al., 2015 e CHIVERS, 2020). 

Apesar de serem tradicionalmente usados para fins de pesquisa científica, átomos 

isolados como fase ativa não possuíam aplicações práticas devido a altos custos e baixíssimo 

rendimento das sínteses possíveis. A partir de 1999, há relatos na literatura de catalisadores 

com fase ativa atomicamente dispersa efetivamente sintetizados e de forma estável. Porém, 

somente a partir de 2011 o termo single atom catalyst passou a ser utilizado, vindo juntamente 

com ele uma maior popularização desse conceito. Esses catalisadores têm sido amplamente 

estudados pela literatura desde então e o seu funcionamento vem sendo gradativamente mais 

elucidado (ASAKURA et al., 1999 e QIAO et al., 2011). 

A etapa de ancoragem dos single atoms é particularmente desafiadora. Devido à alta 

energia livre dos átomos isolados dos metais, eles possuem, em geral, alta mobilidade e 

extrema facilidade de sinterização, tendendo a se aglomerar novamente quando pré-tratados 

ou durante a reação. Portanto, suplantar essa tendência com a formação de uma ligação mais 

forte entre os átomos e a camada de suporte ao seu redor e/ou abaixo dele é um dos principais 

objetivos da síntese de single atoms (WANG et al., 2018).  

Dentre as alternativas para ancoragem, o uso de óxidos de metais redutíveis como 

suporte se destaca. Óxidos de ferro, titânio e cério são exemplos de suportes comumente 
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utilizados. As vacâncias, tanto dos metais, quanto do oxigênio, e os grupos OH superficiais 

desempenham um papel fundamental na estabilização (ou desestabilização) do átomo isolado. 

Estes suportes influenciam grandemente o número de coordenação do metal, que, por sua vez, 

é responsável pela estabilização do átomo isolado na matriz do suporte. Metais nobres, como 

Pt, Au e Pd, além de metais de transição, como Ni e Ag, estabilizam-se satisfatoriamente 

nessa configuração, desde que estejam em pequena proporção no catalisador (WANG et al., 

2018). 

Uma outra abordagem é a substituição heteroatômica em uma liga metálica. Nesse 

tipo de catalisador, a fase ativa metálica é substituída de forma diluída na rede metálica de um 

metal inerte (ou menos ativo), de tal forma que nas vizinhanças do átomo isolado só haja o 

metal hospedeiro. Esses catalisadores são chamados de Single Atom Alloy (SAA) e podem 

apresentar efeitos sinérgicos que levam a melhores rendimentos em comparação com os 

componentes da liga individualmente. Esse sistema, a depender da termodinâmica da 

formação da liga metálica, pode se apresentar como mais estável na ancoragem de átomos 

isolados do que aqueles suportados (WANG et al., 2018 e GIANNAKAKIS et al., 2019). 

Juntamente com diversas modelagens teóricas, os SAC vêm sendo estudados em 

diversas reações práticas. As principais delas são a reação de deslocamento gás-água, a 

oxidação de CO, a oxidação preferencial de CO (PROX) e a reforma a vapor do metanol (LIN 

et al., 2013; DING et al., 2015; WANG et al., 2016). Outros exemplos são as reações 

eletrocatalíticas e fotocatalíticas de evolução de O2 e H2 (LI, BI et al., 2016; ZHU et al., 2017; 

KIM et al., 2018; ZHENG et al., 2019). Quando se trata do metano, os principais estudos se 

concentram na conversão direta (oxidativa e não-oxidativa) e na reforma do metano (GUO et 

al., 2014; LIN e WANG, 2018; XIE et al., 2018; TANG et al., 2019). 

O metano é o principal componente do gás natural, que é abundantemente usado na 

sociedade atual, seja para geração de energia ou de calor (GABBAR et al., 2015). No Brasil, 

tem-se particular interesse no gás natural: o país era o 32º país do mundo em reservas no ano 

de 2018, sendo o 31º em produção no mesmo ano. A exploração de gás advinda do Pré-sal 

configurava 51% da produção de gás natural em 2018. Estima-se que o país duplicará sua 

produção líquida de gás até 2030 (FIRJAN, 2019). 

A reforma catalítica do metano é uma reação de grande interesse industrial, tanto 

pela abundância (e consequente baixo custo) do seu reagente principal, quando pelo valor 

agregado de seu produto, o gás de síntese. O gás de síntese é uma mistura de CO e H2, muito 

utilizado industrialmente e na pesquisa científica. Dentre os exemplos de aplicação do gás de 

síntese, pode-se citar a produção de álcoois, sendo o principal deles o metanol, e a utilização 
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na reação de Fischer-Tropsch, para produção de hidrocarbonetos. Outro uso do gás de síntese 

é na produção do H2, através da reação de deslocamento gás-água e purificação, que pode ser 

aproveitado depois como vetor energético, com um aproveitamento de até 90% da energia, ou 

na produção de amônia (TANG et al., 2014; USMAN et al., 2015; ARAMOUNI et al., 2018).  

Há três tipos principais de reações de conversão do metano: a reforma seca ou com 

CO2, a reforma a vapor e a oxidação parcial. Além do segundo reagente (CO2, H2O ou O2, 

respectivamente), cada reação resulta em diferentes proporções de H2 e CO. A reforma seca, 

em especial, possui um apelo ambiental bastante relevante, tendo em vista que seus dois 

reagentes, CH4 e CO2, são gases do efeito estufa e, no cenário atual, os principais 

responsáveis pelo aquecimento global (BHATTACHARYYA et al., 1998; TANG et al., 

2014; ARAMOUNI et al., 2018).  

Os catalisadores tipicamente utilizados na reforma seca são metais nobres 

suportados, como Pt, Pd, Rh e Ru, ou metais de transição, como Ni, Co e Fe, também 

suportados. Desses, os catalisadores de níquel são os mais utilizados. Apesar de apresentar 

grande atividade e resistência à formação de coque, os catalisadores de metais nobres são 

caros demais para uso comercial. Portanto, Ni e Co são mais interessantes do ponto de vista 

industrial, apesar de enfrentarem problemas de desativação por sinterização, formação de 

coque e formação de espinélios com os suportes que são inativos na reação (PAKHARE e 

SPIVEY, 2014). 

A fim de evitar os problemas de desativação, a escolha do suporte, dentre outros 

fatores, desempenha um papel extremamente importante. Diversos suportes já foram testados, 

como óxidos simples, óxidos mistos, zeólitas, argilas e até mesmo derivados do carbono. Os 

mais comumente utilizados são a alumina e a magnésia. Óxidos mistos derivados de 

hidrotalcitas, ou hidróxidos duplos lamelares – HDL –, também são uma opção interessante, 

pois trazem consigo as vantagens dos óxidos independentes e, ao mesmo tempo, garantem um 

maior controle nas interações do Ni, prevenindo algumas formas de desativação 

(BHATTACHARYYA et al., 1998; DĘBEK et al.,2017; ARAMOUNI et al., 2018). 

Outro fator importante na prevenção da desativação é o tamanho das partículas de 

fase ativa. A formação de coque em catalisadores de Ni se dá pela forte quimissorção das 

espécies CHn (n = 0-3) no Ni metálico. Espécies CHn quimissorvidas reagem com CHn 

vizinhos formando coque (-C-C-). Sendo assim, a não ocorrência de outra espécie de Ni 

vizinha mitigaria a desativação do catalisador por coque (TANG, 2019). Uma ancoragem 

eficiente de átomos isolados de Ni, então, evitaria a desativação por sinterização e por 

formação de coque. O uso de uma liga metálica com um dos metais em baixa concentração 
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também é citado na literatura por ter propriedades únicas e, em especial na reforma do 

metano, evitar a formação de coque (MARCINKOWSKI et al., 2018). Além disso, espera-se 

que a atividade por sítio ativo em átomos isolados seja maior do que a atividade em 

nanopartículas (WANG et al., 2018). 

Dessa forma, este trabalho buscou sintetizar catalisadores single atom de Ni 

suportado em óxidos mistos derivados de hidrotalcitas do tipo CuMgAl e usá-los na reação de 

reforma seca do metano. O trabalho compreendeu a síntese de hidrotalcita de Cu, Mg e Al, 

conforme descrito por Tsyganok e Sayari (2006), seguida de posterior calcinação e redução 

do Cu presente, segundo o modelo de Zhang et al. (2019). Então, single atoms de Ni foram 

substituídos na rede metálica do cobre por meio de uma reação de substituição galvânica 

adaptada de Shan et al. (2017), formando single atom alloys de NiCu/Cu-Mg-Al. Os novos 

catalisadores foram caracterizados e testados na reforma seca do metano segundo a 

metodologia de Costa (2021). 

Como forma de rememorar os desafios passados, este último parágrafo de introdução 

se dedica a estabelecer uma relação temporal com o ocorrido durante o período deste trabalho. 

O trabalho se desenvolveu majoritariamente durante o ano de 2020, durante a pandemia de 

COVID-19, ou Sars-CoV-2. Inúmeros desafios foram enfrentados, dentre eles a 

impossibilidade temporária da realização de trabalhos experimentais devido a fechamentos 

dos laboratórios e universidades para mitigação do contágio e, quando do retorno ao 

funcionamento dos mesmos, a limitação do número de pesquisadores nas suas dependências, 

a redução dos expedientes e a consequente necessidade de manutenção de alguns 

equipamentos devido ao prolongado tempo de inatividade. Assim, a completude desse 

trabalho foi desafiadora, porém possível, muito graças não somente ao autor deste trabalho, 

mas também, e principalmente, aos orientadores e aos colegas de laboratório e pesquisa. 
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2 OBJETIVOS 

 

Conforme descrito anteriormente, este trabalho tem como objetivo a síntese eficiente 

de catalisadores do tipo single atom de Ni suportado em derivados de hidrotalcitas do tipo 

CuMgAl e seu posterior estudo na reforma seca do metano.  

Para atingir esses objetivos, este trabalho se propõe a: 

 

 Sintetizar hidrotalcitas do tipo CuMgAl pelo método da coprecipitação; 

 Sintetizar, a partir da hidrotalcita calcinada, catalisadores de NiCu, com 

espécies de Ni em concentrações extremamente baixas, ao ponto de se obter 

átomos isolados; 

 Determinar as proporções de Cu e Ni e comparar com os valores teóricos 

almejados; 

 Determinar e comparar a área específica do suporte; 

 Avaliar a mudança na estrutura cristalina e nos parâmetros de rede com a 

adição de Ni; 

 Determinar o perfil e o grau de redução; 

 Determinar o perfil e quantificar a dessorção de CO2; 

 Avaliar a dispersão metálica das espécies de Ni; 

 Avaliar a presença de deslocamentos característicos de espécies 

atomicamente dispersas nos espectros DRIFTS; 

 Avaliar o desempenho desse novo material na reforma seca do metano; 

 Avaliar a formação de espécies carbonáceas após a reação. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1 O GÁS NATURAL 

 

O gás natural (GN) é uma mistura de hidrocarbonetos leves, podendo ou não conter 

compostos inorgânicos em baixas concentrações, que permanece em fase gasosa à 

temperatura e pressão ambientes (ANP, 2020). O gás natural é originalmente associado aos 

combustíveis fósseis encontrados em reservatórios subterrâneos ou subaquáticos. Há mais de 

uma teoria quanto à origem desse gás, porém a mais aceita é que o gás natural vem da matéria 

orgânica presa nas rochas sedimentares, seja ela de plantas, animais ou micro-organismos, 

transformada por longos períodos geológicos. Esse processo também dá origem ao petróleo, o 

que faz com que os dois estejam frequentemente correlacionados (MOKHATAB et al., 2019). 

Há dois mecanismos de degradação da matéria orgânica sedimentar em gás natural: 

biogênico e termogênico. O gás de origem biogênica é formado devido à ação de bactérias 

sobre os detritos orgânicos acumulados nos sedimentos. Esse tipo de gás é formado a baixas 

temperaturas e em profundidades menores. Já o gás de origem termogênica é formado pela 

degradação do querogênio, fração insolúvel da matéria orgânica que fica retida nas rochas 

sedimentares. Sua formação se dá através de um craqueamento térmico que ocorre tanto na 

matéria orgânica, quanto no petróleo já formado devido à exposição a altas temperaturas e 

pressões devido às grandes profundidades (ROJEY et al., 1997 e MOKHATAB et al., 2019). 

O gás natural presente nos reservatórios pode ser classificado como gás associado ou 

gás não associado. O gás associado é aquele que se encontra dissolvido no petróleo e/ou 

presente como uma capa de gás acima do óleo. O gás não associado é aquele encontrado em 

reservatórios sem a presença de óleo, ou com baixas concentrações desse. A produção de gás 

acaba sendo predominante nesse último, enquanto a produção de petróleo é preferida no 

primeiro (GUO e GHALAMBOR, 2005 e ANP, 2020). 

A maior parte das reservas de gás natural no mundo é de gás não associado. No 

Brasil, entretanto, o gás natural é majoritariamente gás associado em reservas de petróleo. Seu 

principal uso é na matriz energética, podendo ser também aproveitado como matéria-prima 

para as indústrias petroquímica e de fertilizantes. O órgão responsável pela regulação do gás 

natural no Brasil, bem como responsável pelas diretrizes de especificação e comercialização 

de gás em todo território nacional, é a ANP (VASCONCELOS, 2006; SANTOS, 2009; ANP, 

2020). 
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3.1.1 Composição 

 

A composição do gás natural varia de acordo com o campo do qual ele é extraído. O 

principal composto e mais abundante é o metano (CH4), seguido por uma quantidade 

significativa de etano (C2H6). Propano (C3H8) e butano (C4H10) também estão presentes nas 

composições típicas, mas em quantidades menores. Traços de outros hidrocarbonetos mais 

pesados também podem figurar no gás natural (MOKHATAB et al., 2019). 

Quanto aos compostos considerados contaminantes, os mais comuns deles são o N2, 

o CO2 e o H2S. Mercaptanas (R-SH), sulfetos de carbonila (COS) e dissulfeto de carbono 

(CS2), além de traços de argônio, hidrogênio, hélio, arsênico, selênio, mercúrio e urânio 

também podem ser encontrados (MOKHATAB et al., 2019). 

A Tabela 3.1 apresenta as composições típicas do gás natural em diversos países do 

mundo, enquanto a Tabela 3.2 apresenta a composição do gás natural nos estados brasileiros. 

 

Tabela 3.1 – Composição em volume do gás natural em diversas regiões do planeta. 

Origem 

País/Campo 

Composição em % volume 

Densidade 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 

Irã 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 - - 0,64 

Fonte: COSTA, 2021 



 25 

 

Tabela 3.2 – Composição em volume do gás natural em diversos estados do Brasil. 

Origem 

Estado 

Composição em % volume 

Densidade 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: COSTA, 2021 

 

3.1.2 A cadeia produtiva e o processo de obtenção do GN 

 

O gás natural é considerado o combustível fóssil mais limpo e seguro. Sua queima se 

dá de forma mais completa, produzindo menos gases do efeito estufa do que outras fontes 

fósseis de energia (EIA, 2020a). Um comparativo da emissão de gases por combustível pode 

ser visto na Tabela 3.3. A cadeia produtiva do GN pode ser dividida em cinco grandes áreas 

de atividades, sendo elas a exploração, a produção, o processamento, o transporte e a 

distribuição (SANTOS, 2009). 

 

Tabela 3.3 – Comparativo de emissão de gases por energia gerada (Gg/ktep). 

Combustível CO2 CH4 N2O NOx CO 

Gás natural 2,34 0,0000314 0,0000042 0,006280 0,0003587 

Lenha 4,52 0,0009450 0,0001670 0,004190 0,0179571 

Óleo diesel 3,07 0,0009450 0,0000251 0,008370 0,0002691 

Óleo combustível 3,21 0,0009450 - - 0,0002691 

Gasolina 2,87 0,0000945 0,0000251 0,008370 0,0002691 

GLP 2,61 0,0000945 0,0000251 0,008370 0,0002691 

Carvão vegetal 3,86 0,0062770 0,0001670 0,004190 0,0179571 

Álcool etílico 3,00 - 0,0001670 0,004190 - 

Adaptado de: BERMANN, 2002 
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Segundo Santos (2009), a exploração é a fase inicial do processo produtivo. Após 

estudos e reconhecimento das formações rochosas propícias ao acúmulo dos combustíveis 

fósseis, a perfuração de poços exploradores comprova a qualidade e comerciabilidade dos 

hidrocarbonetos presentes. Caso seja economicamente viável, os campos são desenvolvidos 

através da instalação da infraestrutura que permita a perfuração de poços, exploração e 

escoamento dos produtos. 

A produção pode ser classificada de duas formas: onshore, aquela que ocorre em 

terra, ou offshore, aquela que ocorre no mar. Inicialmente, o gás extraído deve passar por 

separadores a fim de que a fase líquida, seja ela aquosa ou orgânica (óleo), seja separada da 

fase gasosa. Caso haja contaminação do gás por compostos sulfurados, ele deve ser enviado a 

uma unidade específica para a purificação (SANTOS, 2009). 

Ainda na unidade de produção, uma parte do gás é reaproveitada como “gás lift”, a 

fim de reduzir a densidade do petróleo e facilitar a extração desse. Outra parte do gás é 

reinjetada no poço, aumentando a pressão do reservatório, com o objetivo de uma recuperação 

secundária ou para o seu armazenamento em poços de gás não associado. O gás restante é 

escoado para as unidades de processamento, podendo ser consumido internamente na geração 

de eletricidade e vapor, ou queimado em flares, caso não haja estrutura o suficiente para que 

ele seja aproveitado (SANTOS, 2009). 

O processamento do gás ocorre em Unidades de Processamento de Gás Natural 

(UPGN). A Figura 3.1 apresenta o esquema simplificado do tratamento e processamento do 

gás natural. Após ser desidratado e tratado, o gás passa por um fracionamento gerando três 

principais produtos: o gás natural, ou gás processado, formado majoritariamente por C1 e C2; 

o gás liquefeito de petróleo (GLP), formado majoritariamente por C3 e C4; e a nafta leve, ou 

gasolina natural, formada pelas frações mais pesadas. Quando a quantidade de etano é muito 

elevada, etano petroquímico também pode ser gerado na planta (SANTOS, 2009 e EIA, 

2020b). 
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Figura 3.1 – Esquema simplificado do tratamento e processamento do gás natural 

 
Adaptado de: EIA, 2020b 

 

A etapa de transporte do GN se dá de acordo com o seu estado físico, podendo ser 

líquido ou gasoso. No estado líquido, o gás é transportado na forma de LGN, o líquido de gás 

natural (ou GNL, gás natural liquefeito), podendo o seu transporte se dar através de navios, 

barcaças, caminhões ou trens criogênicos. O LGN representa uma diminuição de volume de 

cerca de 600 vezes, o que facilita o armazenamento, mas traz consigo a necessidade de 

equipamentos de regaseificação nas plantas de distribuição. Já no estado gasoso, o transporte 

pode ser feito por dutos, em cilindros de alta pressão na forma de gás natural comprimido 

(GNC) ou na forma de gás natural adsorvido (GNA) (SANTOS, 2009). 

Essa é uma etapa de grande atenção do processo, pois o desenvolvimento da malha e 

os altos custos podem inviabilizar a produção. Nos casos em que as reservas se encontram em 

áreas mais remotas e, portanto, economicamente inviáveis, uma opção que se sobressai é o 

uso da tecnologia Gas to Liquid (GTL), na qual esse gás é convertido em hidrocarbonetos de 

cadeia mais longa, líquidos na condição de transporte (SANTOS, 2009).  

O processo GTL se dá em três etapas. Primeiramente, o gás natural é convertido em 

gás de síntese através de um processo de reforma, normalmente a vapor. Em seguida, o gás de 

síntese passa por uma reação de Fischer-Tropsch para produção de olefinas. Álcoois, ácidos e 

compostos orgânicos oxigenados também podem ser produzidos dependendo das condições 

de reação. Finalmente, o estágio final do processo GTL consiste de uma série de destilações 

para separação dos componentes adequadamente (BAO et al., 2010). A Figura 3.2 ilustra o 

processo GLT. 
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Figura 3.2 – Esquema simplificado do processo GTL 

 

 Adaptado de: BAO et al., 2010 

 

A distribuição é a etapa final da cadeia de produção do GN. Ela pode ser feita ao 

consumidor residencial, industrial, comercial ou, até mesmo, automotivo. O gás já deve estar 

especificado, odorizado e livre de contaminantes nessa etapa. Sua distribuição é normalmente 

feita por meio de gasodutos, mas ela também pode ser feita a granel na forma de LGN ou 

GNC em regiões onde não há malha de gasodutos desenvolvida (SANTOS, 2009). 

 

3.1.3 Fontes alternativas a exploração: o gás natural sintético (GNS) 

 

Uma alternativa à exploração fóssil de gás natural é a sua produção sintética a partir 

de outros materiais, como carvão e biomassa. Esse último, em especial, possui um grande 

apelo ambiental por ser considerada uma tecnologia carbono-neutro, sem emissão de CO2, 

pois o CO2 capturado pela biomassa durante o seu crescimento é maior do que o gerado com 

uso do gás (KOPYSCINSKI et al., 2010).  

O gás natural sintético (GNS) é produzido através de um processo termoquímico de 

quatro etapas. O primeiro consiste na gaseificação da fonte sólida de carbono, seja carvão ou 

biomassa, com vapor ou oxigênio. Essa gaseificação gera o chamado gás de produção, uma 

mistura de gasosa de H2, CO, CO2, H2O, CH4, podendo conter impurezas como espécies de 

enxofre e cloro (KOPYSCINSKI et al., 2010). A Equação 3.1 descreve a equação genérica de 

gaseificação com vapor (DURET et al., 2005). 

 

𝐶𝑥𝐻𝑦 + 2𝑥𝐻2𝑂 → 𝑥𝐶𝑂2 + (𝑥 + 𝑦 2⁄ )𝐻2  (Equação 3.1) 

 

A segunda etapa engloba a fase de limpeza e condicionamento do gás, onde as 

impurezas são removidas, tais como espécies de enxofre e cloro, particulados, cinzas e 

alcatrão, e o gás é submetido a reações como a reforma a vapor e o deslocamento gás-água 

para adequação da composição para a síntese do GNS. O gás purificado e condicionado sofre, 
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então a metanação (terceira etapa), que consiste em um processo catalítico de hidrogenação 

das espécies de carbono (CO, CO2), produzindo metano, dióxido de carbono e vapor. 

Finalmente, a última fase consiste no melhoramento do combustível, removendo a água e o 

dióxido de carbono para adequação do GNS às especificações (KOPYSCINSKI et al., 2010). 

A Equação 3.2 descreve a equação final para síntese de GNS a partir da madeira (VOGEL et 

al., 2007). 

 

𝐶𝐻1,49𝑂0,67 + 0.29 𝐻2𝑂 → 0,52 𝐶𝐻4 + 0,48 𝐶𝑂2 (Equação 3.2) 

 

Dentre as vantagens do gás natural sintético, pode-se elencar a alta eficiência de 

conversão da energia química do precursor. A eficiência química da conversão da madeira em 

GNS pode alcançar valores de 65%, muito superiores aos 20-40% obtidos na digestão 

anaeróbica de biomassa para geração de biogás. Outra vantagem é a possibilidade de uso da 

mesma infraestrutura do gás natural, tanto de transporte e distribuição, quanto de uso. Além 

disso, ainda há a vantagem ambiental, com menores emissões em comparação ao gás natural 

chegando até mesmo a uma emissão líquida negativa com o uso de biomassa como reagente, 

como já citado anteriormente (KOPYSCINSKI et al., 2010). 

Uma das grandes dificuldades enfrentadas por essa técnica é a grande variação na 

composição química da alimentação e, devido a isso, a variedade de impurezas que podem 

estar presentes no gás de produção. Outro problema enfrentado é a geração de cinzas e 

alcatrão na etapa de gaseificação (VOGEL et al., 2007 e KOPYSCINSKI et al., 2010). 

 

3.1.4 Oferta e demanda de GN no Brasil e no mundo 

 

A Figura 3.3 apresenta o perfil de consumo energético mundial, com base nos dados 

da Agência Internacional de Energia (IEA). O gás natural representava 22% do consumo de 

energia primária no mundo em 2017, com um valor de 3,9 trilhões de metros cúbicos naquele 

ano. Apesar de apresentar um decréscimo em 2020 quando comparado a 2019, a produção de 

gás natural registrou um aumento médio de 2,8% ao ano desde 2009. A Agência Americana 

de Informação Energética (EIA) estima que o consumo de gás natural sofra um aumento de 

1,1% ao ano até 2050 (BP, 2019; EIA, 2019; IEA, 2020). 
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Figura 3.3 – Perfil do consumo energético mundial em 2017 

 

Adaptado de: IEA, 2020 

 

Na matriz energética brasileira, o gás natural representa apenas 13% da oferta interna 

de energia. O principal uso do gás natural no país é na geração de calor. Cerca de 81% da 

demanda total em 2018 fora para distribuidoras locais de gás canalizado, sendo então 

distribuído para os segmentos residencial, comercial e automotivo. Esses dois primeiros têm a 

cocção como seu principal uso, enquanto o último, o usa como combustível. Ademais, 14% 

da demanda fora para refinarias e fabricas de fertilizantes nitrogenados e 5%, para usinas 

termelétricas e outros agentes (SANTOS, 2009 e FIRJAN, 2019). 

O Brasil produz cerca de 70% de toda a oferta de gás no país, importando grande 

parte dos demais 30% da Bolívia. O gás brasileiro é predominantemente associado, tendo 

mais de 80% da produção de janeiro a julho de 2019 sido de gás associado ao petróleo. Além 

disso, o GN nacional é majoritariamente produzido no mar, com 80% da produção de 2018 

tendo sido offshore. A produção total nacional nesse mesmo ano foi de 112 milhões de m3 por 

dia (MMm3/d), sendo o Rio de Janeiro responsável por 49,4% dessa produção. A EPE estima 

que até 2030 o país produza 140 MMm3/d com os avanços na exploração do Pré-sal, que já 

representa 51% de toda a produção (FIRJAN, 2019). 

 

3.2 O METANO 

 

O metano, CH4, é o hidrocarboneto mais leve, composto de um carbono ligado a 

quatro hidrogênios por ligações do tipo C-H. Para que o metano reaja, essas ligações precisam 
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ser ativadas, sendo um campo de muitos estudos recentes (MARCINKOWSKI et al., 2018 e 

FUNG et al., 2018). Em condição ambiente, o metano é gasoso, sendo o principal 

componente do gás natural, como visto anteriormente. Por ser o hidrocarboneto mais simples, 

o metano possui a maior razão H/C, o que faz com que menos CO2 seja emitido com a sua 

queima em comparação com os demais combustíveis fósseis (DĘBEK et al., 2017). Além da 

exploração de poços e síntese de GNS, outra forma de obtenção do metano é através da 

digestão anaeróbica de compostos orgânicos, formando o biogás (AMON et al., 2007; 

THEMELIS e ULLOA, 2007). 

O maior uso do metano na indústria é como intermediário químico para a síntese de 

hidrocarbonetos de cadeia mais longa, álcoois e afins através da conversão indireta. Ou seja, o 

metano é primeiramente convertido a gás de síntese para que seja, então, convertido no 

produto de interesse. As reações que convertem o metano a gás de síntese são chamadas de 

reações de conversão ou reações de reforma do metano e podem ser divididas em três tipos: a 

reforma a vapor, a reforma seca ou reforma com CO2 e a oxidação parcial. A combinação de 

duas ou mais dessas reações também é possível. A reforma autotérmica, combinação da 

oxidação parcial com a reforma a vapor, e a tri-reforma são exemplos de combinações 

possíveis. Há também esforços recentes no estudo da ativação da ligação C-H para a 

conversão direta do metano a hidrocarbonetos mais complexos, sem passar pelo gás de síntese 

(BHATTACHARYYA et al., 1998 e TANG et al., 2014). 

A Equação 3.3, Equação 3.4 e Equação 3.5 apresentam as reações de reforma seca, 

reforma a vapor e oxidação parcial respectivamente, juntamente com o seu calor padrão de 

reação a 25 °C.  

 

𝐶𝐻4 + 𝐶𝑂2  ⇌  2 𝐶𝑂 + 2 𝐻2 ∆𝐻298 𝐾
° =  246 𝑘𝐽 𝑚𝑜𝑙−1 (Equação 3.3) 

𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 ⇌  𝐶𝑂 + 3 𝐻2 ∆𝐻298 𝐾
° =  206 𝑘𝐽 𝑚𝑜𝑙−1 (Equação 3.4) 

𝐶𝐻4 +
1

2
𝑂2 ⇌ 𝐶𝑂 + 2 𝐻2

 

∆𝐻298 𝐾
° =  −39 𝑘𝐽 𝑚𝑜𝑙−1 (Equação 3.5) 

 

3.2.1 Gás de síntese 

 

O gás de síntese, ou, do inglês, synthesis gas, ou ainda syngas, é definido como a 

mistura de CO e H2 em diferentes proporções. Originalmente, o gás de síntese foi descoberto 

por Felice Fontana em 1780 ao passar vapor de água sobre carvão incandescente, sendo o gás 
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obtido por ele uma mistura volumétrica de 50% H2, 40% CO, 5% CO2 e 5% N2. Em 1850, Sir 

William Siemens desenvolveu um processo com água e gás no qual ele reformava coque 

quente com jatos de ar e vapor alternadamente, produzindo CO e H2, quando usava vapor, e 

CO2, quando usava o ar (LIU et al., 2010 e MARCOS, 2016). Atualmente, o gás de síntese é 

produzido largamente pelos processos de reforma do metano (LIU et al., 2010). Dentre as 

fontes para produção de gás, pode ser elencado o gás natural, o carvão, o petróleo, a biomassa, 

resíduos orgânicos e, até mesmo, lodo de esgoto (MARCOS, 2016). 

O gás de síntese tem uma importância industrial e acadêmica muito grande. Ele é 

intermediário químico para a síntese de vários compostos petroquímicos e da indústria de 

fertilizantes. Dentre os produtos diretos, pode-se citar o metanol, o H2, hidrocarbonetos 

através da síntese de Fischer-Tropsch, além dos produtos indiretos, como a amônia, ácido 

acético e éteres. A Figura 3.4 elenca as inúmeras reações possíveis com o gás de síntese, além 

de trazer os principais catalisadores para cada uma delas (MARCOS, 2016). 

 

Figura 3.4 – Sínteses possíveis e suas condições partindo do gás de síntese 

 

Fonte: SPATH e DAYTON, 2003 

 

3.2.2 Reforma seca ou reforma com CO2 

 

Uma das reações de conversão do metano que mais tem atraído atenção ultimamente 

é a reforma seca. Os primeiros relatos da possibilidade de utilização do CO2 como um 
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oxidante para o CH4 de forma a produzir o gás de síntese datam de 1888, sendo 

posteriormente estudados por Fischer e Tropsch em 1928 (BRADFORD e VANNICE, 1999). 

A reforma seca do metano é extremamente benéfica do ponto de vista ambiental. 

CO2 e CH4 são considerados os mais abundantes gases do efeito estufa na atmosfera. Além de 

oferecer um uso para o CO2, que enfrenta grandes problemas devido à necessidade de 

consumo para mitigação do aquecimento global, a transformação deste e do CH4 em CO e H2 

agrega valor energético a ambos. A reação pode também tornar viável a exploração de gás 

natural em poços com grandes teores de CO2, anteriormente inviáveis devido a fatores 

econômicos (DĘBEK et al., 2017 e ARAMOUNI et al., 2018). 

Além do apelo ambiental, o gás de síntese produzido pela reforma com CO2 possui 

uma razão H2/CO mais adequada para reações de Fischer-Tropsch, síntese de oxigenados e 

produção de CO com alta pureza quando comparado a outras reformas (ARAMOUNI et al., 

2018). Segundo Wender (1996), a razão ideal para a síntese de parafinas, olefinas e álcoois 

por Fischer-Tropsch é 2. Porém, como essa reação possui catalisadores em comum com a 

reação reversa de deslocamento gás água (𝐶𝑂2 + 𝐻2  ⇌  𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂), frequentemente esta 

última ocorre em paralelo, consumindo parte do H2 gerado, o que faz com que a razão 

aparente seja, na verdade, menor que 2.  

 

3.2.2.1 Termodinâmica da reação e reações paralelas 

 

A reforma com CO2 é altamente endotérmica, sendo a mais endotérmica das reações 

de conversão do metano, como pode ser visto na Equação 3.3. Isso se deve a maior 

estabilidade do agente oxidante (CO2). Portanto, temperaturas muito altas são necessárias para 

que a reação ocorra. A literatura relata que as temperaturas usuais variam entre 630 a 1000 °C 

(LI et al., 2008; NIKOO e AMIN, 2011; LUYBEN, 2014). 

Outro fator que reforça a necessidade das altas temperaturas é a ocorrência de várias 

reações paralelas durante o processo de reforma. Aramouni et al. (2018) apresentam uma série 

de reações paralelas possíveis, bem como seu calor padrão de reação a 25 °C, constantes de 

equilíbrio e se são favorecidas a altas ou baixas temperatura. Cabe destacar as reações de 

deslocamento gás-água reversa (RWGS), a decomposição do CH4 e a reação de Boudouard, 

apresentadas na Equação 3.6, na Equação 3.7 e na Equação 3.8, respectivamente, tidas como 

o principal desafio para a aplicação da reforma seca a nível industrial (USMAN et al., 2015). 

É consenso entre os autores que a reação de reforma é mais favorecida acima de 730 °C 
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(WANG et al., 1996; BRADFORD e VANNICE, 1999; ISTADI e AMIN, 2006; NIKOO e 

AMIN, 2011). 

 

𝐶𝑂2 + 𝐻2  ⇌  𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 ∆𝐻298 𝐾
° =  41,0 𝑘𝐽 𝑚𝑜𝑙−1 (Equação 3.6) 

𝐶𝐻4 ⇌ 𝐶 + 2 𝐻2

 

∆𝐻298 𝐾
° =  74,9 𝑘𝐽 𝑚𝑜𝑙−1 (Equação 3.7) 

2 𝐶𝑂 ⇌  𝐶 +  𝐶𝑂2

 

∆𝐻298 𝐾
° =  −172,4 𝑘𝐽 𝑚𝑜𝑙−1 (Equação 3.8) 

 

A reação de deslocamento gás-água reversa compartilha a maioria dos catalisadores 

da reforma com CO2, sendo frequentemente observada como uma reação colateral. Ela é 

responsável pela diminuição da razão H2/CO (ARAMOUNI et al., 2018). Essa reação é 

favorecida com o aumento da temperatura (ZHANG et al., 2007), porém Wang et al. (1996) 

observaram um limite de temperatura de 820 °C para a sua ocorrência, não havendo indícios 

da RWGS acima dessa temperatura. 

Outro produto indesejado da reforma é o coque. Segundo Wang et al. (1996), as duas 

principais reações responsáveis pela sua formação são a reação de decomposição do metano 

(Equação 3.7) e a reação de Boudouard ou desproporcionamento do CO (Equação 3.8). 

Apesar de existirem outras reações possíveis, como a hidrogenação de monóxido e de dióxido 

carbono (𝐶𝑂 + 𝐻2  ⇌  𝐶 + 𝐻2𝑂; 𝐶𝑂2 + 2 𝐻2  ⇌  𝐶 + 2 𝐻2𝑂), os autores observaram as duas 

primeiras reações como principais responsáveis pela formação de coque na faixa de 

temperatura entre 557 °C e 700 °C. Além disso, a reação de Boudouard não foi observada em 

temperaturas superiores a 820 °C. Nikoo e Amin (2011), por outro lado, observaram apenas a 

decomposição do metano como favorecida em temperaturas acima de 527 °C. Uma discussão 

mais detalhada sobre a formação de coque será feita num tópico à frente neste capítulo. 

Outros fatores que podem influenciar o rendimento da reação são a pressão e a razão 

CO2/CH4. Pelo princípio de Lavoisier, por ser uma reação reversível, altas pressões favorecem 

a reação que produz menor quantidade de matéria gasosa. Ou seja, menores pressões 

favorecem a reação principal. Finalmente, razões CO2/CH4 acima de 1 favorecem o 

rendimento a gás de síntese (LI et al., 2008 e LUYBEN, 2014). 

A elevada temperatura, e consequente alta demanda energética, juntamente com a 

necessidade de um catalisador estável e ativo, que não sofra desativação, dificultam a 

aplicação industrial dessa reação. Normalmente, em plantas em operação, essa é associada à 

reforma a vapor para maior controle da razão H2/CO (DĘBEK et al., 2017). 
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3.2.2.2 Mecanismo reacional 

 

O mecanismo da reforma seca é bem descrito por Papadopoulou et al. (2012) e pode 

ser resumido em quatro etapas: adsorção dissociativa do metano, adsorção dissociativa do 

CO2, formação do grupo hidroxila e oxidação dos intermediários seguido de dessorção. Os 

autores também apresentam uma lista de todas as reações elementares possíveis de ocorrer na 

reação de conversão do metano com CO2. A Figura 3.5 apresenta o mecanismo da reação de 

forma simplificada.  

A adsorção dissociativa é a primeira etapa e consiste na ativação da ligação C-H. 

Essa é a etapa que determina a taxa de desenvolvimento da reação e é extremamente 

relacionada com as propriedades da superfície do catalisador. As espécies CHx parcialmente 

dissociadas adsorvem preferencialmente em sítios de forma a completar a valência do 

carbono. Ou seja, espécies CH3 adsorvem em um único sítio, enquanto espécies CH2 realizam 

uma adsorção do tipo ponte, entre dois sítios metálicos. 

 

Figura 3.5 – Mecanismo de reação da reforma com CO2 do metano 

 

a Adsorção dissociativa de CO2 no metal e no metal-suporte. 
b Dessorção rápida de CO e H2. 
c Formação de grupos hidroxila superficiais e spillover de oxigênio. 
d Hidroxilas e oxigênios oxidam espécies CHx adsorvidas, formando CO e H2. 

Adaptado de: PAPADOPOULOU et al., 2012 

 

Suportes com maior basicidade de Lewis favorecem a adsorção de CO2 e mitigam a 

formação de coque pela maior adsorção de CO2. A dessorção dissociativa do CO2 pode 

ocorrer de três formas. A primeira é a adsorção somente do carbono, a segunda é a adsorção 
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do carbono e de um oxigênio, deixando o outro oxigênio exposto, e a terceira é a adsorção 

somente dos oxigênios. Os dois últimos tipos de adsorção são os mais favoráveis para a 

reforma seca. Esse fenômeno de adsorção também é intrinsecamente dependente da superfície 

(e dos defeitos) do catalisador, sendo essa etapa considerada rápida. 

Em comparação com a reforma a vapor, a fase de formação de grupos hidroxila na 

reforma seca é bem menos estudada. Os modelos mais bem trabalhados predizem a migração 

do H do sítio metálico para o suporte, onde ele reage formando hidroxila, a temperaturas 

abaixo de 800 °C. Essa etapa é considerada quase imediata por ser relacionada com a reação 

de deslocamento gás-água. 

A oxidação dos intermediários e a dessorção constituem a última etapa. Não há um 

consenso claro na literatura quando ao mecanismo reacional na superfície. Uma hipótese é 

que o oxigênio adsorvido reage com os grupos CHx, também adsorvidos, formando CO e 

CHxO adsorvidos. Outros autores alegam que o grupo CHxO é na verdade o precursor do CO, 

enquanto outros ainda sugerem que o CO venha de carbonatos gerados na adsorção de CO2, 

reduzidos pelo carbono nos metais. Há também a hipótese de que CO seja formado 

diretamente, sem o intermediário CHxO. Essa etapa pode ser considerada a etapa determinante 

em alguns casos. A dessorção do CO e H2, por fim, ocorre rapidamente (PAPADOPOULOU 

et al., 2012). 

 

3.2.3 Reforma a vapor 

 

A reforma a vapor foi inicialmente estabelecida na década de 1930 e se consolidou, 

nos dias atuais, como a reação de conversão do metano mais madura industrialmente. Por 

causa da alta razão H2/CO, esse processo é o mais relevante econômica e industrialmente no 

cenário da produção de H2, sendo responsável por 48% de toda produção de H2 no mundo 

(CHEN et al., 2007 e EMBRAPA, 2020). A Equação 3.4 apresenta a reação de reforma a 

vapor em si. 

No entanto, no processo de reforma a vapor, assim como nas demais reformas, várias 

reações podem ocorrer em paralelo com a principal. Dessas, vale se destacar a reação de 

deslocamento gás-água (WGS), representada na Equação 3.9, que, ao ocorrer juntamente com 

a reforma a vapor, resulta na equação geral descrita pela Equação 3.10 (ÁVILA-NETO, 

2009). Essa reação paralela é extremamente desejada quando o objetivo é a produção de 

hidrogênio, porém indesejada quando se deseja produzir o gás de síntese, pois, como pode ser 

visto, o aumento na quantidade de vapor na alimentação favorece a formação de H2. 
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𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 ⇌  𝐶𝑂2 + 𝐻2 ∆𝐻298 𝐾
° =  −41,0 𝑘𝐽 𝑚𝑜𝑙−1 (Equação 3.9) 

𝐶𝐻4 + 2 𝐻2𝑂 ⇌ 𝐶𝑂2 + 4 𝐻2

 

∆𝐻298 𝐾
° =  165,0 𝑘𝐽 𝑚𝑜𝑙−1 (Equação 3.10) 

 

A reforma a vapor, apesar de bem consolidada, apresenta ainda muito espaço para 

evolução tecnológica, tendo em vista suas diversas limitações. Dentre os principais problemas 

apresentados por ela, podem-se listar os seguintes: (i) a termodinâmica da reação, que por ser 

reversível, limita a quantidade de produtos formados ao valor de equilíbrio na temperatura de 

reação; (ii) as limitações difusionais internas, devido ao tamanho das partículas de catalisador 

usadas nos reformadores; (iii) as reações paralelas de formação de coque, conforme já visto na 

Equação 3.7 (decomposição do metano), na Equação 3.8 (reação de Boudouard), além da 

Equação 3.11 apresentada abaixo, a reação de redução do CO; (iv) a necessidade de 

temperaturas muito altas, devido à natureza extremamente endotérmica da reação; e (v) o 

problema da poluição, relacionado à emissão de CO2, juntamente com o endurecimento nas 

legislações ambientais para a sua liberação na atmosfera (LLOYD et al., 1989; ELNASHAIE 

e ELSHISHINI, 1993; CHEN et al., 2007) 

 

𝐶𝑂 + 𝐻2  ⇌  𝐶 + 𝐻2𝑂 ∆𝐻298 𝐾
° =  −131,3 𝑘𝐽 𝑚𝑜𝑙−1 (Equação 3.11) 

 

A Figura 3.6 apresenta a energia livre de Gibbs para a reação da reforma a vapor e as 

principais reações concomitantes. Thomas e Thomas (2014) relatam que além do controle de 

temperatura de reação na faixa adequada, uma boa estratégia para evitar a deposição de coque 

é o aumento da quantidade de vapor na alimentação, o que favorece a reação de reforma 

frente às demais e causa razões CO2/CO e H2/CH4 mais elevadas. 
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Figura 3.6 – Energia livre de Gibbs para a reforma a vapor e reações paralelas em função da 

temperatura 

 

Adaptado de: THOMAS e THOMAS, 2014 

 

O mecanismo reacional é descrito a seguir conforme descrito por Thomas e Thomas 

(2014). O termo S representa um sitio ativo do catalisador, enquanto (ads.) representa a 

molécula adsorvida no sitio ativo. O mecanismo é muito similar ao da reforma seca e, como 

nela, o primeiro estágio é a adsorção dissociativa do metano, havendo a necessidade da 

ativação da ligação C-H. 

 

𝐶𝐻4 + 2 𝑆 ⇌ 𝐶𝐻3(𝑎𝑑𝑠.) + 𝐻(𝑎𝑑𝑠.)  (Equação 3.12) 

𝐶𝐻3(𝑎𝑑𝑠.) + 𝑆 ⇌ 𝐶𝐻2(𝑎𝑑𝑠.) + 𝐻(𝑎𝑑𝑠.)

 

 (Equação 3.13) 

𝐶𝐻2(𝑎𝑑𝑠.) + 𝑆 ⇌ 𝐶𝐻(𝑎𝑑𝑠.) + 𝐻(𝑎𝑑𝑠.)

 

 (Equação 3.14) 

𝐶𝐻2(𝑎𝑑𝑠.) + 𝑆 ⇌ 𝐶(𝑎𝑑𝑠.) + 𝐻(𝑎𝑑𝑠.)

 

 (Equação 3.15) 

𝐻2𝑂 + 2 𝑆 ⇌ 𝑂𝐻(𝑎𝑑𝑠.) + 𝐻(𝑎𝑑𝑠.)

 

 (Equação 3.16) 

𝑂𝐻(𝑎𝑑𝑠.) + 𝑆 ⇌ 𝑂(𝑎𝑑𝑠.) + 𝐻(𝑎𝑑𝑠.)

 

 (Equação 3.17) 

𝐶(𝑎𝑑𝑠.) + 𝑂(𝑎𝑑𝑠.)  ⇌  𝐶𝑂(𝑎𝑑𝑠.) +  𝑆

 

 (Equação 3.18) 

𝐶𝐻𝑥(𝑎𝑑𝑠.) + 𝑂(𝑎𝑑𝑠.)  ⇌  𝐶𝑂(𝑎𝑑𝑠.) + 𝑥 𝐻(𝑎𝑑𝑠.)

 

 (Equação 3.19) 

𝐶𝑂(𝑎𝑑𝑠.)  ⇌  𝐶𝑂 +  𝑆

 

 (Equação 3.20) 

2 𝐻(𝑎𝑑𝑠.)  ⇌   𝐻2 + 2 𝑆

 

 (Equação 3.21) 
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3.2.4 Oxidação parcial 

 

A oxidação parcial do metano data de 1946, quando foi estudada pela primeira vez 

por Prettre et al. (1946), com uma razão O2/CH4 igual a 0,5. Os autores perceberam que, 

apesar de ser uma reação exotérmica, como pode ser visto na Equação 3.5, há a necessidade 

de altas temperaturas, acima de 850 °C, para que essa seja a reação predominante ao invés de 

outras, como a oxidação total. Essa reação desperta muito interesse industrial por fornecer 

uma razão H2/CO igual a 2, ideal para síntese de Fischer-Tropsch, além de ser exotérmica, o 

que indica um menor gasto energético quando comparado com suas contrapartes, a reforma a 

vapor e a reforma seca. 

Os autores propuseram que a reação não ocorreria de forma direta, ocorrendo 

primeiro uma oxidação total, seguida de reformas seca e a vapor (PRETTRE et al., 1946). 

Porém, estudos mais recentes mostraram que a reação pode ocorrer tanto de forma indireta, 

quanto de forma direta, este último exigindo as maiores temperaturas. O mecanismo da reação 

direta é extremamente similar ao das reações de reforma anteriormente vistas, seguindo as 

Equações 3.12 a 3.15 e 3.18 a 3.21. Sua principal diferença é a etapa de adsorção dissociativa 

do O2, que se segue conforme a Equação 3.22 (QIN et al., 1996 e YAN et al., 2004). 

 

𝑂2 + 2 𝑆 ⇌ 2 𝑂(𝑎𝑑𝑠.)  (Equação 3.22) 

 

No mecanismo da reação indireta, entretanto, o oxigênio adsorvido dessorve em O2 

novamente, oxidando o metano por completo conforme a Equação 3.23. Dessa forma, todo o 

oxigênio é rapidamente consumido e o CO2 e H2O formados reagem com CH4 conforme a 

Equação 3.3 e a Equação 3.4, reformando-o (PRETTRE et al., 1946; QIN et al., 1996; 

SANTOS, 2015). 

 

𝐶𝐻4 + 2 𝑂2 ⇌ 𝐶𝑂2 + 2 𝐻2𝑂

 

∆𝐻298 𝐾
° =  −802 𝑘𝐽 𝑚𝑜𝑙−1 (Equação 3.23) 

 

Dentre as reações paralelas que podem ocorrer, a reação de deslocamento gás-água 

(Equação 3.9) é uma das principais, seguida da reação de decomposição do metano (Equação 

3.7) e da reação de Boudouard (Equação 3.8). Estas últimas são responsáveis pela formação 

de coque, e consequente desativação do catalisador, e são as reações indesejadas que ocorrem 

mais frequentemente, pois são muito relacionadas com as altas temperaturas (SANTOS, 

2015). 
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Com relação à termodinâmica da reação, Ávila-Neto et al. (2009) concluiu que além 

da temperatura, a razão O/C (ou O2/CH4) na entrada do reator é um fator determinante na 

conversão do metano. A Figura 3.7 apresenta a dependência da conversão e dos produtos 

formados com a temperatura da reação para a razão O/C igual a 0,5, enquanto a Figura 3.8 

apresenta o efeito da variação da razão O/C com a formação de produtos. 

 

Figura 3.7 – Distribuição dos produtos da oxidação parcial em função da temperatura (P = 1 

atm; O/C = 0,5; linha tracejada indica conversão do CH4) 

 

Adaptado de: ÁVILA-NETO et al., 2009 

 

Figura 3.8 – Composição de equilíbrio da oxidação parcial em função da razão O/C na 

alimentação (P = 1 atm; T = 1000 °C) 

 

Adaptado de: ÁVILA-NETO et al., 2009 
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3.2.5 Catalisadores típicos 

 

As reações de conversão são tipicamente catalisadas por metais de transição do 

grupo VIII B, com destaque especial para os metais nobres, Pt, Pd, Ir, Ru e Rh, e metais de 

transição, como Ni, Co e Fe (YORK et al., 2003; WEI e IGLESIAS, 2004; LI et al., 2011). 

Os metais nobres, em particular, despertam muito interesse por sua grande estabilidade, 

resistência à formação de coque e grande atividade em altas temperaturas, porém se mostram 

pouco ou nada viáveis para aplicações industriais devido ao alto custo e abundância limitada 

(USMAN et al., 2015). 

Em estudos comparativos mais antigos, o Ni já se apresentava como opção aos 

metais nobres. Apesar de não figurar entre os melhores, tanto para a reforma a vapor quanto 

para a reforma seca, sua atividade frente às reações de conversão já se mostrava comparável. 

Um dos maiores problemas apresentados por essa fase ativa, no entanto, é a formação de 

coque mais acentuada, pois esta também catalisa reações de formação carbono 

(ROSTRUPNIELSEN e HANSEN, 1993; YORK et al., 2003; LI et al., 2011). Fatores como a 

natureza da fase ativa, natureza do suporte e método de síntese influenciam grandemente a 

atividade dos catalisadores.  

 

3.2.5.1 Fases ativas 

 

Hou et al. (2006) prepararam catalisadores de Ni, Co e metais nobres suportados em 

α-Al2O3 por métodos de impregnação a fim de comparar os efeitos das diferentes fases ativas. 

Os catalisadores de metais nobres apresentaram as maiores estabilidades e resistência à 

formação de coque, com exceção do catalisador de Pd, que formou 4,9 mgcoque gcat
-1 h-1. Ni e 

Co formaram 24 e 49,4 mgcoque gcat
-1 h-1 respectivamente. O catalisador mais ativo foi o de Rh, 

seguido por Ru, Ir, Pd e Pt. A menor estabilidade apresentada pelos catalisadores de Pd e Pt 

foi associada pelos autores a sinterização desses metais em altas temperaturas. Vale ressaltar a 

alta conversão inicial dos catalisadores de Ni e Co, que apresentaram valores somente 

menores aos do catalisador de Rh. As reações ocorreram com 50 mg de catalisadores 

contendo 5% em peso de fase ativa de metais nobres ou 10% em peso de metais não-nobres, a 

800 °C, 25 mL min-1 de CH4, 25 mL min-1 de CO2 e velocidade espacial de 60000 mL gcat
-1 

h-1 (USMAN et al., 2015 e ARAMOUNI et al., 2018). 

Catalisadores bimetálicos também são bastante utilizados na literatura. Hou et al. 

(2006) também estudaram o efeito da promoção dos seus catalisadores de Ni com Rh, 
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formando uma liga Ni-Rh bimetálica que se mostrou mais ativa na reação de reforma seca e 

não apresentou formação de coque. Esse efeito foi atribuído ao efeito sinérgico entre Rh e Ni, 

culminando na formação de clusters NiRh. Outros autores também estudaram ligas de PtNi, 

RhNi, NiPd, NiCo, RuCe e até mesmo NiMo, em sua maioria relatando um efeito sinérgico 

entre os metais, responsável por atividades maiores quando comparados com os mesmos 

catalisadores, porém com fase ativa monometálica (JÓŹWIAK et al., 2005; PAWELEC et al., 

2007; STEINHAUER et al., 2009; FAN et al., 2010; GARCÍA-DIÉGUEZ et al., 2010; 

HORVÁTH et al., 2011; HUANG et al., 2011). 

Óxidos do tipo perovskitas são comumente usados nas reações de reforma. As 

estruturas do tipo LaxA1-xNi1-yByO3, onde A representa um cátion substituído numa vacância 

de La e B, numa vacância de Ni, são frequentemente usadas como precursores para os 

catalisadores da reforma. Arandiyan et al. (2014) sintetizaram catalisadores de 

La0,4M0,6Ni0,8Al0,2O3, onde M era um metal nobre (Ir, Pd, Pt, Ru, Rh) ou La, e utilizaram na 

reforma seca do metano a 850 °C por 3000 min, encontrando uma ordem de atividade 

extremamente similar a encontrada por Hou et al. (2006): catalisadores de Rh mais ativos, 

seguidos de Ru, Ni, Ir, Pt e Pd (La0,4Rh0,6Ni0,8Al0,2O3 > La0,4Ru0,6Ni0,8Al0,2O3 > 

LaNi0,8Al0,2O3 > La0,4Ir0,6Ni0,8Al0,2O3 > La0,4Pt0,6Ni0,8Al0,2O3 > La0,4Pd0,6Ni0,8Al0,2O3). A 

razão H2/CO encontrada pelos autores foi mais baixa do que a unidade para o catalisador 

La0,4Pd0,6Ni0,8Al0,2O3, o que indicou a ocorrência da reação de shift reversa (RWGS).  

Sutthiumporn et al. (2012) sintetizou catalisadores de La0,8Sr0,2Ni0,8M0,2O3, 

chamados de LSN(M)O pelos autores, onde M representa Bi, Cr, Co, Cu ou Fe. Os autores 

destacaram os catalisadores com Cu e Fe em particular, tendo o primeiro apresentado uma 

maior atividade catalítica inicialmente e maior potencial de ativação da ligação C-H, 

atribuídos a uma maior acessibilidade dos sítios de Ni e uma mobilidade das espécies de 

oxigênio, respectivamente. A grande desvantagem observada foi a menor estabilidade. O 

segundo, em contrapartida, apresentou um comportamento invertido: maior estabilidade, 

porém uma menor atividade inicial. A Figura 3.9 apresenta as conversões observadas pelos 

autores. 
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Figura 3.9 – Atividade catalítica das perovskitas reduzidas do tipo La0,8Sr0,2Ni0,8M0,2O3 (M = 

Bi, Cr, Co, Cu ou Fe) na reforma seca do metano 

 
a Conversão de CH4 em 10 horas de todos os catalisadores. 
b Conversão de CO2 em 10 horas de todos os catalisadores. 
c Conversão de CH4 em 24 horas apenas dos catalisadores com Cu e Fe. 
d Conversão de CO2 em 24 horas apenas dos catalisadores com Cu e Fe. 

Adaptado de: SUTTHIUMPORN et al., 2012 

 

3.2.5.2 Suportes típicos 

 

A escolha do suporte, bem como suas propriedades físico-químicas, sua natureza e 

seus precursores, influencia grandemente na estabilidade e atividade dos catalisadores na 

reação. Wang e Ruckenstein (2000) compararam o efeito dos suportes de óxidos redutíveis 

(CeO2, Nb2O5, Ta2O5, TiO2 e ZrO2) e irredutíveis (SiO2, MgO, γ-Al2O3, Y2O3 e La2O3) em 

catalisadores com 0,5% p/p de Rh. Uma grande diferença foi observada nas conversões de 

CH4 e CO2 com a variação dos suportes. Enquanto foi observada a sinterização do Rh em 

suportes de SiO2, Y2O3 e Ta2O5; γ-Al2O3, MgO e La2O3 foram responsáveis por uma grande 

estabilidade dos catalisadores, atribuída pelos autores a uma interação forte entre suporte e 

metal (Strong Metal-Support Interaction – SMSI). Como regra geral, observaram-se maiores 

conversões e maior razão H2/CO nos catalisadores suportados em óxidos irredutíveis. 

Zhang et al. (2015) estudaram a reação de conversão do metano com CO2 em um 

reator tubular de leito-fixo a 750 °C com catalisadores de NiO suportados em MgO, Al2O3, ou 

Al2O3 modificado com MgO, ZrO2, SiO2 e TiO2. O catalisador de maior destaque foi o 
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NiO/Al2O3-MgO, pois os sítios básicos do MgO aumentam a capacidade de quimissorção de 

CO2, além de reduzirem a formação de coque, aumentarem a dispersão metálica e 

aumentarem a estabilidade. O NiO/MgO também apresentou boa atividade catalítica, porém 

inferior ao NiO/ Al2O3-MgO. O NiO/Al2O3 apresentou uma interação muito forte entre a fase 

ativa e o suporte, ao ponto de formar NiAl2O4, o que diminuiu muito a dispersão metálica e 

dificultou a redução da fase ativa. Os demais catalisadores apresentaram resultados menos 

interessante, seja por uma pequena área específica do suporte e uma pequena dispersão 

metálica consequentemente (NiO/TiO2), seja por apresentarem uma significante desativação 

por sinterização (NiO/SiO2, NiO/ZrO2). 

A Tabela 3.4 e a Tabela 3.5 apresentam um resumo das propriedades dos principais 

tipos de catalisadores utilizados na reforma seca do metano. As tabelas estão divididas de 

acordo com o tipo de suporte utilizado (óxidos de metais redutíveis, irredutíveis, mesoporosos 

e compósitos) e o tipo de fase ativa (metais nobres, não-nobres, monometálicos e 

bimetálicos). A primeira tabela apresenta as propriedades de catalisadores com fase ativa 

monometálica, enquanto a segunda apresenta as propriedades dos bimetálicos (ARAMOUNI 

et al., 2018). 
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Tabela 3.4 – Propriedades dos catalisadores monometálicos de acordo com o tipo de suporte. 

 
 

Fase ativa monometálica 

Não-nobres Nobres 

Suportes 

Óxidos de 

metais 

redutíveis 

Boa capacidade redox; 

Risco de sinterização; 

Ex.: Ni/ZrO2 

Resistência à formação de 

coque e sinterização; 

Maior estabilidade, menor 

atividade; 

Ex.: Rh/ZrO2 

Óxidos de 

metais 

irredutíveis 

Menor chance de sinterização; 

Menor formação de coque em 

suportes básicos; 

Ex.: Ni/Al2O3 

Menor formação de coque em 

suportes com sítios básicos; 

Ex.: Rh/Al2O3 

Mesoporosos 

Menor desativação por 

confinamento físico; 

Não há menos formação de 

coque; 

Ex.: Co/carvão ativado 

Conversão elevada; 

Grande dispersão metálica; 

Compósitos 

Balanceamento entre SMSI, 

basicidade e dispersão 

metálica; 

Ex.: Ni/MgO-Al2O3 

Ru e Rh facilmente redutíveis; 

Boa interação entre suporte e 

fase ativa; 

Ex.: Rh/perovskitas 

Adaptado de: ARAMOUNI et al., 2018 
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Tabela 3.5 – Propriedades dos catalisadores bimetálicos de acordo com o tipo de suporte. 

 
 

Fase ativa bimetálica 

Não-nobres Mistos Nobres 

Suportes 

Óxidos de 

metais 

redutíveis 

Efeito sinérgico; 

Maiores dispersões, 

porém menores 

interações com o 

suporte; 

Performances não 

satisfatórias; 

Ex.: Ni-ZrO2/Al2O3 

Metais nobres em 

pequena quantidade 

melhoram a dispersão 

da outra fase ativa e 

aumentam a 

resistência a 

formação de coque; 

Ex.: Ni-Rh/ZrO2 

O equilíbrio entre a 

interação fraca com 

o suporte e a boa 

dispersão resultaria 

em uma 

estabilidade 

aceitável; 

Ainda sem relatos 

na literatura. 

Óxidos de 

metais 

irredutíveis 

Boa interação entre 

metais e suporte; 

Maior atividade e 

deposição de carbono 

em (frente a 

monometálicos); 

Ni/Co formam ligas 

interessantes; 

Ex.: Ni-Ce/Al2O3 

Menor formação de 

coque; 

Metais nobres 

favorecem a 

redutibilidade; 

Suportes irredutíveis 

geram catalisadores 

mais ativos; 

Ex.:Ni-Rh/Al2O3 

Atividade e 

estabilidade 

excelentes; 

Bom efeito 

sinérgico; 

Ex.: Pt-

Ru/γ-Al2O3 

Mesoporosos 

Sem informações 

sobre esse tipo de 

sistema; 

Sugestão dos autores: 

Ni-Co/SBA15 

Resistência a 

envenenamento por 

coque; 

Ex.: Rh-Ni/SBA15 

Espera-se que 

metais nobres bem 

dispersos cofinados 

nos mesoporos 

aumentem a 

resistência a coque. 

Compósitos 

Grande variedade de 

combinações; 

Bom efeito sinérgico; 

Boas performances; 

Ex.: Ni-Mo/SBA15-

La2O3 

Fases ativas mistas 

são extremamente 

promissoras em 

compósitos; 

Ex.: MgO-Al2O3 

como suporte 

Grande potencial 

de desempenho 

catalítico, porém 

não são atrativos 

economicamente. 

Adaptado de: ARAMOUNI et al., 2018 
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3.2.5.3 Métodos de síntese 

 

Os métodos de síntese mais comuns relatados para os catalisadores da reforma a seca 

são a coprecipitação e as impregnações em série. Em um comparativo entre elas, os estudos 

com síntese via coprecipitação se mostraram mais ativos do que aqueles com síntese via 

impregnação nos catalisadores de Pt/ZrO2 promovido com Ce (ÖZKARA-AYDINOĞLU et 

al., 2009). Além disso, em outro estudo, catalisadores de Ni/Ce0,75Zr0,25O2 também se 

mostraram mais ativos quando sintetizados por coprecipitação com promotor de brometo de 

centrimônio em comparação com aqueles sintetizados por coprecipitação sem promotores, os 

segundos mais ativos, e com os sintetizados por impregnação, os menos ativos da série 

(CHEN et al., 2008).  

Min et al. (2015) compararam os métodos de preparo de coprecipitação e sol-gel 

para seus catalisadores de Ni/MgO-Al2O3. Ambos os métodos apresentaram conversões muito 

similares de CH4 e CO2 até 40 h de reação a 800 °C, 1 atm, 0,1 g de catalisador, razão 

CH4:CO2:N2 igual a 1:1:1 e velocidade espacial de 36000 mL CH4 h
-1 gcat

-1. A atividade e a 

estabilidade dependeram majoritariamente da razão Mg/Al, porém foi observado que os 

diferentes métodos foram responsáveis por diferentes distribuições de tamanho de partícula, o 

que resulta em desativações por coque e por sinterização diferentes. Em especial, o método de 

coprecipitação apresentou partículas maiores, mais suscetíveis à formação de coque e mais 

propensas a sinterização. 

Avanços nas técnicas de síntese, como tratamentos por plasma (impregnação, micro-

ondas), sol-gel, microemulsões ou catalisadores do tipo core-shell se apresentam como opções 

muito promissoras, sendo essas frequentemente mais resistentes aos problemas de desativação 

quando comparadas com os métodos tradicionais. Mesmo assim, os métodos tradicionais 

ainda figuram como os métodos mais utilizados (USMAN et al., 2015). 

 

3.2.5.4 Hidrotalcitas (HT) como suporte 

 

Como apresentado anteriormente, tanto o suporte quanto o método de síntese 

influenciam grandemente a atividade dos catalisadores na reação de conversão do metano. 

Um suporte que se destaca em especial é o suporte misto de MgO e Al2O3. A decomposição 

térmica de hidróxidos duplos lamelares do tipo hidrotalcita de Mg e Al se mostraram 

recentemente como suportes muito promissores, apresentando boa atividade e estabilidade. 

Esse fato foi atribuído ao aproveitamento das características de ambos os óxidos presentes, 
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tanto da alumina, quanto da magnésia, e a supressão da formação de fases inativas à reação, 

como o aluminato de níquel, NiAl2O4, e a solução sólida de NiO-MgO (DĘBEK et al., 2017). 

Hidróxidos duplos lamelares, ou hidrotalcitas, são minerais de ocorrência natural e 

que possuem estrutura similar à do talco, porém mais hidratados. A fórmula química do 

composto natural é Mg6Al2(OH)16CO3·4H2O. Nessa estrutura, os cátions de magnésio 

divalentes são parcialmente substituídos por cátions de alumínio trivalentes, o que faz com 

que a folha onde os cátions estão presentes seja positivamente carregada. Essa carga positiva é 

compensada pelos ânions de carbonato presentes na região interlamelar. A substituição dos 

cátions só é possível pela similaridade de raio iônico do Mg2+ e do Al3+ (CAVANI et al., 

1991). A Figura 3.10 apresenta a estrutura típica de uma hidrotalcita. 

 

Figura 3.10 – Estrutura molecular do tipo hidrotalcita 

 

Adaptado de: DĘBEK et al., 2017 

 

Do ponto de vista cristalográfico, a estrutura da hidrotalcita pode ser dividida em 

folhas ou lamelas e essas podem ser subdivididas em unidades octaédricas do tipo brucita 

(hidróxido de magnésio; Mg(OH)2), onde o cátion central 2+ ou 3+ é cercado por 6 hidroxilas 

(OH-). As unidades se ligam entre si pelos vértices do octaedro, formando as folhas (ou 

lâminas), como é mostrado na Figura 3.10. O arranjo final pode ser do tipo romboédrico ou 

hexagonal, a depender se a célula unitária da hidrotalcita é formada por duas ou três folhas de 

brucitas, respectivamente (DĘBEK et al., 2017). 
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As hidrotalcitas podem ser também sintetizadas em laboratório e ter seus cátions e 

ânions parcial ou totalmente substituídos sem que a estrutura característica se perca. A 

fórmula geral pode ser representada por [M2+
1-xM

3+
x(OH)2][(A

n-
x/n)·mH2O], onde M2+ é um 

cátion divalente, M3+ é um cátion trivalente, A representa os ânions interlamelares e x, a 

fração molar do cátion trivalente. Essa fórmula molecular pode ser dividida em duas partes 

para melhor entendimento, sendo a primeira, [M2+
1-xM

3+
x(OH)2], a parte que descreve a 

estrutura da lâmina e a segunda, [(An-
x/n)·mH2O], a parte que descreve a composição aniônica 

interlamelar (FORANO et al., 2013). 

A Figura 3.11 e a Figura 3.12 sumarizam os trabalhos estudados por Dębek et al. 

(2017) e apresentam um comparativo das conversões de CH4 e CO2, respectivamente, obtidas 

por catalisadores de Ni suportados em diferentes sistemas vários, sendo eles divididos em 

óxidos, óxidos mistos e zeólitas (símbolos verdes) e hidrotalcitas ou materiais derivados de 

hidrotalcitas (símbolos azuis). Apesar de uma comparação direta de atividade não ser possível 

devido às variações de métodos de síntese, condições de reação e quantidade de Ni presente 

nas amostras, é possível observar que os catalisadores suportados em HT apresentam valores 

elevados de conversão, estando sempre entre os mais ativos. Isso se deve ao fato, como citado 

anteriormente, das particularidades físico-químicas desse material, o qual concilia uma 

abundante, porém moderada força básica e um maior controle do tamanho de partícula das 

espécies de Ni. Além disso, vale ressaltar que esse tipo de catalisador já é razoavelmente ativo 

em temperaturas relativamente baixas, em torno de 500 °C.  

 

Figura 3.11 – Comparativo da conversão de CH4 em função da temperatura em diversos 

catalisadores de Ni 

 

Adaptado de: DĘBEK et al., 2017 
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Figura 3.12 – Comparativo da conversão de CO2 em função da temperatura em diversos 

catalisadores de Ni 

 

Adaptado de: DĘBEK et al., 2017 

 

 

3.2.6 O problema da desativação 

 

A desativação catalítica é um frequente problema enfrentado nas reações de 

conversão do metano. O entendimento dos seus mecanismos é um ponto chave tanto para a 

síntese de catalisadores mais eficientes e resistentes, quanto para a otimização das condições 

de reação. De maneira geral, os mecanismos de desativação podem ser classificados em três 

principais grupos, sendo eles o envenenamento catalítico; a degradação térmica, química ou 

mecânica; e as incrustações e recobrimento da superfície com espécies inativas (ALVES, 

2015 e PACHECO et al., 2011). 

O risco de envenenamento dos catalisadores na reforma do metano é muito associado 

à pureza dos reagentes. Sulfetos, cloretos, arsênico e metais pesados, compostos geralmente 

associados à exploração do gás natural, são os principais venenos na reforma, sendo sulfetos 

os mais observados. Portanto, em processos industriais, é comum o pré-tratamento da 

alimentação em um dessulfurizador e a utilização de um leito de guarda para adsorção 

irreversível de compostos sulfurados (BARTHOLOMEW e FARRAUTO, 2011). A utilização 

de metais nobres se apresenta como opção para os catalisadores por possuírem maiores 

resistência ao envenenamento, porém o alto custo desses materiais inviabiliza sua utilização 

em escala (SANTOS, 2009). 

Dentre os problemas de degradação, a sinterização se destaca devido às altas 

temperaturas necessárias a reação. Esse fenômeno consiste no crescimento das partículas 
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devido ao aumento de temperatura. Quando a sinterização se dá no suporte, há a diminuição 

da área especifica e o risco do aprisionamento mecânico de partículas de fase ativa. Já quando 

ocorre no metal, há a coalescência das partículas, com consequente aumento de tamanho e 

diminuição da dispersão metálica. Um aumento na força de interação entre suporte e fase 

ativa também costuma ser observado, o que também acarreta na diminuição da atividade 

(SANTOS, 2009). 

As altas temperaturas reacionais não são somente responsáveis por problemas de 

sinterização. Problemas de incrustação, mais especificamente a formação de coque, assolam 

os catalisadores da reforma. Além das reações de formação de coque (Equação 3.7, Equação 

3.8 e Equação 3.11) serem catalisadas pelos mesmos catalisadores, as altas temperaturas 

fornecem energia suficiente para a quebra de todas as ligações C-H (ARAMOUNI et al., 

2018). É possível prever a probabilidade da ocorrência dessas reações através de cálculos 

teóricos, porém ainda há muitos desvios devido ao padrão termodinâmico normalmente 

utilizado. O carbono grafítico é o mais conhecido termodinamicamente e abundantemente 

usado como padrão nos modelos, porém várias outras formas carbonáceas podem ser 

formadas, muitas delas preferencialmente em detrimento ao carbono grafítico (ALSTRUP et 

al., 1998 e BARTHOLOMEW, 2001). 

Usman et al. (2015) apresentam uma análise de tendência a deposição de coque com 

base nas razões O/C e H/C na alimentação. Segundo os autores, quanto menores as razões, 

maior será a tendência de formação de coque. Ao se comparar as reações de conversão do 

metano, a reforma seca apresenta as razões iguais a 1 e 2, respectivamente, enquanto a 

oxidação parcial apresenta razões O/C = 1 e H/C = 4 e a reforma a vapor, O/C = 1 e H/C = 6. 

Dessa forma, a reforma seca apresenta a maior tendência à formação de coque dentre as 

reações aqui apresentadas. 

O coque se forma em três formatos predominantes nas reações: coque pirolítico, 

carbono filamentar (wishkers) e carbono polimérico/encapsular. Os dois primeiros são mais 

relacionados a altas temperaturas, enquanto o último é formado em temperaturas mais baixas. 

O carbono polimérico é formado pela deposição de camadas grafênicas de CHx, que terminam 

por encapsular a espécie catalítica, enquanto o coque pirolítico é associado a exposição de 

hidrocarbonetos pesados a altas temperaturas. Entretanto, é o carbono filamentar o mais 

comumente observado em catalisadores de Ni (ARAMOUNI et al., 2018). 

Outra forma de se classificar o coque formado é pela temperatura programa de 

hidrogenação das espécies. Papadopoulou et al. (2012) classificam essas espécies como Cα, 

Cβ e Cγ, onde Cα é uma estrutura do tipo carbeto superficial, facilmente hidrogenada em 
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baixas temperaturas (50 °C); Cβ é um carbono amorfo, muito relacionado com a formação dos 

filamentos e de mais difícil hidrogenação (entre 100 e 300 °C); e o Cγ é o carbono grafitico, 

hidrogenado somente em temperaturas acima de 400 °C. 

Na reforma seca com catalisadores de níquel, o tipo de coque mais comumente 

depositado são os carbonos filamentares, favorecido pelas altas temperaturas e ausência de 

moléculas de água (ARAMOUNI et al., 2018). Como a adsorção das moléculas de CH4 é 

dissociativa, caso não haja espécies superficiais disponíveis de oxigênio ou hidroxilas para 

reagirem com espécies CHx adsorvidas, essas espécies dissociam até a formação de átomos ou 

grupos de átomos de carbono. Como o carbono é altamente solúvel em cristais de Ni, ele pode 

tanto permanecer na superfície, quanto difundir para as camadas subsuperficiais, mais 

especificamente nas interfaces entre Ni e suporte (PAPADOPOULOU et al., 2012).  

A Figura 3.13 apresenta uma representação esquemática dos mecanismos de 

formação de coque. Com a formação do coque filamentar, as partículas de Ni se desprendem 

do suporte, sem que isso iniba sua atividade imediatamente. Com o crescimento contínuo, há 

a quebra dos filamentos, levando ao decréscimo da atividade e a problemas operacionais mais 

graves, como quebra do catalisador, formação de pontos quentes e até mesmo o bloqueio 

completo do reator (ARAMOUNI et al., 2018 e PAPADOPOULOU et al., 2012). 

Ainda há debate sobre a influência do tamanho das partículas de Ni na formação de 

coque. Porém, apesar das partículas menores e dos clusters frequentemente apresentarem mais 

defeitos, há uma formação muito menor de filamentos de carbono. Ao se considerar o 

mecanismo de formação do coque, percebe-se uma saturação de carbono na estrutura da fase 

ativa muito mais rápida em partículas menores. Nessas situações, a quantidade de carbono 

difundida é insuficiente para a formação de clusters de grafeno, que necessitam de um 

tamanho crítico mínimo de aproximadamente 80 átomos. Portanto, tanto o carbono polimérico 

quanto o filamentar acabam inibidos com a diminuição do tamanho das partículas de Ni 

(PAPADOPOULOU et al., 2012). A literatura ainda discorda quanto ao tamanho crítico das 

partículas de Ni para a formação de coque. Lercher et al. (1996) não observaram a formação 

de coque em partículas menores que 2 nm de diâmetro, porém estudos posteriores sugerem 

que tamanhos maiores, como 10 nm, já seriam suficientes para inibição da deposição de 

carbono (TANG et al., 2000). 
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Figura 3.13 – Mecanismo da formação de coque em catalisadores de Ni na reforma seca 

 
a Espécies de O e OH não ficam disponíveis rápido o suficiente, então há a quebra de todas as ligações C-H e a 

formação de átomos ou grupos de átomos de carbono. 
b Início do recobrimento dos sítios ativos pelos átomos de carbono e a difusão desses na estrutura da fase ativa. 
c Formação das espécies de coque, tanto carbono filamentar, quanto polimérico (encapsulamento). 
d Fases ativas bem dispersas e com menores tamanhos tendem a favorecer a disponibilidade de espécies O e OH, 

que reagem com CHx adsorvido, evitando a formação de coque. 
e Quando bem dispersos e com menores diâmetros de cristalito, ocorre preferencialmente a saturação da partícula 

de fase ativa, sem que as camadas grafênicas atinjam o tamanho crítico necessário para o crescimento filamentar. 
f Suportes ou aditivos que aumentam a adsorção de CO2 proporcionam espécies reativas de O e OH em excesso. 
g Suportes simples ou mistos de óxidos de metais redutíveis proporcionam oxigênio ativo pelo mecanismo de 

Mars-von Krevelen. 
h Aditivos à fase metálica podem bloquear a formação de coque ao impedirem a difusão das espécies de carbono 

na estrutura do níquel. 

Adaptado de: PAPADOPOULOU et al., 2012 
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3.3 FASE ATIVA ATOMICAMENTE DISPERSA: OS SINGLE ATOMS 

 

A estrutura superficial do catalisador é o fator determinante da sua atividade. As 

reações ocorrem na interface entre as nanopartículas do catalisador e os reagentes líquidos ou 

gasosos. Essas nanopartículas superficiais oferecem uma razão área/volume muito maior do 

que o interior do catalisador, além de possuírem um estado eletrônico e de coordenação 

característico e diferente do resto do catalisador, que tende a mudar drasticamente com a 

diminuição do tamanho dessas partículas. O entendimento desses fatores influencia 

grandemente na síntese de catalisadores mais eficientes (CAO et al., 2016). 

A literatura apresenta os nanomateriais como classificáveis de acordo com o seu 

tamanho. As nanopartículas podem ser definidas a partir de seu tamanho variante entre 2 e 

100 nm. Os nanoclusters, por outro lado, são definidos como tendo tamanhos inferiores a 2 

nm. Esses podem ser ainda menores, ao se diminuir ao limite, onde somente um átomo 

isolado está disposto de forma discreta na matriz do suporte, têm-se os single atoms (QU et 

al., 2013; PARKINSON, 2019; CHIVERS, 2020). 

A diminuição no tamanho é responsável por maximizar a área exposta da fase ativa, 

além de ser comumente associada a um grande aumento na atividade por sítio em reações 

específicas. Os SAC são o limite da catálise heterogênea, sendo associados à máxima 

utilização do metal suportado. Essa abordagem é dita como a ponte entre a atividade da 

catálise heterogênea com a seletividade da catálise homogênea (LIANG et al., 2015). 

 

3.3.1 Estado da arte 

 

O termo Single Atom Catalyst data de 2011, do trabalho de Qiao et al. (2011), porém 

traz consigo um conceito mais antigo. Apesar de não possuir tecnologia suficiente para efetiva 

caracterização desses compostos, Patterson e Rooney (1992) já traziam consigo esse conceito, 

relacionando-o com a “Teoria da ligação π”, atribuída a Dewar, Chatt e Duncanson na década 

de 1960. 

Anteriormente ao trabalho de Qiao et al. (2011), a literatura frequentemente se 

dirigia a esses catalisadores como “atomicamente dispersos”. Na verdade, um dos primeiros 

relatos de um metal atomicamente distribuído sobre o suporte data de 1999, do trabalho de 

Asakura et al. (1999), onde os autores relataram Pt dispersa sobre uma matriz de MgO. Nesse 

trabalho, os autores concluíram que a platina estava na forma catiônica, formando um 

espinélio com o MgO, porém com menor número de coordenação, e que foi mais seletivo a 
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reação de desidrogenação, possuindo a mesma atividade que as partículas metálicas 

suportadas em MgO. 

Segundo Wang et al. (2018), após os trabalhos de Asakura et al. (1999), avanços na 

espectroscopia de massas e nas técnicas de deposição motivaram grandes avanços nas 

pesquisas com catalisadores de Au, porém ainda sem muito sucesso na síntese de SAC ativos 

e bem definidos, sendo esse tipo de trabalho ainda muito raro. Foi, no entanto, a partir do 

trabalho de Fu et al. (2003) descrevendo partículas não metálicas, catiônicas, de Au e Pt em 

CeO2 para a reação de deslocamento gás-água que esse tema começou a ser mais bem 

entendido. Sua contrapartida, nanopartículas metálicas de Pt e Au não se mostraram ativas a 

reação. Posteriormente, as nanopartículas foram removidas das amostras com CN-, sendo 

deixadas somente as partículas bem dispersas de Au e Pt, aparentemente fortemente ligadas 

aos grupos Ce-O superficiais. 

Ainda assim, apesar dos avanços posteriores nos trabalhos de Zhang et al. (2005) e 

Hackett et al. (2007), as interações da fase ativa atomicamente dispersa com o suporte, bem 

como a sua localização na amostra ainda eram desconhecidos e não elucidados. O trabalho de 

Qiao et al. (2011) foi o primeiro capaz de juntar a técnica de microscopia de varredura por 

transmissão com imagem de campo escuro de alto ângulo (HAADF-STEM) com a 

modelagem computacional para entender melhor como os átomos de Pt se ligavam ao FeOx e 

como se dava o mecanismo da oxidação de CO com esses catalisadores.  

Desde então, o entendimento dos SAC tem crescido largamente, assim como a 

quantidade de pesquisas e publicações nessa área. Muito disso se deve ao desenvolvimento 

das técnicas de caracterização por resolução atômica, especialmente as de microscopia, e a 

modelagem teórica. A combinação desses é capaz de elucidar a dispersão, ou até mesmo 

estabelecer exatamente a localização dos átomos, bem como trazer luz à ligação do single 

atom com o suporte e a dinâmica mecanística da reação catalítica (in situ) (WANG et al. 

2018). 

Os trabalhos evoluíram nos anos recentes juntamente com o entendimento dos SAC. 

Primeiramente, foram estudados SAC de metais nobres suportados em óxidos. Em seguida, 

átomos isolados de metais nobres em liga metálica, os Single Atom Alloys (SAA), ganharam 

maior enfoque. Por fim, mais recentemente, átomos isolados de metais de transição 

suportados em espécies de carbono dopadas com nitrogênio despertaram muito interesse na 

comunidade científica. Esse último, em especial, tem sido muito estudado no campo da eletro 

e da fotocatálise (KYRIAKOU et al., 2012; QIU et al., 2015; ZHANG et al., 2017; WANG et 
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al. 2018; GIANNAKAKIS et al., 2019; HAN et al., 2019; WANG et al., 2019; ZHENG et 

al., 2019). 

 

3.3.2 Ancoragem e o problema da alta temperatura 

 

Um dos grandes desafios da síntese de catalisadores com fase ativa atomicamente 

dispersa é a etapa chamada de ancoragem. Essa etapa consiste na formação de uma ligação 

mais forte entre os átomos isolados de fase ativa e a matriz de suporte do que a tendência de 

sinterização das partículas metálicas. Tendo em vista o grande aumento da energia livre da 

fase ativa com a diminuição do seu tamanho, essa ligação precisa ser mais intensa, 

proporcionando uma conformação mais estável do que a aglomeração das mesmas em 

nanopartículas (WANG et al. 2018). 

Como discutido anteriormente, os três principais tipos de suporte para os átomos 

isolados são óxidos, metais inertes a reação e matrizes carbonáceas dopadas com 

heteroátomos, em especial, N e S (WANG et al. 2018). A seguir são discutidos exemplos de 

cada tipo dos SAC suportados e suas principais características e propriedades. 

 

3.3.2.1 Óxidos como suporte 

 

Óxidos são os suportes mais comuns para fases ativas metálicas na catálise 

heterogênea. Fatores como sua grande área específica, estrutura cristalina, vacâncias de 

oxigênios ou cátions metálicos, presença de grupos OH superficiais, entre outros, são 

determinantes para estabilização de átomos isolados em sua superfície. Óxidos de metais 

redutíveis despertam particular interesse por sua capacidade de absorver densidade eletrônica, 

o que estabiliza grande parte dos single atoms (WANG et al. 2018). 

O primeiro óxido comumente usado nesses sistemas catalíticos é o óxido de cério, 

CeO2. Ce4+ é facilmente oxidado a Ce3+, fator que comumente estabiliza single atoms 

metálicos, seja pela substituição desses na posição do Ce na matriz ou em suas vacâncias, seja 

pela ligação com O ou OH superficiais. Baixas concentrações de Au e Pt (< 0,5% p/p) são 

comumente dispersos atomicamente com sucesso sobre CeO2 através de métodos úmidos 

tradicionais (JONES et al., 2016 e WANG et al. 2018). 

Simulações computacionais usando o modelo do funcional de densidade (DFT) 

sugerem que a platina adsorve preferencialmente na superfície polar (100) da céria, doando 1 

elétron para cada Ce adjacente (Pt → Pt2+, 2Ce4+ → 2Ce3+), formando uma estrutura quadrado 
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planar de PtO4. Essa estrutura estabiliza o orbital 5d8 do cátion Pt2+. A transferência eletrônica 

é responsável pela maior basicidade dos oxigênios ligados a platina, ao ponto da energia de 

adsorção ser de 678 kJ mol-1, maior do que a energia de adsorção da Pt0, 564 kJ mol-1. Metais 

como Pd e Ni também são estabilizados nessa configuração, enquanto Au ocupa vacâncias de 

Ce (BRUIX et al., 2014 e NEITZEL et al., 2016). 

Óxidos de ferro também são considerados como bons suportes para single atoms. Na 

literatura, Pt, Ir e Au aparecem como atomicamente dispersos sobre FeOx. As análises de 

EXAFS apresentam o catalisador Pt1/FeOx com átomos isolados de platina como tri-

coordenados, com três ligações Pt-O. As análises de DFT corroboram com o que foi visto 

pelo EXAFS e indicam que a platina ocupa uma posição na superfície (001) ligada a três 

oxigênios terminais da estrutura do Fe2O3. O maior tamanho dos átomos de Pt não permite 

que esta integre um plano com os demais átomos de Fe, mas, ao invés disso, ela se localiza 

acima do plano, conforme a Figura 3.14 exemplifica (LIN et al., 2013; QIAO et al., 2015; 

LIN, QIAO et al., 2015). 

 

Figura 3.14 – Estrutura sugerida do catalisador Pt1/FeOx calculada por DFT 

 
a Estrutura sugerida para o Pt1/Fe2O3 calculada por DFT, onde o átomo de Pt se liga a 3 O e se posiciona acima 

da vacância de Fe, ligado a uma estrutura O3 terminal. 
b Estrutura sugerida para o Pt1/Fe3O4 calculada por DFT, onde o átomo de Pt se liga a 2 O. 

Adaptado de: WANG et al., 2018 

 

Quando expostos a atmosferas redutivas, tanto a fase ativa, quanto o suporte férrico 

tendem a se reduzir. A nova configuração da Pt1/Fe3O4 possui uma interação diferente da 

observada para Pt1/Fe2O3. Nessa nova conformação, cada átomo de platina se liga a somente 

dois oxigênios terminais, conforme observado na Figura 3.14. Esse efeito também é 

observado por EXAFS para amostras de Pt1/FeOx recém reduzido. Nessa situação, pode 

ocorrer a sinterização de partículas de platina, o que exige que a concentração de fase ativa 
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seja inferior a 0,1% (p/p) para manutenção dos single atoms (QIAO et al., 2011; YANG et al., 

2013; LIANG et al., 2014). 

Átomos de outros metais nobres, como Au, e Pd, e de metais de transição, como Ni e 

Ag se estabilizam na mesma configuração da platina no suporte de FeOx, dada a mesma 

restrição de concentração, enquanto metais como Ti, Co, Zr e Mn substituem 

preferencialmente o Fe na estrutura. Há a possibilidade dos single atoms se estabilizarem nas 

vacâncias do oxigênio, o que resultaria em uma ligação destes com o cátion do suporte 

(BLIEM et al., 2014 e 2015). 

A alumina, abundantemente utilizada como suporte, apresenta maior dificuldade para 

estabilização de átomos isolados em sua matriz. Em teoria, a boa interação com a maioria dos 

metais nobres e de transição e a alta estabilidade térmica fazem da Al2O3 muito atrativa como 

suporte para os SAC. Porém, por ser um cátion irredutível, há uma limitação de transferência 

de carga do Al3+ para o metal ativo, o que impede a oxidação deste e o deixa muito suscetível 

a sinterização (WANG et al. 2018). 

Dentre as soluções apresentadas para viabilizar a síntese de SAC suportados em 

Al2O3, a adição de cátions redutíveis como dopantes, como o La3+, na estrutura da alumina se 

destacam. Catalisadores de Pd1/Al2O3 dopado com La3+ foram preparados por Peterson et al. 

(2014) através da impregnação de Pd(NH3)4(NO3)2 e subsequente calcinação a 700 °C. Para 

garantir a presença do Pd somente como single atom, concentrações de 0,5% (p/p) foram 

utilizadas. Todo o Pd observado estava no estado de oxidação Pd2+, estabilizados pelos La3+ 

vizinhos, mas foram subsequentemente reduzidos para Pd1+ quando expostos a atmosfera de 

CO. Átomos de paládio no estado Pd1+ são cerca de uma ordem de magnitude mais ativos 

para a reação de oxidação do CO do que Pd0. 

Em comparação com o paládio, a platina apresenta mais dificuldade na estabilização, 

mesmo em suporte de Al2O3 dopado com La2O3. Uma opção é a adição de óxidos de metais 

alcalinos ou alcalino-terrosos como aditivos. Wang et al. (2019) adicionou BaO em sua 

síntese de 0,4% de Pt/La-Al2O3 por impregnação ao ponto úmido de forma a estabilizar os 

átomos de Pt pela ligação -O-Ba. Os autores encontraram uma dispersão de aproximadamente 

100% pelo uso do BaO e uma razão ótima de 1:5 Ba:Pt, enquanto outros trabalhos citam 

razões variando entre 1:6 e 1:10 para metais alcalinos (ZHAI et al., 2010 e YANG et al., 

2015). 

Alumina mesoporosa também pode ser usada eficientemente como suporte para 

metais diluídos através da síntese em uma etapa pelo método sol-gel. Zhang et al. (2017) 

obteve SAC de Pt/m-Al2O3, com Pt na forma de PtO4 quadrado-planar, a partir de H2PtCl6 
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misturado com o copolímero C9H21AlO3, (EO)20(PO)70(EO)20 triblock (P123), dissolvidos em 

etanol, com contínua evaporação do solvente e posterior calcinação a 400 °C em ar. Esse 

catalisador se mostrou extremamente estável mesmo após vários ciclos de oxidação de CO (de 

100 a 400 °C) e hidrorreforma de n-hexano (550 °C por 48 h). 

Zeólitas também são relatadas na literatura como suporte para átomos isolados na 

mesma configuração relatada acima. Huang et al. (2016) relatam catalisadores de 

Pd1O4/ZSM-5 nos quais cada átomo de paládio se liga a quatro oxigênios no interior dos 

microporos da zeólita, sendo esses sítios ativos para a reação de oxidação de CH4 a metanol 

em baixa temperatura. 

Uma característica é comum a todos os SAC suportados em óxidos: eles se 

estabilizam através de ligações com oxigênio de maneira n coordenada (MOn), onde n pode 

variar de 2 a 4. Essas geometrias são similares àquela de catalisadores mononucleares da 

catálise homogênea. Essas espécies são muito estáveis frente à sinterização e em atmosferas 

oxidantes, mas são menos estáveis em altas temperaturas, tendendo a se reduzir a M0 e se 

aglutinar em nanopartículas (WANG et al. 2018). 

 

3.3.2.2 Espécies de carbono dopadas como suporte 

 

Espécies carbonáceas dopadas têm surgido com muita relevância no cenário dos 

suportes para single atoms nos anos mais recentes. Os catalisadores discutidos neste tópico 

são frequentemente usados na eletrocatálise e na fotocatálise e o principal dopante e maior 

responsável pela estabilização dos átomos de fase ativa é o nitrogênio, que tem seu efeito 

estabilizante análogo aos oxigênios vizinhos dos SAC suportados em óxidos (WANG et al. 

2018). 

A Figura 3.15 apresenta quatro principais exemplos de SAC suportados em espécies 

de carbono. No primeiro exemplo, têm-se folhas de grafeno dopadas com N piridínico em 

suas extremidades. Sua força de ligação é extremamente dependente das propriedades 

eletrônicas do metal, que se encontra em estado catiônico nessa conformação, e o tipo de 

ligação tende a ser similar aos complexos clássicos de Werner (BULUSHEV et al., 2016). 

O segundo e o terceiro exemplos da Figura 3.15 apresentam compostos mais 

definidos de carbono e nitrogênio, como o nitreto polimérico de carbono C3N4, onde o átomo 

isolado pode ser ancorado tanto nas cavidades ricas em N, quanto acima do plano C3N4, 

ligado a três átomos de nitrogênio e dois de carbono. Essas espécies não são triviais, sendo 

particularmente de entendimento desafiador por apresentarem, por vezes, conformação real 
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diferente da prevista pela modelagem (LI et al., 2015; VILÉ et al., 2015; GAO et al., 2016; 

LI, BI et al., 2016). 

Apesar dos átomos de nitrogênio serem os principais dopantes, outro heteroátomos 

como o enxofre podem desempenhar o papel de estabilizantes dos SAC. Choi et al. (2016) 

preparou SAC em um suporte de carbono zeolítico (zeolite-templated carbon - ZTC) dopado 

com enxofre preparado por deposição química em fase vapor. A grande extensão da dopagem 

foi capaz de manter a fase ativa de platina atomicamente dispersa até a proporção de 5% Pt 

em massa. A estrutura, conforme vista na Figura 3.15 é análoga a complexos organometálicos 

de platina usados na catálise homogênea, o que corrobora com a afirmação de que Single 

Atom Catalysts podem ser tidos como a ponte que liga a catálise homogênea e a heterogênea. 

 

Figura 3.15 – SAC de Pt em suportes de espécies de carbono dopadas 

 
a Grafeno dopado com N piridínico ligado ao átomo isolado de Pt. 
b SAC de Pt estabilizado por 6 nitrogênios, nas cavidades mesoporosas de grafite polimérico do tipo C3N4. 
c Conformação alternativa do SAC de Pt em grafite polimérico C3N4, onde os átomos de Pt se dispõem acima do 

plano formado pelo C3N4, ligados a 3 N e 2 C. 
d SAC de Pt divalente ligado a centros de tiolatos e tioéteres numa geometria quadrado-planar distorcida. 

Fonte: WANG et al., 2018 
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Catalisadores ternários do tipo M-N-C, onde M é um metal de transição e está 

atomicamente disperso como centro da estrutura de carbono e nitrogênio ganharam muita 

atenção recentemente. Com os aprimoramentos das técnicas de síntese dos SAC, esses 

catalisadores se mostram muito promissores para uma grande gama de reações catalisadas, 

não somente na eletrocatálise. Porém, apesar do seu rápido crescimento na literatura, ainda 

carecem de um melhor entendimento, tanto do funcionamento de sua síntese, quanto da 

estrutura de suas ligações M-N (LIU, ZHANG et al., 2016 e WANG et al., 2018). 

 

3.3.2.3 As ligas metálicas: Single Atom Alloy (SAA) 

 

Quando uma fase ativa metálica é disposta na rede cristalina de outro metal, têm-se 

as ligas metálicas. Quando essa fase ativa é atomicamente dispersa, têm-se os Single Atom 

Alloys (SAA). Os grupos de pesquisa de Zhang (QIAO et al., 2011), Gates (GUZMAN e 

GATES, 2004) e Flytzani-Stephanopoulos/Sykes (FU et al., 2003) foram os pioneiros no 

estudo das fases ativas atomicamente dispersas, sendo o último o principal responsável pelos 

estudos na área de SAA (GIANNAKAKIS et al., 2019). 

O princípio em que se baseia esse tipo de catalisador é simples: quando se tem um 

metal ativo, ele é disperso de forma diluída sobre um segundo metal menos ativo, ou, 

idealmente, inativo, normalmente com uma razão metal ativo/metal inativo inferior a 1/10, de 

forma a se garantir que o metal ativo esteja envolto apenas pelo metal mais inerte. Esse tipo 

de arranjo é favorecido quando a ligação heteroatômica entre os metais é mais forte do que a 

homoatômica (WANG et al., 2018). Esse, no entanto, não é o único fator que influencia a sua 

formação. A ordem na qual esses átomos se dispõem é extremamente dependente do método 

de síntese e das condições de reação. A cinética da formação das ligas metálicas em escala 

atômica ainda não é totalmente entendida e nem previsível. Logo, fatores como a temperatura 

e a composição influenciam grandemente a formação ou não dos SAA (LUCCI, 2016). 

Ligas metálicas costumam apresentar vantagens frente aos metais isolados que a 

compõem devido a efeitos sinérgicos entre eles. Isso é verdade em especial nos SAA e nas 

suas propriedades catalíticas. Um desses efeitos é o efeito eletrônico de ligação, onde devido à 

sobreposição de orbitais dos metais, ou devido à tensão por diferença de tamanho atômico, há 

uma distorção na banda d de ligação. Esse efeito é responsável por mudar a energia de 

adsorção do adsorbato com a fase ativa (LUCCI, 2016). 

Outro efeito observado é o efeito estérico. A reestruturação espacial e estrutural para 

acomodação dos heteroátomos na rede metálica é responsável por mudar as propriedades 
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catalíticas da liga metálica (LUCCI, 2016). Dímeros e trímeros também podem ser formados e 

costumam apresentar propriedades diferentes e particulares, mas esses já não são mais 

considerados single atoms. O entendimento desses efeitos, bem como o seu controle, é ponto-

chave para modelagem de catalisadores mais eficientes a uma escala atômica (LUCCI, 2016 e 

HAN et al., 2019).  

Um exemplo prático das propriedades dos SAA é a seletividade na hidrogenação de 

ligações triplas. Reações como hidrogenação parcial de alquinos se mostram extremamente 

seletivas na presença de SAA, pois estes adsorvem fracamente ligações duplas. Uma 

consequência dessa característica observada é a alta tolerância a CO (LUCCI et al., 2015 e 

LIU, LUCCI et al., 2016). Catalisadores SAA também são tidos como mais estáveis do que 

SAC devido à força de ligação heteroatômica entre seus metais (WANG et al., 2018). 

A literatura já apresenta uma boa gama de SAA sintetizados, além de vários 

simulados. Dentre eles, pode-se elencar as ligas com paládio (PdAu, PdAg, PdCu, PdZn, 

PdIn), as ligas com platina (PtAu, PtAg, PtCu), as ligas com níquel (NiAu, NiAg, NiCu) e as 

ligas com ródio (RhAu, RhAg, RhCu), onde o primeiro metal representa a fase atomicamente 

dispersa, enquanto o segundo representa o metal inerte (ZHOU et al., 2016; FENG et al., 

2017; DARBY et al., 2018; HAN et al., 2019). 

O primeiro trabalho em SAA foi relatado por Kyriakou et al. (2012), no qual átomos 

de Pd foram depositados sobre uma folha de Cu a uma temperatura de amostra de 107 °C, por 

tempos diferentes para se obter superfícies com diferentes densidades de Pd. Os autores 

também perceberam a formação preferencial da liga metálica na superfície quando a 

temperatura era de 77 °C e nas camadas mais internas quando a temperatura era de 227 °C 

(HAN et al., 2019).  

As amostras foram estudadas quanto a sua interação com H2 em microscópio de 

corrente por tunelamento (STM) a baixa temperatura para serem usadas como catalisadores 

em reações de hidrogenação. A Figura 3.16 traz o resumo gráfico do observado pelos autores. 

Porém, em condições mais realistas de reação, foi observada a segregação de fases. Duas 

características que definem os SAA foram estabelecidas pelos autores, sendo elas a 

concentração extremamente baixa da fase mais ativa sobre o metal hospedeiro (aprox. 0,01 

monocamada de Langmuir) e a maior estabilidade termodinâmica do componente mais ativo 

ao se ligar com o metal inerte do que consigo mesmo, de forma que não haja a ocorrência de 

dímeros ou trímeros (KYRIAKOU et al., 2012). 
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Figura 3.16 – Imagens da microscopia de corrente por tunelamento (STM) do SAA de Pd/Cu 

 
A Átomos de Pd na superfície (111) do Cu (escala: 5 nm). Na janela, resolução atômica da liga Pd/Cu, mostrando 

átomos individuais e isolados de Pd (escala: 2 nm). 
B Esquema da dissociação de H2 e efeito de spillover nos átomos isolados de Pd. 
C Ilhas de átomos de H após adsorção. Aparecem como depressões na superfície (111) do Cu (escala: 5 nm). Na 

janela, a imagem de alta resolução dos átomos de hidrogênio sobre o cobre (escala: 2 nm). 

Fonte: KYRIAKOU et al., 2012 

 

Na evolução dos estudos, o mesmo grupo estabeleceu métodos de síntese mais 

eficientes para SAA. Lucci et al. (2015) sintetizaram SAA de PtCu/γ-Al2O3 primeiramente 

via deposição a vapor física de Pt sobre uma superfície limpa de Cu como modelo, sendo 

depois empregado o método da substituição galvânica modificada para uso em condições 

realistas de reação. Os catalisadores foram utilizados na reação de hidrogenação seletiva de 

1,3-butadieno a butenos e caracterizados por STM, TPR, TPD-H2, AC-HAADF-STEM/TEM, 

EDS e XAS. Marcinkowski et al. (2018) também sintetizaram SAA de PtCu/SiO2 pelo 

mesmo método de substituição galvânica modificado para estudo da ativação da ligação C-H. 

Os catalisadores sintetizados nesse trabalho foram modelados em DFT, sintetizados, 

estudados como monocristal em ultra high vacuum (UHV), caracterizados por STM e 

estudados na substituição de átomos de deutério no butano.  

O método de síntese para ambos os trabalhos descritos acima é baseado nos 

potenciais de oxirredução do metal hospedeiro e da fase ativa. O processo consiste na redução 

do cátion de fase ativa, que está em solução, para a fase metálica do catalisador, enquanto o 

metal hospedeiro oxida da fase metálica para a solução. Isso ocorre espontaneamente devido à 

diferença de potencial de redução dos metais e não há a necessidade de uma corrente elétrica 

(BOUCHER et al., 2013). O processo recebe esse nome em razão da espontaneidade do 

processo, pois semi-pilhas onde um processo de oxirredução ocorre espontaneamente são 

chamadas de células galvânicas, enquanto aquelas que necessitam de uma corrente elétrica 

são chamadas de células eletrolíticas (SARTORI et al., 2013). 

Para a síntese desses compostos, originalmente, o catalisador com a fase metálica já 

reduzida é disperso em uma solução de água deionizada e mantido em atmosfera inerte (N2 ou 

Ar). Uma solução do metal dopante (normalmente nitrato ou hidrocloreto) com a 
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concentração adequada para a substituição é vertida sobre o catalisador, podendo ou não 

haver o uso de agitação, banho de gelo e/ou ultrassom para auxiliar o processo de 

substituição. A solução é deixada de 10 minutos a 1 hora, até que a substituição ocorra 

completamente. O processo também pode funcionar de forma invertida, com o catalisador 

reduzido sendo vertido sobre a solução do cátion dopante em atmosfera inerte. O processo foi 

descrito originalmente por Boucher et al. (2013), sendo posteriormente adaptado de acordo 

com a necessidade, dentro do mesmo grupo de pesquisa (LUCCI et al., 2015; SHAN et al., 

2017; MARCINKOWSKI et al., 2018; SHAN et al., 2018; GIANNAKAKIS et al., 2019), ou 

fora dele (ZHANG et al., 2019). 

Zhang et al. (2019) também sintetizaram SAA de PtCu, porém suportados em óxidos 

mistos derivados de hidrotalcitas de CuMgAl. Nesse estudo, ao invés de impregnar 

nanopartículas de cobre na matriz de óxidos, o cobre metálico vem do próprio suporte. As 

hidrotalcitas foram sintetizadas por hidrólise da ureia e coprecipitação dos nitratos dos 

respectivos cátions metálicos em autoclave a 110 °C por 24 h. Após a síntese, essas 

hidrotalcitas foram calcinadas a 500 °C por 4 h, resfriadas e reduzidas com H2/N2 (1/9 v/v) a 

350 °C por 4 h para a obtenção das nanopartículas de cobre. A Pt foi, então, introduzida no 

sistema por meio do método de substituição galvânica, conforme descrito acima. As razões 

Pt/Cu foram de 0,010, 0,015 e 0,030 para os SAA, com razões maiores resultando em 

nanopartículas de PtCu. 

A reação de substituição galvânica é extremamente dependente das semirreações de 

oxirredução que ocorrem. Quando o potencial da reação global é positivo, a reação de 

substituição é termodinamicamente favorável e ocorre espontaneamente. Caso contrário, a 

aplicação de uma diferença de potencial seria necessária (BOUCHER et al., 2013). Nos casos 

mais clássicos, como a substituição de Pt ou Pd em Cu, o potencial é positivo, conforme pode 

ser visto na Equação 3.24, na Equação 3.25, na Equação 3.26, na Equação 3.27 e na Equação 

3.28 (BOUCHER et al., 2013 e LUCCI et al., 2015). Porém, isso não é verdade para o Ni, 

conforme visto na Equação 3.29 e na Equação 3.30. Para isso, Shan et al. (2017) traz atenção 

para a reação redox do Cu2O, apresentado na Equação 3.31. Dessa forma, o método de 

substituição galvânica pode ser modificado segundo o procedimento de Shan et al. (2017), 

através da alcalinização do meio para a síntese de SAA de NiCu, conforme a Equação 3.32. 

 

𝑃𝑡2+ + 2𝑒− →  𝑃𝑡 𝐸° =  + 1,119 𝑉 (Equação 3.24) 

𝑃𝑑2+ + 2𝑒− →  𝑃𝑑

 

𝐸° =  + 0,915 𝑉 (Equação 3.25) 
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𝐶𝑢2+ + 2𝑒− →  𝐶𝑢 𝐸° =  + 0,340 𝑉 (Equação 3.26) 

𝐶𝑢 +  𝑃𝑡2+ →  𝐶𝑢2+ + 𝑃𝑡 ∆𝐸° = + 0,779 𝑉 (Equação 3.27) 

𝐶𝑢 +  𝑃𝑑2+ →  𝐶𝑢2+ + 𝑃𝑑 ∆𝐸° =  + 0,575 𝑉 (Equação 3.28) 

   

𝑁𝑖2+ + 2𝑒− →  𝑁𝑖

 

𝐸° = − 0,257 𝑉 (Equação 3.29) 

𝐶𝑢 +  𝑁𝑖2+ →  𝐶𝑢2+ + 𝑁𝑖

 

∆𝐸° =  − 0,065 𝑉 (Equação 3.30) 

   

𝐶𝑢2𝑂 + 𝐻2𝑂 + 2𝑒− →  2𝐶𝑢 + 2𝑂𝐻−

 

𝐸° =  − 0,360 𝑉 (Equação 3.31) 

2𝐶𝑢 + 2𝑂𝐻− + 𝑁𝑖2+ →  𝑁𝑖 + 𝐶𝑢2𝑂 + 𝐻2𝑂

 

∆𝐸° = + 0,103 𝑉 (Equação 3.32) 

 

Shan et al. (2017 e 2018) estudaram os catalisadores de NiCu/SiO2 na reação de 

desidrogenação não-oxidativa de a acetaldeído e hidrogênio, além de outros de PtCu e PdCu. 

Os autores também verificaram suas propriedades frente à ativação da ligação C-H por meio 

das análises de XANES, EXAFS e DRIFTS. 

 

3.3.2.4 Efeito da temperatura 

 

A grande mobilidade dos átomos metálicos em alta temperatura e a tendência a 

sinterização já é bem conhecida na catálise e, como a ancoragem é um tema de especial 

atenção na síntese de SAC, sintetizar catalisadores com fase ativa atomicamente dispersa 

estáveis em alta temperatura permanece um desafio até os dias de hoje (NIE et al., 2017). Os 

trabalhos de Bayram et al. (2015) e Liu et al. (2018) demonstram bem a evolução no 

crescimento do tamanho das partículas de fase ativa com o aumento da temperatura. 

Os SAC de [Ir1]/zeólita Y no trabalho de Bayram et al. (2015) foram utilizados para 

se estudar o mecanismo de quebra de Ostwald frente a sinterização apresentada. Temperaturas 

tão baixas quanto 50 °C já apresentavam sinterização e a temperatura de 72 °C foi escolhida 

para o estudo. Ciclos sucessivos reacionais da reação modelo (hidrogenação do cicloexeno) 

permitiram observar uma aglomeração sequencial dos átomos de Ir, de maneira que os passos 

observados foram de Ir1 a Ir4-6, depois a Ir40 e finalmente a Ir70. 

Liu et al. (2018) estudaram a transformação estrutural das espécies metálicas de 

Pt/MCM-22 através de TEM in situ. Apesar da dificuldade de se assegurar a estabilidade da 

amostra exposta ao canhão de elétrons do microscópio, resultados muito bons foram obtidos 

tanto com atmosfera redutora, quanto com atmosfera oxidante. Com a evolução de 
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temperatura de 200 °C até 800 °C em atmosfera de H2, as partículas de Pt apresentaram 

crescimento de 0,5 nm até 1,0 nm, enquanto os clusters formados voltaram a se dispersar com 

a troca da atmosfera para O2 em 550 °C. Com o aumento da temperatura até 700 °C, a maioria 

dos átomos de Pt deixaram de ser visíveis, o que indicou o retorno a forma de átomos 

isolados. As nanopartículas formadas na superfície, e não nos poros da zeólita, com tamanho 

superior a 1 nm foram as únicas espécies de platina que permaneceram visíveis, sendo essas 

parcialmente atribuídas pelos autores ao efeito do canhão de elétrons sobre a amostra. 

Além das zeólitas, alumina e céria também são citados na literatura como suportes 

para single atoms termicamente estáveis. Jeong et al. (2020) sintetizou SAC de Pt, Pd e Rh 

em CeO2-Al2O3, nos quais γ-alumina comercial foi primeiramente ativada através de uma pré-

redução, seguida de impregnação de 10% p/p de céria e, depois, de 1% de metal. Os 

catalisadores foram, então, calcinados e reduzidos a 500 °C e uma dispersão metálica de 

100% foi obtida, a exceção das amostras que não foram pré-reduzidas ou que não possuíam 

céria em sua composição. Os catalisadores foram testados na reação de catálise automotiva, 

em que CO, C3H6 e C3H8 são oxidados e NO é reduzido simultaneamente, tanto frescos, como 

após envelhecimento hidrotermal a 900 °C. Enquanto os catalisadores comerciais 

apresentaram uma perda significativa de atividade, os catalisadores sintetizados no trabalho 

não apresentaram mudança relevante. 

Nie et al. (2017) também estudaram catalisadores para catálise automotiva. Seus 

catalisadores SAC de Pt/CeO2 foram mais ativos e se mostraram resistentes em atmosfera 

oxidante até 800 °C. Em seu trabalho, os autores perceberam que a ativação do catalisador em 

atmosfera redutora de H2, apesar de melhorar atividade, causava a sinterização e a formação 

de nanopartículas de Pt, sujeitas a desativação quando expostas a atmosferas oxidantes. 

Porém, ao ativarem o catalisador por envelhecimento hidrotermal a 750 °C, a temperatura de 

conversão máxima caiu de 320 °C para 148 °C. O catalisador não apresentou desativação nos 

testes de estabilidade até 500 °C e apresentou uma leve desativação após o primeiro ciclo a 

800 °C, se mantendo constante nos ciclos de reação seguintes. 

No campo dos SAA, as ligas metálicas com átomos isolados tendem a ser 

termodinamicamente mais estáveis na maioria dos casos, evitando os problemas com 

sinterização da fase ativa (HANNAGAN et al., 2020). Sun et al. (2018) e Nakaya et al. 

(2020) estudaram a reação de desidrogenação de propano em alta temperatura em SAA de Pt. 

No trabalho de Sun et al. (2018), mesmo utilizando métodos de síntese mais tradicionais, 

como a impregnação ao ponto úmido de ambas as fases metálicas de Pt e Cu sobre γ-alumina 

simultaneamente, os autores obtiveram uma estabilidade de mais de 120 h de reação a 520 °C 
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sem perda de atividade. Com o aumento da temperatura para 600 °C, os autores observaram a 

sinterização das nanopartículas de cobre. A fase isolada de Pt, no entanto, permaneceu no 

estado atômico, sem ocorrência de sinterização. Nakaya et al. (2020), por outro lado, utilizou 

catalisadores de PtGa/SiO2, promovidos com Pb. Foram obtidos resultados de 30% de 

conversão, com 99,6% de seletividade, por 96 h a 600 °C, sem indícios de perda de atividade. 

 

3.3.3 Como caracterizar um SAC 

 

Um dos desafios na área da catálise a nível atômico é a disponibilidade de tecnologia 

para a identificação dos compostos nessa mesma escala. As técnicas mais tradicionais até tem 

sido utilizadas para caracterização desses compostos, porém elas apresentam limitações que 

as fazem pouco ou nada eficazes na caracterização dos SAC. A literatura apresenta uma lista 

de técnicas eficientes na caracterização de SAC, divididas em duas categorias: técnicas que 

proveem evidências direta e técnicas que proveem evidências indiretas (LIU e ZHANG, 

2019). 

As técnicas que proveem evidência direta são responsáveis por proporcionar indícios 

diretos da estrutura do SAC. São elas as técnicas de microscopia de corrente por tunelamento 

(STM), estrutura fina pela absorção de raios X estendidos (EXAFS) e microscopia eletrônica 

de varredura por transmissão com imagem de campo escuro anular de alto ângulo (HAADF-

STEM). Já aquelas que proveem evidências indiretas são responsáveis por revelar 

propriedades físico-químicas que são necessárias para que exista um SAC. Essas técnicas são 

a espectroscopia próxima à borda de absorção de raios X (XANES), a espectroscopia de 

refletância difusa no infravermelho com transformada de Fourier (DRIFTS) e espectroscopia 

fotoeletrônica de raios X (XPS). Outras técnicas como redução a temperatura programada 

(TPR), dessorção a temperatura programada (TPD), espectrometria de plasma indutivo 

acoplado (ICP) e titrimetia/titulação com H2 ou O2 podem oferecer evidencias indiretas da 

formação dos SAC, porém necessitam de maiores concentrações da fase ativa para 

efetivamente caracterizá-la (LIU e ZHANG, 2019). 

 

3.3.3.1 Microscopia de corrente por tunelamento (STM) 

 

A microscopia de corrente por tunelamento (STM) é responsável pela produção de 

imagens superficiais a nível atômico. Sua resolução lateral alcança 0,1 nm, enquanto sua 

profundidade alcança 10 pm (0,01 nm). Isso é suficiente para produção de imagens e 
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manipulação de átomos isolados em diversas condições de trabalho, como a exposição à 

UHV, ar, água e a variação de temperatura de 0 a 1000 °C (BINNIG e ROHRER, 1987). 

Com alta resolução (HR), os STM são capazes de identificar single atoms nas 

moléculas, a estrutura da amostra ao seu redor, além da identificação de moléculas adsorvidas 

na amostra, como os grupos CO, metil ou hidrogênio (LIU e ZHANG, 2019). A Figura 3.16, 

apresentada anteriormente, e a Figura 3.17 trazem exemplos de imagens de STM de SAA de 

PdCu e PtCu. Vale destacar a adsorção de H2 na Figura 3.16 (C) e de CO na Figura 3.17 (b). 

 

Figura 3.17 – Exemplos de imagens de SAC por STM 

 
a Imagem de STM do SAA de PdCu com 0,01 monocamada de Pd. As ligas foram formadas a 107 °C. 

Condições de imagem: 0,05-0,15 V, 0,1-1,0 nA. Escala: 5 nm. 
b HR-STM de 0,5% de monocamada de Pt em oxido de cobre após adsorção de CO a -23 °C. Escala: 5 nm. 

Adaptado de: BOUCHER et al., 2013 e THERRIEN et al., 2018 

 

3.3.3.2 Estrutura fina pela absorção de raios X estendidos (EXAFS) 

 

A espectroscopia de absorção de raios X (XAS) é uma técnica ampla que mede a 

transição de estados eletrônicos. Essa técnica é capaz de medir toda a variação desde o estado 

de repouso do metal, passando pelos estados excitados até o contínuo da ejeção eletrônica. A 

região do espectro de absorção que varia de 30 a 50 eV é considerada próxima a borda 

(XANES), enquanto a região entre 50 e 1000 eV é chamada de estendida (EXAFS) (YANO e 

YACHANDRA, 2009).  

O EXAFS é capaz de determinar o estado químico das espécies presentes, mesmo 

que em concentrações muito baixas. Informações como o número de diferentes espécies 

coordenadas, a distância dessas ligações do átomo de absorção, os ângulos entre as ligações 

químicas e até mesmo a desordem térmica podem ser extraídos de seu espectro. A técnica de 
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EXAFS estuda a estrutura fina em energias maiores do que a mínima necessária para a 

liberação de elétrons do composto absorvente dos raios X (YANO e YACHANDRA, 2009). 

A Figura 3.18 exemplifica um espectro de XAS, contendo as regiões de XANES e EXAFS. 

 

Figura 3.18 – Espectro de XAS próximo à borda K do Fe com as regiões de XANES e 

EXAFS destacadas 

 
Adaptado de: CLEAN ENERGY INSTITUTE, 2020 

 

Várias transformações podem ser aplicadas ao espectro para melhor compreensão. A 

principal e mais utilizada é a transformada de Fourier, que resulta numa função de 

distribuição radial. Ou seja, FT-EXAFS apresenta como resposta a distância de ligação entre 

átomos. Outra transformada seria a transformada inversa de Fourier, capaz de isolar camadas 

de coordenação (KONINGSBERGER e RAMAKER, 2008). Outra ainda, a transformada de 

wavelet proporciona informações da distância de ligação em função da energia, o que permite 

diferenciar átomos dentro da própria camada de coordenação (FUNKE et al., 2005). A Figura 

3.19 apresenta uma análise real de EXAFS com transformadas de Fourier e wavelet para 

catalisadores SAC do tipo MN4C4, onde M = Ni, Co ou Fe. 
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Figura 3.19 – Caracterização dos catalisadores M-NHGF por EXAFS 

 
a EXAFS com transformada de Fourier (banda K) dos catalisadores M-NHGF e amostras de referência (linhas 

sólidas). As linhas tracejadas representam espectros calculados com base em um MN4C4 divalente ancorado na 

rede do grafeno. As transformadas de Fourier não foram corrigidas para deslocamentos de fase. 
b Transformada de wavelet para EXAFS ponderado com k3 dos M–NHGF com resoluções ideais em 2,0 Å. Os 

máximos em aproximadamente 4,0 Å–1 estão associados às contribuições M–N/O/C. 
c Análise EXAFS de Ni-NHGF em função de k (banda K). 
d Análise EXAFS de Ni-NHGF em função de R (banda K). A molécula modelo representa a estrutura do NiN4C4 

derivada do resultado de EXAFS, onde as esferas verde, vermelho, azul e cinza representam Ni, O, N e C, 

respectivamente. 

Fonte: FEI et al., 2018 
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3.3.3.3 Microscopia eletrônica de varredura por transmissão com imagem de campo escuro 

anular de alto ângulo (HAADF-STEM) 

 

Com os avanços da microscopia eletrônica de transmissão (TEM) nos anos recentes, 

não é mais um sonho que átomos isolados possam ser vistos no microscópio. As imagens de 

campo escuro, em especial aquelas anulares em alto ângulo (HAADF), são altamente 

sensíveis à variação de número atômico. Quando essa variação é grande o suficiente, os 

valores de Z mais altos produzem pontos mais brilhantes perfeitamente distinguíveis. Isso se 

deve ao fato de que elementos com maior número atômico espalham mais elétrons em 

ângulos altos devido a maior interação entre o feixe de elétrons do microscópio e o núcleo do 

átomo atingido (BAUBET et al., 2016). 

A caracterização de SAC é possível devido a esse fenômeno. Intuitivamente, quando 

os átomos de suporte e fase ativa possuem uma diferença de número atômico grande o 

suficiente, a fase ativa aparecerá com contraste diferente. De acordo com o limite de 

resolução do microscópio, é possível identificar esses pontos isolados e definidos sobre uma 

matriz com menos brilho (geralmente). O tamanho desses pontos bem como sua disposição 

sobre a matriz indica a formação dos SAC, ou a formação de um aglomerado maior de 

átomos, como dímeros, trímeros, clusters ou nanopartículas (BAUBET et al., 2016). A Figura 

3.20 e a Figura 3.21 apresentam imagens de SAC obtidas por HAADF-STEM. A Figura 3.20 

apresenta também imagens de ABF-STEM, bem como a Figura 3.21 apresenta marcações nas 

diferentes espécies observadas após cada etapa de uso.  
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Figura 3.20 – Imagens de ABF-STEM e de HAADF-STEM mostrando átomos 

isolados e clusters 

 
a Imagem de ABF-STEM do catalisador bimetálico de CoFe em alumina promovida com céria e zircônia, 

apresentando fases atômicas dispersas dos elementos mais pesados (pontos escuros). Alguns pequenos clusters 

de mais átomos são visíveis. 
b Imagem de HAADF-STEM do catalisador bimetálico de CoFe em alumina promovida com céria e zircônia, 

apresentando fases atômicas dispersas dos elementos mais pesados (pontos brancos). Alguns pequenos clusters 

de mais átomos são visíveis. 
c Imagem de ABF-STEM do catalisador bimetálico de CoFe em alumina promovida com céria e zircônia, 

apresentando clusters de 1 a 3 nm. 
d Imagem de HAADF-STEM do catalisador bimetálico de CoFe em alumina promovida com céria e zircônia, 

apresentando clusters de 1 a 3 nm. 

Adaptado de: AW et al., 2016 
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Figura 3.21 – Imagens representativas de HAADF-STEM de catalisadores de Rh/Sm2O3-

CeO2-Al2O3 após calcinação, redução e reação 

 
a,b,c HAADF-STEM dos catalisadores de Rh/Al2O3, Rh/12%CeO2-Al2O3 e Rh/6%Sm2O3-6%CeO2-Al2O3 

respectivamente, após calcinação em ar a 500 °C por 4 h. Círculos vermelhos marcam espécies atomicamente 

dispersas e círculos verdes marcam clusters. 
d,e,f HAADF-STEM dos catalisadores de Rh/Al2O3, Rh/12%CeO2-Al2O3 e Rh/6%Sm2O3-6%CeO2-Al2O3 

respectivamente, após redução com H2 a 600 °C por 1,5 h. Círculos vermelhos marcam espécies atomicamente 

dispersas, círculos verdes marcam clusters e círculos azuis marcam nanopartículas. 
g,h,i HAADF-STEM dos catalisadores de Rh/Al2O3, Rh/12%CeO2-Al2O3 e Rh/6%Sm2O3-6%CeO2-Al2O3 

respectivamente, após reação de reforma a vapor do metano a 760 °C por 1,5 h. Círculos vermelhos marcam 

espécies atomicamente dispersas e círculos azuis marcam nanopartículas. 
j,k,l HAADF-STEM dos catalisadores de Rh/Al2O3, Rh/12%CeO2-Al2O3 e Rh/6%Sm2O3-6%CeO2-Al2O3 

respectivamente, após reação de reforma a vapor do metano a 500 °C por 48 h . Círculos vermelhos marcam 

espécies atomicamente dispersas, círculos verdes marcam clusters e círculos azuis marcam nanopartículas. 

Fonte: DUARTE et al., 2014 
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3.3.3.4 Espectroscopia próxima à borda de absorção de raios X (XANES) 

 

Espectroscopia próxima à borda de absorção de raios X (XANES) ou espectroscopia 

próxima à borda de absorção de raios X em estrutura fina (NEXAFS) é a parte do espectro 

XAS que varia entre 30 e 50 eV. Essa espectroscopia indica as propriedades da matéria 

condensada através da absorção fotoeletrônica e da variação do estado de repouso da matéria 

até o estado final de excitação, onde ocorre a ionização com a ejeção de elétrons. A partir 

desse ponto, o comprimento de onda dos fotoelétrons é maior do que a distância interatômica 

entre o átomo incidente e os átomos vizinhos e o espectro passa a ser de EXAFS (YANO e 

YACHANDRA, 2009). 

XANES é uma técnica não destrutiva que possui um espectro para cada elemento e é 

extremamente sensível aos estados eletrônicos, de oxidação e à simetria. Com XANES é 

possível se extrair informações como estado de oxidação e número de coordenação dos 

elementos analisados (YANO e YACHANDRA, 2009). Para os átomos isolados, o espectro 

XANES é capaz de mostrar o estado de oxidação intermediário, que deve ser entre o do metal 

e seu respectivo óxido, por exemplo (OLSZEWSKI et al., 2011). A Figura 3.22 traz um 

exemplo de espectro XANES com estados intermediários de oxidação da platina. 

 

Figura 3.22 – Espectro XANES de espécies de Pt, incluindo SAC suportado em carbono 

 

Adaptado de: LIU et al., 2017 
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3.3.3.5 Espectroscopia de refletância difusa no infravermelho com transformada de Fourier 

(DRIFTS) 

 

A espectroscopia de refletância difusa no infravermelho com transformada de 

Fourier (DRIFTS) consiste na refletância difusa produzida pela reflexão da radiação em todas 

as direções na superfície. Um espelho em formato de elipsoide ou paraboloide é responsável 

por coletar essa refletância, que carrega consigo informações sobre a absorção da superfície e 

sua capacidade de espalhamento do infravermelho. Essas informações permitem distinguir 

geometria, estabilidade, reatividade e homogeneidade das espécies presentes na superfície da 

amostra (LIU e ZHANG, 2019). 

Essa espectroscopia pode ser realizada in-situ, através da adsorção de um adsorbato 

de interesse. No caso dos SAC, a espectroscopia in-situ é largamente utilizada, em especial 

com adsorção de CO (YANG et al., 2019) ou de algum produto ou reagente da reação modelo 

a ser executada (SHAN et al., 2018). O comportamento das espécies adsorvidas em SAC é 

diferente daquele apresentado pela adsorção em nanopartículas, normalmente apresentando 

picos em números de onda relativos a espécies iônicas da fase ativa (LIU e ZHANG, 2019). A 

Figura 3.23 apresenta o espectro DRIFTS com adsorção de CO do catalisador e do suporte de 

Ni0,01Cu/SiO2. Primeiramente, as amostras foram reduzidas in situ a 350 °C em 10% H2/He 

por 1 h. A adsorção de CO foi realizada na sequência, a temperatura ambiente e 10 mL min-1, 

seguido de uma purga com He a 20 mL min-1 por 10 minutos antes das medições. 

 

Figura 3.23 – DRIFTS do catalisador SAA de Ni0,01Cu 

 
a Espectro do Cu/SiO2 em múltiplas temperaturas. 
b Espectro do Ni0,01Cu/SiO2 em múltiplas temperaturas. 

Adaptado de: SHAN et al., 2017 
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3.3.3.6 Espectroscopia fotoeletrônica de raios X (XPS) 

 

A espectroscopia fotoeletrônica de raios X (XPS) é uma técnica largamente utilizada 

para caracterização e entendimento das propriedades de superfícies de um sólido. O XPS 

também é responsável pela caracterização eletrônica da superfície, bem como da composição 

superficial (RIBEIRO et al., 2003). 

A técnica de XPS é capaz de detectar SAC com precisão quando estes atendem a 

sensibilidade do aparelho e da técnica. O XPS é quantitativo para medições elementares a 

partir de uma parte em mil e é extremamente eficaz para determinar o estado de oxidação, 

além de auxiliar na análise do estado de coordenação do SAC (LIU e ZHANG, 2019). A 

Figura 3.24 apresenta um exemplo de análise de XPS de catalisadores de Pt com fase ativa 

atomicamente dispersa, enquanto a Figura 3.25 apresenta o espectro de catalisadores SAA de 

NiCu. 

 

Figura 3.24 – XPS dos catalisadores SAC de Pt suportado em carbono dopado com N 

 
a Espectro de Pt 4f do catalisador dopado com N com as proporções das espécies de Pt. 
b Espectro de Pt 4f do catalisador não dopado com as proporções das espécies de Pt. 
c Espectro do N 1s do catalisador dopado com N, mostrando a ligação do N com a Pt. 

Adaptado de: LIU et al., 2017 

 

Figura 3.25 – XPS do catalisador SAA de Ni0,01Cu 

 
a Emissão fotoeletrônica do Ni 2p no catalisador Ni0,01Cu antes da redução, após a redução e após a reação de 

desidrogenação do etanol a 250 °C por 8 h.  
b Emissão fotoeletrônica do Cu 2p no catalisador Ni0,01Cu nas mesmas condições. 

Adaptado de: SHAN et al., 2017 
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3.3.4 Principais sistemas reacionais estudados pela literatura 

 

A literatura ainda é muito incipiente nos principais usos dos SAC, porém acredita-se 

na grande versatilidade e alta seletividade desses catalisadores para uma grande gama das 

reações. Diversos autores já apresentam pelo menos algum teste com esse tipo de catalisador 

para os mais variados tipos de reação, mas algumas se destacam como reações modelo para 

esse tipo de estudo. Dentre elas, pode-se citar a oxidação de CO, reações de deslocamento 

gás-água (WGS) e reações eletroquímicas de oxidação e redução (ORR, HER, OER e CRR) 

(WANG et al., 2018 e HANNAGAN et al., 2020). 

A oxidação de CO é uma reação usada como reação modelo desde os primeiros 

trabalhos citando single atom (QIAO et al., 2011). Therrien et al. (2018), por exemplo, 

estudaram catalisadores de Pt/Cu2O para oxidação de CO em baixa temperatura, enquanto 

Wang et al. (2019) usaram catalisadores de Pt/La-Al2O3 estabilizados com Ba para oxidação 

de CO e C3H6 e Kunwar et al. (2019) sintetizaram catalisadores de Pt/CeO2 com cátions de Ce 

subcoordenados na interface. Esse último trabalho, em particular, já traz avanços relativos ao 

aumento da concentração de fase ativa atômica na amostra. Wang et al. (2018) destacaram o 

papel dos óxidos redutíveis usados como suportes nos catalisadores de Pt/FeOx e Pt/CeO2, 

pois são responsáveis por fornecer átomos reativos de O, o que não ocorre com as 

nanopartículas. Essas espécies de O reativo favorecem a oxidação de CO em temperaturas 

mais baixas e ocorrem nos átomos vizinhos as espécies de Pt2+. 

Na WGS, de maneira geral, os SAC suportados em óxidos redutíveis apresentam 

maior atividade do que sua contraparte de nanopartículas. Os maiores exemplos são de 

catalisadores do grupo da platina suportados em FeOx, CeO2 e TiO2 ou catalisadores 

modificados com Na+ suportados em óxidos não redutíveis, como zeólitas, carvão e sílica 

(LIN et al., 2013; YANG et al., 2015; GUAN et al., 2017). 

Na eletrocatálise e na fotocatálise, muitos avanços nos estudos de catalisadores 

atomicamente dispersos vêm ocorrendo. As reações modelos são variadas, mas tendem a ser a 

oxidação e/ou redução de espécies de carbono, hidrogênio e oxigênio (reação de redução de 

carbono, CRR; reação de evolução de hidrogênio, HER; reação de evolução de oxigênio, 

OER; e reação de redução de oxigênio, ORR). Devido à necessidade de que os catalisadores 

sejam bons condutores na eletrocatálise e que absorvam a luz no espectro adequado na 

fotocatálise, matrizes de carbono são frequentemente usadas como suporte para essas reações, 

sendo preferencialmente nitreto de carbono grafítico (g-C3N4) para foto e espécies 
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carbonáceas dopadas com heteroátomos para a eletrocatálise. Outro grande avanço advindo 

dessa classe de reações é o aumento significativo no desenvolvimento de SAC de metais de 

transição não-nobres, como Co, Fe, Ni e Cu (WANG et al., 2018). 

 

3.4 SINGLE ATOMS NA REFORMA DO METANO 

 

A ativação da ligação C-H, parte inerente das reações de conversão do metano, vem 

ganhando bastante atenção nos trabalhos com single atom catalysts. Apesar disso, nem todos 

os trabalhos que tratam desse tema objetivam o gás de síntese como produto final. A 

conversão não-oxidativa, com a síntese de hidrocarbonetos de cadeia mais longa e aromáticos, 

é, também, muito explorada (GUO et al., 2014; KWON et al., 2017; LIN e WANG, 2018; 

XIE et al., 2018). Esses trabalhos ajudam a entender e melhor projetar os catalisadores para a 

reforma. 

Alguns trabalhos se debruçaram sobre a modelagem teórica de catalisadores para 

ativação da ligação C-H (DARBY et al., 2018; FUNG et al., 2018; SAHOO et al., 2018; 

WAN et al., 2020). Fung et al. (2018) concluiu que a molécula de CH4 foi polarizada pelas 

fases ativas atômicas devido ao orbital d estendido pela formação do complexo σ, além dos 

oxigênios superficiais presentes em seu suporte de TiO2 (111) rutilo. Os autores também 

concluíram que os single atoms estudados por eles ativaram facilmente o CH4 quimissorvido 

pelo caminho heterolítico. 

No caso das ligas atômicas, diferentemente do metal isolado, as energias de ligação 

se desviam da relação linear de escala. Esse efeito pode ser associado à estabilização do 

estado adsorvido da molécula causada pelo átomo dopante, o que fica ainda mais pronunciado 

ao se levar em consideração o efeito de spillover das espécies CH3 e H (DARBY, 2018; 

DARBY et al., 2018; HANNAGAN et al., 2020). Gerrits et al. (2018) concluíram em seu 

estudo de catalisadores de PtCu e PdCu que a quebra catalítica da ligação C-H no metano se 

dá por um conjunto de fatores: redução da barreira energética, mudanças no caminho 

reacional e diferenças na transferência energética entre o reagente e o catalisador (GERRITS 

et al., 2018 e HANNAGAN et al., 2020). 

Continuando nos trabalhos teóricos, Meng, Ding, Gao et al. (2020) e Meng, Ding, 

Xue et al. (2020) estudaram a oxidação parcial do metano para a produção de gás de síntese 

em SAA de PdCu e PtCu. Nos catalisadores de PdCu, duas configurações foram examinadas: 

Pd adsorvido e Pd em liga, tendo, o primeiro, forte tendência de aglomeração. O caminho 

reacional encontrado para os catalisadores em liga foi CH4 → CH3 → CH3O → CH2O → 
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CHO → CO, sendo a quebra da primeira ligação C-H a etapa determinante da velocidade 

(etapa lenta). Os catalisadores de PtCu apresentaram boa resistência a formação de coque, 

como esperado. 

Já ao se tratar de trabalhos com abordagens práticas e teóricas, pode-se citar, ainda 

que remoto e embrionário, o trabalho de Besenbacher et al. (1998), onde os autores simularam 

as energias e mediram a probabilidade de dissociação da molécula de CH4 no catalisador de 

Ni de acordo com recobrimento por Au. Em vários momentos, os autores compararam os 

efeitos de 1 ou 2 átomos vizinhos de Au ao átomo de Ni. A quantidade adicionada de ouro foi 

o suficiente para mitigar a formação de coque, mas não para modificar a habilidade do 

catalisador em dissociar o CH4.  

Marcinkowski et al. (2018) estudaram SAA de PtCu em comparação com 

nanopartículas de Pt e nanopartículas de Cu, primeiramente em uma abordagem 

computacional, seguido de testes reais. Em seu trabalho computacional, a ativação da ligação 

C-H foi considerada em diferentes tipos de reagentes, como grupos metila (CH3I), metano 

(CH4) e butano (C4H10), enquanto a parte experimental se deu por análises de TPR, STM e 

testes reacionais de oxidação de butano. A Figura 3.26 apresenta um modelo simulado pelos 

autores. A energia de ativação observada para o SAA é intermediária entre as nanopartículas 

puras de Cu e as puras de Pt. Isso fez com que, em seus testes reacionais, a formação de 

coque, evidente nos catalisadores de Pt, fosse totalmente mitigada e a temperatura reacional, 

de cerca de 550 °C nos catalisadores de Cu, fosse reduzida para 250 °C. 

Tang (2019) produziu o material experimental mais abrangente no tema de SAC na 

reforma do metano. Em sua tese, foram avaliados catalisadores de Rh1/CeO2 (reforma seca e 

reforma a vapor), catalisadores de Ni1/CeO2, Ru1/CeO2 e Ni1 e Ru1/CeO2 (reforma seca) e a 

simulação computacional desses últimos. Os catalisadores foram sintetizados ou por 

coprecipitação, em pH alcalino e sob agitação constante, ou pelo método hidrotermal 

modificado juntamente com o suporte, em autoclave. A dispersão atômica da fase ativa foi 

comprovada nos catalisadores por DRX, TEM, DRIFTS de CO, XAS e XPS. Em todos os 

casos, o autor observou diminuição na energia de ativação da reação e o mecanismo foi 

estudado nos catalisadores de Ni1 e Ru1/CeO2. 

Tang et al. (2019) desenvolveram os estudos anteriores dos catalisadores de Ni1, Ru1 

e Ni1 e Ru1/CeO2. Os autores observaram um efeito sinérgico no catalisador Ni1 e Ru1/CeO2, 

cuja atividade foi muito superior do que somente a soma das atividades proporcionais do 

Ni1/CeO2 e do Ru1/CeO2 e a energia de ativação aparente foi inferior tanto a energia do 

Ni1/CeO2, quanto a do Ru1/CeO2. Os estudos computacionais revelaram que o efeito sinérgico 
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se dá por dois macrofatores. São eles a função complementar do Ni1 e do Ru1, na qual o 

primeiro ativa melhor o CH4 e o segundo, o CO2, e a função sequencial das espécies, na qual 

o Ni1 é o principal responsável pela quebra da molécula de CH4, gerando H adsorvido, e o Ru1 

é o principal responsável pela formação de H2 a partir das espécies de H adsorvidas. 

 

Figura 3.26 – Comparação energética e estados de transição para quebra da ligação C-H em 

SAA de PtCu 

 
a Configuração ótima obtida por DFT para os estados mais estáveis de adsorção no SAA das espécies descritas.  
b Estados de transição (TS) para a quebra da ligação C-H das moléculas adsorvidas. 
c Caminho energético para a hidrogenação total do CH4 adsorvido em Cu (linha preta), PtCu SAA (linha 

vermelha) e Pt (linha azul). 

Adaptado de: Marcinkowski et al., 2018 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 PREPARO DOS SUPORTES 

 

As hidrotalcitas precursoras dos óxidos mistos foram preparadas pelo método da 

coprecipitação, segundo descrito por Monteiro (2020). Nitratos de magnésio (86,5156 g de 

Mg(NO3)2·6H2O) (98-102%, Proquímios), alumínio (69,1854 g de Al(NO3)3·9H2O) (98%, 

Merck) e cobre (7,7090 g de Cu(NO3)2·3H2O) (99-104%, Sigma-Aldrich) foram pesados 

objetivando-se 25,5 g de óxidos mistos CuO-MgO-Al2O3 com 8% (p/p) de Cu elementar após 

calcinação. 

Segundo Dębek et al. (2017), a razão M2+/M3+, razão entre os cátions 2+ e 3+ da 

amostra, influencia o grau de substituição do cátion trivalente na estrutura das camadas de 

brucita. Razões muito altas costumam ser responsáveis por gerar fases indesejadas na 

hidrotalcita, como a hidromagnesita. Perez-Lopez et al. (2006) observaram maiores atividades 

com catalisadores de razão M2+/M3+ igual a 2, sendo esse valor o adotado neste trabalho. 

Inicialmente, 100 mL de água destilada foram aquecidos a 70 °C sob agitação 

constante (400 rpm). Uma solução básica de KOH (1,6 mol L-1) e K2CO3 (1,6 mol L-1) foi 

preparada e usada na alcalinização do meio até pH = 12. A solução de nitratos foi então 

dissolvida em 150 mL de água destilada e adicionada gota a gota ao meio reacional. 

Paralelamente, a solução básica também foi adicionada de forma a se manter o pH do meio 

reacional em 10. Ao término da adição dos nitratos, a adição da solução básica também foi 

interrompida. 

A solução foi mantida sob a mesma agitação e aquecimento por mais uma hora e, 

então, deixada para envelhecimento em repouso a temperatura ambiente por 16 h. O 

precipitado obtido foi lavado com água destilada e filtrado a vácuo até que o pH do filtrado 

atingisse valor igual a 7. O sólido foi seco em estufa a 75 °C por 40 h, sendo, então, macerado 

e calcinado em mufla Jung 1200 a 500 °C por 4 h, com rampa de aquecimento de 5 °C min-1 

sob ar atmosférico. 

 

4.2 PREPARO DOS CATALISADORES 

 

A síntese dos catalisadores se deu segundo o procedimento descrito por Shan et al. 

(2017) para a reação de substituição galvânica modificada. Inicialmente, 2 g da hidrotalcita 

calcinada, ou do composto misto de Cu-Mg-Al derivado da hidrotalcita, foram reduzidos sob 
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fluxo de hidrogênio puro (50 mL min-1) em um reator tubular a 350 °C por 2 h, com rampa de 

aquecimento de 5 °C min-1. Após o término da redução, o reator foi resfriado até a 

temperatura ambiente sob fluxo de N2. O sólido obtido foi mantido protegido em atmosfera 

inerte de N2. 

Uma massa de Ni(NO3)2·6H2O (99,999%, Sigma-Aldrich) adequada para a 

proporção Ni/Cu desejada foi pesada e totalmente dissolvida em água deionizada. Após, a 

solução obtida foi transferida para um tubo Schlenk e mantida sob constante agitação. 

Conforme citado anteriormente, para a ocorrência da substituição galvânica espontânea do 

Ni2+ em Cu0, há a necessidade de alcalinização do meio (Equação 3.32). Portanto, o pH da 

solução foi ajustado para 11 através da adição de uma solução 0,01 M de KOH. O sistema foi 

conectado a uma unidade de vácuo/argônio (ou Schlenk line) e inertizado na sequência.  

O suporte Cu/Mg(Al)O obtido, em atmosfera de N2, foi então adicionado à solução 

básica de nitrato de níquel, em atmosfera de Ar, para a reação de substituição galvânica. O 

sistema reacional foi mantido sob agitação constante e atmosfera de Ar por mais 1 h. A 

suspensão foi, então, filtrada à vácuo e lavada com água destilada até a neutralização do 

filtrado, sendo então seca em estufa a 80 °C por 20 h. A massa de Ni(NO3)2·6H2O foi ajustada 

para cada síntese de forma a se obter uma razão atômica Ni/Cu conforme a Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 – Cálculo das massas de reagentes e da razão Ni/Cu. 

Amostra 
Razão 

Ni/Cu 
Proporção mássica de Ni Massa de Ni(NO3)2·6H2O 

Ni0,1Cu/CuMgAl 1/10 0,738% 0,0731 g 

Ni0,01Cu/CuMgAl 1/100 0,074% 0,0073 g 

Ni0,002Cu/CuMgAl 1/500 0,015% 0,0015 g 

Ni0,001Cu/CuMgAl 1/1000 0,007% 0,0007 g 

 

4.3 REDUÇÃO E PASSIVAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

Devido à limitação de temperatura em alguns equipamentos, cerca de 150 mg de 

cada amostra foram previamente reduzidos e passivados em condições similares as condições 

de reação. Primeiramente, cada amostra foi seca com 30 mL min-1 de He a 150 °C 

(5 °C min-1) por 30 min. Em seguida, a temperatura foi elevada até 800 °C (5 °C min-1) em H2 

(30 mL min-1), permanecendo na temperatura final por 2 h para a redução. Ao final da 

redução, as amostras foram resfriadas ate temperatura ambiente, ainda em H2 (30 mL min-1). 
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O sistema foi, então, purgado com He e mantido em atmosfera inerte estática. Após, a 

temperatura foi reduzida com banho de gelo e N2 líquido. Com o sistema em temperatura 

bastante reduzida, foi permitida a entrada de ar atmosférico lentamente por 30 minutos. O 

catalisador foi, então, recolhido e armazenado sob refrigeração.  

 

4.4 CARACTERIZAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 

4.4.1 Análise textural 

 

As caracterizações texturais foram realizadas em um equipamento ASAP 2020 da 

Micromeritcs. Após um pré-tratamento a 250 °C e evacuação a 7 μmHg, cerca de 0,7 g foram 

analisados e as áreas específicas foram obtidas pelo método BET, enquanto o volume de 

poros por adsorção e dessorção, pelo método BJH. Os testes foram realizados a -196 °C, 

temperatura de ebulição do N2 líquido a 1 atm. Essas caracterizações foram realizadas 

somente no suporte. 

 

4.4.2 Espectroscopia de raios X por dispersão de energia (EDX) 

 

A espectroscopia de raios X por dispersão de energia (EDX) foi utilizada para a 

análise elementar das amostras. Essa técnica se baseia na detecção dos fótons emitidos pelos 

átomos excitados ao retornarem ao estado fundamental. Devido a sua natureza quântica, cada 

elemento emite fótons com energias características, capazes de identificar e quantificar os 

elementos químicos presentes na amostra. Os resultados apresentados são em concentrações 

elementares totais, podendo ser esses valores convertidos aos valores dos óxidos presentes. 

Neste trabalho, foi utilizado um equipamento EDX-720 da SHIMADZU dotado de 

tubo gerador de raios X de Rh (tensão: 50 kV, corrente: 38 μA), com 10 nm para o colimador, 

janela de Be e sem aplicação de vácuo na análise. Tanto o suporte quanto os catalisadores 

foram analisados. 

 

4.4.3 Difração de raios X (DRX) 

 

A técnica de difração de raios X (DRX) é capaz de fornecer informações sobre a 

estrutura do composto analisado, bem como composição, tamanho de cristalitos, fases 

presentes e a quantidade proporcional de cada fase da amostra. Isso se deve ao fato da rede 
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cristalina ser formada por átomos regularmente espaçados que se comportam como centros de 

difração de raios X, nos quais o comprimento de onda é proporcional às distâncias 

interatômicas dos retículos cristalinos. 

Quando os átomos de um cristal arranjados em planos paralelos recebem a radiação 

incidente do feixe de raios X, eles a reemitem em todas as direções. Para algumas direções 

específicas, os feixes são espalhados em fase, o que pode ser observado através de uma 

interação construtiva no difratograma. Esse fenômeno pode ser descrito pela Lei de Bragg, 

conforme explicitado pela Equação 4.1: 

 

2 · 𝑑 · sen 𝜃 = 𝑛 · 𝜆

 

 (Equação 4.1) 

 

Onde:  

𝑑 = distância interplanar (nm); 

𝜃 = ângulo de incidência do feixe; 

𝜆 = comprimento de onda (nm); 

𝑛 = número de comprimento de onda. 

 

O suporte e os catalisadores foram analisados fazendo-se uma varredura das amostras 

com variação continua do ângulo de incidência do feixe de raios X. Os resultados foram 

expressos sob a forma de um difratograma, que mostra a intensidade do sinal difratado pela 

amostra em função do ângulo de incidência dos raios X. O equipamento utilizado nessa 

análise foi um difractômetro RIGAKU Miniflex e foi utilizada radiação Cu Kα (1,540 Å). Um 

porta-amostra de vidro, de dimensões 50 mm x 30 mm e de espessura de 2,0 mm, com um 

sulco mais profundo para disposição das amostras sólidas particuladas foi utilizado para a 

analise. Cerca de 100 mg de amostra foram inseridos na região adequada do porta-amostra, ou 

até que todo o sulco fosse preenchido, garantindo-se a aderência dos particulados. O porta-

amostra foi inserido no equipamento e as amostras foram analisadas na região de 2θ entre 3° e 

80°, com passo de 0,05° e tempo por passo de 2 s. 

Os diâmetros de cristalitos foram calculados pela equação de Scherrer, conforme 

descrito pela Equação 4.2. 

 

𝐷 =
𝐾 · 𝜆

𝛽 ∙ cos 𝜃
 

 (Equação 4.2) 
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Onde:  

𝐷 = tamanho de cristalito (Å); 

𝐾 = fator de correção de forma = 0,9 (SHARMA et al., 2007); 

𝜆 = comprimento de onda do feixe, nesse caso, Cu Kα =1,5405 Å; 

𝛽 = largura a meia altura da reflexão no ângulo de incidência; 

𝜃 = ângulo de incidência do feixe. 

 

4.4.4 Redução a temperatura programada (TPR) 

 

A redução a temperatura programada (TPR) é uma técnica que permite determinar o 

perfil de redução das espécies redutíveis presentes na estrutura do catalisador. Essa técnica 

consiste em monitorar a redução do catalisador com o aumento da temperatura, utilizando-se 

para tal um agente redutor, usualmente hidrogênio ou monóxido de carbono. O consumo de 

hidrogênio é monitorado com um detector de condutividade térmica ao mesmo tempo em que 

a temperatura do sistema aumenta a uma taxa de aquecimento constante pré-estabelecida. Ao 

final, é obtido um perfil de redução em função da temperatura que pode ser comparado com 

outras amostras similares da literatura. A reação característica do TPR de H2, quando a 

redução do óxido do metal é completa, é descrita pela Equação 4.3: 

 

𝑀𝑥𝑂𝑦 + 𝑦 𝐻2 → 𝑥 𝑀 + 𝑦 𝐻2𝑂

 

 (Equação 4.3) 

 

Os resultados do TPR de H2 permitem estudar o mecanismo de redução das espécies 

presentes na amostra. A aparelhagem empregada neste estudo foi um AutoChem II 2920 da 

Micromeritcs que utiliza um detector de condutividade térmica (TCD). Cerca de 500 mg de 

amostra foi pesado e disposto em um reator tubular em U adequado ao equipamento. 

Primeiramente, a amostra passou por um processo de secagem e retirada de água adsorvida, 

sendo aquecidas até 150 °C sob fluxo de N2 de 50 mL min-1 e uma taxa constante de 

aquecimento de 10 °C min-1, permanecendo nessa temperatura por 30 min. Em seguida, a 

amostra foi resfriada até a temperatura ambiente e novamente aquecida até 1000 °C sob fluxo 

de uma mistura 10 % H2 em N2 (50 mL min-1) com uma taxa de aquecimento de 10 °C min-1, 

permanecendo nessa temperatura por 30 min. A quantidade de H2 no gás de saída foi medida 

por um detector de condutividade térmico (TCD) devidamente calibrado. 
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4.4.5 Dessorção a temperatura programada de CO2 (TPD-CO2) 

 

Os experimentos de dessorção a temperatura programada são utilizados a fim de 

estudar características específicas dos catalisadores, como acidez, basicidade, morfologia e/ou 

dispersão metálica da fase ativa, através da interação com moléculas sonda, sendo as mais 

utilizadas NH3, CO2 e H2. A molécula sonda é, primeiramente, adsorvida no catalisador a uma 

temperatura conhecida (normalmente temperatura ambiente) e o sistema é, então, aquecido a 

uma taxa conhecida sob fluxo de um gás inerte. A composição do gás de saída é 

acompanhada. Neste trabalho, utilizou-se o CO2 como molécula sonda para medição da 

basicidade dos catalisadores. 

O experimento foi realizado em sequência ao TPR, no mesmo aparelho Micromeritcs 

modelo AutoChem II 2920. Logo após a redução descrita no tópico anterior, cada amostra foi 

resfriada até temperatura ambiente sob fluxo de N2. CO2 foi, então, adsorvido na amostra e o 

excesso foi retirado com N2. Em seguida, a temperatura foi elevada até 1000 °C a uma taxa de 

10 °C min-1, em 50 mL min-1 de N2. A composição de saída foi medida por um detector de 

condutividade térmico (TCD) devidamente calibrado. 

 

4.4.6 Quimissorção irreversível de H2 por pulsos 

 

A quimissorção, em geral de H2, O2 ou CO, é um método comumente reportado na 

literatura para medição da área metálica exposta na superfície de catalisadores e, 

consequentemente, a dispersão metálica (KO et al., 1983; GEYER et al., 2011). O método de 

pulsos, ou método dinâmico caracteriza-se pela injeção de pulsos de volume conhecido da 

molécula-sonda (neste caso, H2). A diferença entre o volume de H2 colocado em contato 

inicialmente com a amostra e o volume de H2 medido na saída do sistema é o volume 

adsorvido irreversivelmente. Através do volume adsorvido é possível calcular o número de 

átomos de hidrogênio e, com este, o número de átomos de Ni metálico na superfície. A 

adsorção de hidrogênio pode se dar de forma molecular ou dissociativa, como relatado na 

literatura (MÅRTENSSON et al., 1986; ZHANG, ZHU et al., 2013; MOHAN et al., 2014). 

Para este estudo, considerou-se a adsorção dissociativa com estequiometria de adsorção H:Ni 

1:1. 

O presente estudo foi realizado no equipamento AutoChem II 2920 da Micromeritcs. 

As amostras foram previamente ativadas segundo procedimento pré-reacional: secagem com 

30 mL min-1 de N2 a 150 °C (taxa de aquecimento: 5 °C min-1) seguida de redução com 
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30 mL min-1 de H2 a 800 °C (taxa de aquecimento: 5 °C min-1). Devido a limitações relativas 

à montagem do equipamento, ao detector e à disponibilidade de gases nos canais, há a 

necessidade da passagem de um gás inerte juntamente ao H2. Portanto, 10 mL min-1 de N2 

precisaram ser adicionados à mistura redutora. Após a redução, o sistema foi limpo por 30 

min e resfriado até a temperatura ambiente de 30 °C com 50 mL min-1 de N2. A quimissorção 

irreversível de H2 por pulsos foi, então, realizada e o resultado obtido foi analisado no 

software do próprio equipamento. 

 

4.4.7 Microscopia eletrônica de varredura com espectroscopia de raios X por dispersão de 

energia (MEV-EDS) 

 

Para análise da microestrutura sólida das amostras foi utilizada a microscopia 

eletrônica de varredura (MEV). Os microscópios do tipo MEV, diferentemente dos 

microscópios óticos, utilizam feixe de elétrons no lugar de fótons, o que permite obter 

resoluções de estruturas na escala nanométrica. As imagens obtidas como resultado são de 

fácil interpretação, possuem boa resolução, noção de profundidade e podem apresentar 

diferenciação de compostos por número atômico a depender dos detectores instalados. Outra 

possibilidade associada a detectores específicos instalados é microanálise química semi-

quantitativa a partir dos níveis de energia dispersiva de raios X das amostras (EDS). 

O MEV pode ser subdividido em seis partes: coluna ótico-eletrônica, câmara de 

amostra, unidade de varredura, sistema de vácuo, sistema de detectores e sistema de 

visualização da imagem. Na coluna ótico-eletrônica fica localizado o canhão de elétrons, 

formado por um filamento de tungstênio, de LaB6, ou de um sistema de emissão de campo 

(FEG), onde os elétrons são extraídos de uma fina ponta de tungstênio sob alto vácuo. Além 

disso, ainda estão presentes na coluna ótico-eletrônica o ânodo, as lentes condensadoras, as 

bobinas para a deflexão do feixe de elétrons primários e as bobinas que corrigem o 

astigmatismo. 

Os elétrons do feixe são os responsáveis por interagir com os átomos da amostra e 

gerar as imagens. Portanto, o sistema de vácuo é de extrema importância para que o feixe não 

interaja com moléculas de gás a caminho da amostra, prejudicando assim a formação da 

imagem. As interações do feixe de elétrons com a amostra podem ser de duas formas: 

elásticas ou inelásticas. Essas interações resultam em elétrons retroespalhados, elétrons 

secundários ou em quantum de raios X. Os elétrons retroespalhados são resultado da colisão 

elástica com a camada superficial da amostra, sendo elétrons de alta energia e adequados para 
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resolução da diferença de composição da amostra. Os elétrons secundários, por outro lado, 

fornecem imagens de maior resolução, capazes de trazer diferenciação sobre resolução 

espacial, forma e profundidade da amostra. 

O equipamento usado para esta análise foi um JEOL JSM 7100F com emissão de 

campo (FEG) com detectores de elétrons secundários e de elétrons retroespalhados, esse 

último também acoplado a um detector de energia dispersiva (EDS). As amostras foram 

dispostas em uma fita de carbono aderida a um porta-amostra do tipo “stub” de latão. O 

suporte e os catalisadores foram analisados antes e após o uso na reação de reforma seca do 

metano. 

 

4.4.8 Espectroscopia de refletância difusa no infravermelho por transformada de Fourier 

(DRIFTS) 

 

A espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier é uma técnica 

amplamente utilizada para identificação de grupamentos químicos ou ligações específicas nas 

amostras. Isso se deve às frequências específicas de ligação desses grupamentos, que 

absorvem a radiação recebida quando essa é na mesma energia de vibração. Normalmente, a 

radiação não é totalmente absorvida e parte dela é refletida. Quando esse espalhamento se dá 

em todas as direções, tem-se a chamada refletância difusa. 

Neste trabalho, um espectrômetro FT-IR Vertex 70 da marca Bruker com detector 

LN-MCT e resfriamento de nitrogênio líquido foi utilizado. Um acessório de refletância 

difusa constituído de espelhos parabólicos (DRP-XXX, Harrick), com câmara de reação 

HVC-DPR-4 (Harrick) sobre o qual se posicionam janelas de ZnSe foi acoplado para 

realização dos experimentos. 

Para as análises, CO foi utilizado como molécula-sonda para adsorção nas amostras. 

Foi realizado um monitoramento in situ da adsorção de CO através da aquisição de 256 scans 

com resolução espectral de 4 cm-1. As leituras foram realizadas após estabilização por 5 

minutos em cada temperatura de análise. O procedimento de análise se deu conforme a seguir: 

após ativação da amostra, ocorreu a limpeza da superfície por 30 min e o seu resfriamento até 

temperatura ambiente, ambos com 30 mL min-1 de He. Foram realizadas leituras com He 

nessa mesma vazão em diferentes temperaturas (25, 50, 100, 150, 200 e 300 °C) para 

obtenção do background e, então, a amostra foi exposta a uma mistura 5% CO/He na vazão de 

30 mL min-1 por 15 minutos. Um interferograma foi obtido ainda com gás em fluxo, sendo 

esse mudado em seguida para He para remoção do excesso de CO e do CO adsorvido 
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reversivelmente. A temperatura foi, então, elevada a uma taxa de aquecimento constante até 

as temperaturas de análise e novos interferogramas foram obtidos em cada temperatura. 

As amostras analisadas por DRIFTS foram primeiramente reduzidas e passivadas 

devido a limitação de temperatura do equipamento. Para ativação previamente a análise, as 

amostras foram secas com He (30 mL min-1) a 150 °C por 30 min, reduzidas novamente em 

sequência com H2 (30 mL min-1) a 400 °C por 60 min e, por fim, limpas com He 

(30 mL min-1) a 400 °C por 30 min. O procedimento prévio de redução e passivação se deu 

conforme descrito no item 4.3. 

 

4.4.9 Espectroscopia Raman 

 

A espectroscopia Raman consiste na medição da energia espalhada inelasticamente 

por uma amostra ao sofrer a incidência de radiação monocromática (laser) de um 

comprimento de onda conhecido. Ao se medir fótons com um número de onda diferente 

daquele da radiação incidente, tem-se o espalhamento Raman e a diferença medida 

corresponde à frequência de um modo de vibração do material. Essa técnica é comumente 

empregada na caracterização de espécies de carbono, onde a banda D, presente em 1340 cm-1, 

é associada à presença de carbono amorfo e a banda G, presente em torno de 1530 cm-1, é 

associada a espécies de carbono mais estruturadas. 

Neste trabalho, utilizou-se a espectroscopia Raman para avaliação da formação de 

carbono nos catalisadores pós-reação. Para tal, foi utilizado um espectrômetro da marca 

WITec modelo alpha300 M com dispositivo detector de carga (CCD) acoplado e resfriado 

termoeletricamente até -60 °C. O laser utilizado foi de Nd:YAG, de comprimento de onda 

igual a 532 nm. As amostras foram dispostas em lâminas de vidro para microscópios e 

inseridas na região de análise. Foram realizados 300 ciclos por análise e o software utilizado 

para a obtenção dos dados foi o WITec Control. 

 

4.5 REAÇÃO DE REFORMA SECA DO METANO 

 

Os testes reacionais foram realizados em uma unidade de testes catalíticos de 

conversão de metano, conforme o esquema representado pela Figura 4.1. Foi utilizado um 

reator de quartzo devido à alta temperatura de reação, acoplado a um forno cerâmico de 

resistência exposta. Esse, por sua vez, foi controlado por um programador linear de 

temperatura da marca THERMA, modelo TH 92 DP 203000 e a taxa de aquecimento foi 
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monitorada por um termopar do tipo K. A linha de passagem de gás foi mantida aquecida a 

125 °C a fim de evitar qualquer formação de condensados, controlada por um controlador 

térmico analógico INOVA 1713. Ambas as temperaturas, do reator e da linha, puderam ser 

monitoradas em um indicador de temperatura de seis canais da Equipamentos Científicos do 

Brasil, modelo MD 350. 

 

Figura 4.1 – Visão esquemática da unidade reacional 

 

Adaptado de: SANTOS, 2015 

 

Para controle das correntes gasosas foi utilizado um controlador de vazão mássica 

Brooks Instruments 0152 com quatro canais. Essa também foi monitorada por um bolhômetro 

acoplado a saída da unidade. A corrente gasosa de saída da unidade passou por um 

condensador resfriado com banho de gelo para a retenção de água antes de ser direcionada ao 

cromatógrafo a gás para análise da composição. O cromatógrafo utilizado nesses 

experimentos foi um cromatógrafo VARIAN, modelo CP-3800 com TCD e FID e coluna de 

separação SUPELCO CARBOXEN 1010 PLOT de 30 m x 0,53 mm. A Tabela 4.2 apresenta 

um resumo das condições cromatográficas utilizadas durante as reações e a Tabela 4.3 

apresenta as condições de aquecimento da coluna. 

A mistura gasosa reacional utilizada seguiu o padrão de Costa (2021), sendo 

100 mL min-1 no total, com uma proporção de 1:1:0,5 de CH4:CO2:N2. Ou seja, foram 

utilizados para a reação 40 mL min-1 de CH4, 40 mL min-1 de CO2 e 20 mL min-1 de N2 como 
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diluente. A massa de catalisador utilizada foi de 50 mg para cada reação. Anteriormente ao 

contato com o leito catalítico, a mistura reacional foi injetada em triplicata no cromatógrafo 

para efeito de calibração e padronização, sendo essa chamada de carga inicial. A Tabela 4.4 

resume as condições reacionais e de pré-tratamento dos catalisadores em cada reação. Cada 

reação foi realizada de maneira contínua por um período de 24 h, com reposição do banho de 

gelo a cada 12 h. 

 

Tabela 4.2 – Condições cromatográficas durante a reação. 

Razão 

de split 

Volume 

do loop 

Temperatura 

do injetor 

Tempo de 

injeção 

Temperatura 

do filamento 

Vazão de He 

na coluna 

2 1 μL 200 °C 6,65 min 230 °C 5,0 mL min-1 

 

Tabela 4.3 – Condições de aquecimento da coluna cromatográfica durante a reação. 

Temperatura 

da coluna (°C) 

Taxa de aquecimento 

(°C min-1) 

Tempo de permanência 

(min) 

Tempo total decorrido 

(min) 

35 - 5,00 5,00 

200 25 1,40 13,00 

 

Tabela 4.4 – Condições reacionais e de pré-tratamento das amostras. 

Etapa 
Mistura 

gasosa 

Vazão 

(mL min-1) 

Taxa de aquecimento 

(°C min-1) 

Temperatura 

final (°C) 

Tempo na 

temperatura 

final (h) 

Secagem He 30 5  150 0,5 

Redução H2 30 5 800 2 

Reação 

CH4 

CO2 

N2 

40 

40 

20 

- 800 24 

 

A partir dos resultados da cromatografia gasosa, é possível estimar a vazão molar dos 

componentes que foram separados na coluna no momento da injeção da alíquota através da 

razão das áreas obtidas pelo cromatograma e corrigidas pela calibração. Um exemplo de 

cromatograma está apresentado no Anexo 9.1. Dois fatores se mostram muito importante na 

simplificação dos cálculos, sendo eles a presença do N2 como gás inerte, sendo sua vazão 
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molar de entrada igual à vazão molar de saída, e a natureza simples dos gases, a pressão e 

temperatura de injeção, o que faz com que se possa assumir o comportamento dos gases como 

ideal e, consequentemente, a proporcionalidade do volume com a vazão molar.  

Assim, a vazão molar de cada componente na corrente de entrada pode ser definida 

conforme a Equação 4.4, Equação 4.5 e Equação 4.6 a seguir: 

 

𝐹𝑁2
𝑒 = 𝐹𝑇

𝑒 ∙ 𝑦𝑁2
𝑒

 

 (Equação 4.4) 

𝐹𝐶𝑂2
𝑒 = 𝐹𝑇

𝑒 ∙ 𝑦𝐶𝑂2
𝑒

 

 (Equação 4.5) 

𝐹𝐶𝐻4
𝑒 = 𝐹𝑇

𝑒 ∙ 𝑦𝐶𝐻4
𝑒

 

 (Equação 4.6) 

 

Onde 𝐹𝑁2
𝑒 , 𝐹𝐶𝑂2

𝑒  e 𝐹𝐶𝐻4
𝑒  são as vazões de entrada de N2, CO2 e CH4 respectivamente, 

𝐹𝑇
𝑒 é a vazão molar total da entrada e 𝑦𝑁2

𝑒 , 𝑦𝐶𝑂2
𝑒  e 𝑦𝐶𝐻4

𝑒  são as frações molares de N2, CO2 e 

CH4 na entrada, definidas conforme as equações a seguir: 

 

𝑦𝑁2
𝑒 =

𝐴𝑁2
𝑒

𝐴𝐶𝑂2
𝑒 + 𝐴𝐶𝐻4

𝑒 + 𝐴𝑁2
𝑒

 

 (Equação 4.7) 

𝑦𝐶𝑂2
𝑒 =

𝐴𝐶𝑂2
𝑒

𝐴𝐶𝑂2
𝑒 + 𝐴𝐶𝐻4

𝑒 + 𝐴𝑁2
𝑒

 

 (Equação 4.8) 

𝑦𝐶𝐻4
𝑒 =

𝐴𝐶𝐻4
𝑒

𝐴𝐶𝑂2
𝑒 + 𝐴𝐶𝐻4

𝑒 + 𝐴𝑁2
𝑒

 

 (Equação 4.9) 

 

Onde 𝐴𝑁2
𝑒 , 𝐴𝐶𝑂2

𝑒  e 𝐴𝐶𝐻4
𝑒  são as áreas corrigidas obtidas a partir dos cromatogramas 

das injeções de carga inicial. 

As vazões molares na corrente de saída, em contrapartida, podem ser calculadas de 

acordo com as equações abaixo: 

 

𝐹𝑁2
𝑠 = 𝐹𝑇

𝑠 ∙ 𝑦𝑁2
𝑠

 

 (Equação 4.10) 

𝐹𝐶𝑂2
𝑠 = 𝐹𝑇

𝑠 ∙ 𝑦𝐶𝑂2
𝑠

 

 (Equação 4.11) 

𝐹𝐶𝐻4
𝑠 = 𝐹𝑇

𝑠 ∙ 𝑦𝐶𝐻4
𝑠

 

 (Equação 4.12) 

 

Onde 𝐹𝑁2
𝑠 , 𝐹𝐶𝑂2

𝑠  e 𝐹𝐶𝐻4
𝑠  são as vazões molares na corrente de saída de N2, CO2 e CH4 

respectivamente, 𝐹𝑇
𝑠 é a vazão molar total de saída e 𝑦𝑁2

𝑠 , 𝑦𝐶𝑂2
𝑠  e 𝑦𝐶𝐻4

𝑠  são as frações molares 

de N2, CO2 e CH4 na corrente de saída. Como o N2 não participa da reação, sua vazão molar 
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não se altera, sendo possível fazer as simplificações descritas na Equação 4.13 e na Equação 

4.14. 

 

𝐹𝑁2
𝑠 = 𝐹𝑁2

𝑒 = 𝐹𝑇
𝑒 ∙ 𝑦𝑁2

𝑒

 

 (Equação 4.13) 

𝐹𝑇
𝑠 =

𝑦𝑁2
𝑒

𝑦𝑁2
𝑠 ∙ 𝐹𝑇

𝑒

 

 (Equação 4.14) 

 

Analogamente às frações molares na corrente de entrada, as frações molares na 

corrente de saída podem definidas conforme as equações a seguir: 

 

𝑦𝑁2
𝑠 =

𝐴𝑁2
𝑠

𝐴𝐶𝑂2
𝑠 + 𝐴𝐶𝐻4

𝑠 + 𝐴𝑁2
𝑠 + 𝐴𝐻2

𝑠 + 𝐴𝐶𝑂
𝑠

 

 (Equação 4.15) 

𝑦𝐶𝑂2
𝑠 =

𝐴𝐶𝑂2
𝑠

𝐴𝐶𝑂2
𝑠 + 𝐴𝐶𝐻4

𝑠 + 𝐴𝑁2
𝑠 + 𝐴𝐻2

𝑠 + 𝐴𝐶𝑂
𝑠

 

 (Equação 4.16) 

𝑦𝐶𝐻4
𝑠 =

𝐴𝐶𝐻4
𝑠

𝐴𝐶𝑂2
𝑠 + 𝐴𝐶𝐻4

𝑠 + 𝐴𝑁2
𝑠 + 𝐴𝐻2

𝑠 + 𝐴𝐶𝑂
𝑠

 

 (Equação 4.17) 

𝑦𝐻2
𝑠 =

𝐴𝐻2
𝑠

𝐴𝐶𝑂2
𝑠 + 𝐴𝐶𝐻4

𝑠 + 𝐴𝑁2
𝑠 + 𝐴𝐻2

𝑠 + 𝐴𝐶𝑂
𝑠

 

 (Equação 4.18) 

𝑦𝐶𝑂
𝑠 =

𝐴𝐶𝑂
𝑠

𝐴𝐶𝑂2
𝑠 + 𝐴𝐶𝐻4

𝑠 + 𝐴𝑁2
𝑠 + 𝐴𝐻2

𝑠 + 𝐴𝐶𝑂
𝑠

 

 (Equação 4.19) 

 

Onde 𝐴𝑁2
𝑠 , 𝐴𝐶𝑂2

𝑠 , 𝐴𝐶𝐻4
𝑠 , 𝐴𝐻2

𝑠  e 𝐴𝐶𝑂
𝑠  são as áreas corrigidas obtidas nos cromatogramas 

da reação em cada tempo reacional analisado. 

Dessa forma, as frações molares de CO2 e CH4 na corrente de saída podem descritas 

como: 

 

𝐹𝐶𝑂2
𝑠 = 𝐹𝑇

𝑠 ∙ 𝑦𝐶𝑂2
𝑠 = 𝑦𝐶𝑂2

𝑠 ∙
𝑦𝑁2

𝑒

𝑦𝑁2
𝑠 ∙ 𝐹𝑇

𝑒

 

 (Equação 4.20) 

𝐹𝐶𝐻4
𝑠 = 𝐹𝑇

𝑠 ∙ 𝑦𝐶𝐻4
𝑠 = 𝑦𝐶𝐻4

𝑠 ∙
𝑦𝑁2

𝑒

𝑦𝑁2
𝑠 ∙ 𝐹𝑇

𝑒

 

 (Equação 4.21) 

 

Assim, as conversões de CO2 e CH4 podem ser calculadas conforme a Equação 4.22 

e Equação 4.23: 
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𝑋𝐶𝐻4(%) =
𝐹𝐶𝐻4

𝑒 − 𝐹𝐶𝐻4
𝑠

𝐹𝐶𝐻4
𝑒 ∙ 100 = (1 −

𝑦𝐶𝐻4
𝑠 ∙

𝑦𝑁2
𝑒

𝑦𝑁2
𝑠

𝑦𝐶𝐻4
𝑒 ) ∙ 100

 

 (Equação 4.22) 

𝑋𝐶𝑂2(%) =
𝐹𝐶𝑂2

𝑒 − 𝐹𝐶𝑂2
𝑠

𝐹𝐶𝑂2
𝑒 ∙ 100 = (1 −

𝑦𝐶𝑂2
𝑠 ∙

𝑦𝑁2
𝑒

𝑦𝑁2
𝑠

𝑦𝐶𝑂2
𝑒 ) ∙ 100

 

 (Equação 4.23) 

 

Onde 𝑋𝐶𝐻4 e 𝑋𝐶𝑂2 são respectivamente as conversões de metano e dióxido de 

carbono em porcentagem. 

As frações molares de H2 e CO podem ser calculadas de maneira análoga, conforme 

a Equação 4.24 e a Equação 4.25, e assim, a razão H2/CO pode ser inferida pela Equação 

4.26. 

 

𝐹𝐻2
𝑠 = 𝐹𝑇

𝑠 ∙ 𝑦𝐻2
𝑠 = 𝑦𝐻2

𝑠 ∙
𝑦𝑁2

𝑒

𝑦𝑁2
𝑠 ∙ 𝐹𝑇

𝑒

 

 (Equação 4.24) 

𝐹𝐶𝑂
𝑠 = 𝐹𝑇

𝑠 ∙ 𝑦𝐶𝑂
𝑠 = 𝑦𝐶𝑂

𝑠 ∙
𝑦𝑁2

𝑒

𝑦𝑁2
𝑠 ∙ 𝐹𝑇

𝑒

 

 (Equação 4.25) 

𝑅𝑎𝑧ã𝑜 𝐻2/𝐶𝑂 =
𝐹𝐻2

𝑠

𝐹𝐶𝑂
𝑠

 

 (Equação 4.26) 

 

A taxa inicial de reação com base na conversão de CH4 foi calculada assumindo um 

PFR heterogêneo, com a reação como pseudoprimeira ordem em relação ao CH4, com 

densidade constante. Assim: 

 

𝑊

𝐹𝐶𝐻4
𝑒 = ∫

𝑑𝑋𝐶𝐻4

−𝑟𝐶𝐻4,0
 

 (Equação 4.27) 

 

Onde 𝑊 é a massa de catalisador e: 

 

−𝑟𝐶𝐻4,0 = 𝑘𝑎𝑝𝑝 ∙ [𝐶𝐻4]0

 

 (Equação 4.28) 

 

Então: 

 

𝑟𝐶𝐻4,0 = −
𝐹𝐶𝐻4

𝑒

𝑊
∙ ln (1 − 𝑋𝐶𝐻4)

 

 (Equação 4.29) 



 95 

 

 

A frequência de reação, ou Turnover Frequency (TOF), com base na conversão de 

CH4 foi calculada dividindo-se a taxa inicial de reação pela quantidade de H2 quimissorvido, 

segundo a Equação 4.30. 

 

𝑇𝑂𝐹𝐶𝐻4 =
𝑟𝐶𝐻4,0

𝑄𝑢𝑖𝑚.𝐻2
 

 (Equação 4.30) 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 CARACTERIZAÇÕES 

 

5.1.1 Espectroscopia de raios X por dispersão de energia (EDS e EDX) 

 

A Tabela 5.1 apresenta os resultados obtidos pela análise de EDS, realizada em 

conjunto com as análises de MEV. As análises foram realizadas em pelo menos dois pontos 

diferentes da amostra e os resultados, dispostos em proporções elementares, representam a 

média dessas análises. 

 

Tabela 5.1 – Composição elementar das amostras por EDS. 

Amostra Ni (% p/p) Cu (% p/p) Al (% p/p) Mg (% p/p) O (% p/p) 

Suporte  - 8,9 14,6 23,7 52,8 

Ni0,1Cu/CuMgAl 0,41 8,7 14,0 22,9 54,0 

Ni0,01Cu/CuMgAl 0,10 8,7 14,1 23,8 53,3 

Ni0,002Cu/CuMgAl 0,04 8,7 15,1 24,3 51,7 

Ni0,001Cu/CuMgAl 0,08 9,4 14,3 23,5 53,3 

 

Como se pode observar, as proporções de Al, Mg e O se mostraram bem 

reprodutíveis, como o esperado, tendo em vista que o mesmo suporte foi utilizado para todas 

as sínteses de catalisadores. A proporção de Cu se apresentou um pouco acima da proporção 

teórica esperada, de 8%, porém dentro de um limite de erro de até 10% para a maioria das 

amostras. A principal exceção, o catalisador Ni0,001Cu/CuMgAl apresentou erro de 17,5%, o 

que pode ser associado aos pontos de análise do EDS, que se mostraram mais concentrados 

em Cu. Apesar disso, a proporção de cobre nessa amostra foi considerada aceitável. A razão 

molar M2+/M3+ obtida foi de 2,07 para o suporte. A razão M2+/M3+ obtida para os 

catalisadores está apresentada na Tabela 5.2 e não apresentou diferença significativa quando 

comparada ao valor obtido para o suporte. 

A proporção de Ni apresentou grande variação frente ao valor teórico esperado. Isso 

se deve ao limite de medição do equipamento, que se situa em cerca de 1% da composição da 

amostra. Portanto, para se obter a proporção real de Ni, as amostras também foram analisadas 

por EDX, no equipamento já mencionado no capítulo anterior.  
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A Tabela 5.2 apresenta os resultados obtidos para a razão Ni/Cu com base no sinal 

obtido pela análise, a proporção teórica em peso que esse valor representa (com base na 

proporção de Cu obtida no EDS) e o erro percentual frente à razão teórica desejada. A 

composição elementar também foi analisada, porém, como o equipamento utilizado possui 

janela de Be e consequente limitação de detecção de energias abaixo de 1 keV, as proporções 

de Al e Mg apresentaram grandes desvios por terem energias características muito próximas a 

esse valor, sendo, portanto, desconsideradas. 

 

Tabela 5.2 – Razão M2+/M3+, razão Ni/Cu e proporção mássica de Ni por EDX. 

Amostra 
Razão 

M2+/M3+ 

Razão 

Ni/Cu 

Teor real de Ni 

(% m/m) 

Erro percentual 

(%) 

Ni0,1Cu/CuMgAl 2,09 0,101 0,878 8 

Ni0,01Cu/CuMgAl 2,14 0,012 0,097 17 

Ni0,002Cu/CuMgAl 2,03 0,003 0,021 22 

Ni0,001Cu/CuMgAl 2,11 0,002 0,018 51 

 

Como se pode perceber, o erro percentual entre o valor real e o teórico projetado 

cresceu com a diminuição da proporção de Ni. Isso se deu pelo uso de menores massas do sal 

precursor e de uma maior proximidade ao limite do erro dos equipamentos utilizados, tanto no 

preparo, quanto na medição. Portanto, apesar de elevados, os erros foram considerados 

aceitáveis e inerentes ao tipo de catalisador desejado. Logo, as massas e proporções dos 

catalisadores foram ajustadas nas demais análises e na reação conforme necessário. 

 

5.1.2 Propriedades texturais 

 

Buscando-se preservar ao máximo a estrutura do catalisador atomicamente disperso, 

nenhum tratamento térmico foi realizado nos catalisadores após a impregnação dos átomos de 

Ni. Portanto, as análises texturais foram realizadas somente no suporte de hidrotalcita 

calcinada, ou CuMgAl, e as propriedades obtidas estão apresentadas na Tabela 5.3. Para 

avaliação da área específica, foi utilizado o método de Brunauer, Emmett e Teller (BET) e o 

método de Langmuir, enquanto para o cálculo do volume de poros, utilizou-se o método de 

Barret, Joyner e Halenda (BJH). O diâmetro médio de poros foi calculado como a média dos 

diâmetros de adsorção e de dessorção do método BJH. 
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Tabela 5.3 – Propriedades texturais do suporte derivado de hidrotalcita. 

Amostra 
Área BET 

(m2 g-1) 

Área Langmuir 

(m2 g-1) 

Volume de 

poros (cm3 g-1) 

Diâmetro médio 

de poros (nm) 

Suporte 172 195 0,8 25,0 

 

Não há um valor exato para a área especifica de hidrotalcitas devido à vasta variação 

de parâmetros possível. Basąg et al. (2016) e Chmielarz et al. (2002) prepararam compostos 

de hidrotalcitas de Cu, Mg e Al muito similares, pelo método de coprecipitação, partindo dos 

precursores de nitratos, com NaOH como agente precipitante e Na2CO3 como fornecedor do 

ânion interlamelar CO3
2-, além de ambos serem usados para controle de pH. As amostras 

foram mantidas a 60 °C sob agitação constante por 180 min ou 30 min. As amostras de ambos 

os trabalhos foram filtradas, lavadas, secadas e calcinadas a 600, 700 e 800 °C por 12 h 

(BASĄG et al., 2016) e a 600 °C por 16 h (CHMIELARZ et al., 2002). A Tabela 5.4 traz a 

comparação dos valores de área específica obtidos pelos autores com os valores deste 

trabalho. 

 

Tabela 5.4 – Comparativo entre áreas específicas com mesmos sais precursores. 

Trabalho 
Área BET 

(m2 g-1) 

Razão Cu/Mg/Al 

(em 100) 

Razão 

M2+/M3+ 

Calcinação 

Este trabalho 172 8,5/58,9/32,6 2,07 500 °C/4 h 

BASĄG et al. 

(2016) 

211 

194 

133 

5,0/59,8/35,2 1,84 

600 °C/12 h 

700 °C/12 h 

800 °C/12 h 

CHMIELARZ 

et al. (2002) 

136 

130 

128 

5/66/29 

10/61/29 

20/51/29 

2,45 600 °C/16 h 

 

Kovanda et al. (2001) também prepararam hidrotalcitas de Cu, Mg e Al por 

coprecipitação, porém a partir de precursores de sulfatos. Os autores utilizaram uma solução 

0,5 M de Na2CO3 para fornecimento do ânion interlamelar e uma solução 3 M de NaOH para 

manutenção do pH em 10. A solução foi mantida a 25 °C por 18 h sob agitação constante. A 

Tabela 5.5 apresenta os resultados obtidos pelos autores em comparação com os deste 

trabalho. 
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Tabela 5.5 – Comparativo entre áreas específicas com sais precursores diferentes. 

Trabalho 
Área BET 

(m2 g-1) 

Volume total de poros 

(cm3 g-1) 

Razão molar 

Cu/Mg/Al 

Calcinação 

Este trabalho 172 0,8 0,5/3,5/2 500 °C/4 h 

KOVANDA 

et al. (2001) 

160 

102 

0,59 

0,39 

0/4/2 

1/3/2 
450 °C/4 h 

 

O trabalho de Reichle et al. (1986) apresenta uma excelente comparação e 

acompanhamento das características e propriedades dos derivados de hidrotalcita com a 

variação da temperatura de calcinação. Entretanto, em seu trabalho, os autores estudaram 

somente hidrotalcitas de Mg e Al, com razão M2+/M3+ igual a 3. Os sais precursores utilizados 

para a coprecipitação foram de nitratos, o pH foi controlado com uma solução de NaOH e 

Na2CO3 e a solução foi mantida a 65 °C por 18 h, sendo posteriormente calcinada nas 

temperaturas estudadas por 12-18 h.  

Para as temperaturas de 400 e 450 °C, Reichle et al. (1986) obtiveram os valores 

máximos de área específica, em torno de 240 e 230 m2 g-1, observando um leve decréscimo 

para cerca de 220 m2 g-1 a 550 °C. Esses valores são muito próximos do obtido por Basąg et 

al. (2016) a 600 °C, mesmo com a substituição das espécies de Mg por Cu. Ambos os 

trabalhos encontraram valores superiores a 172 m2 g-1, obtido por este trabalho. Entretanto, os 

valores aqui obtidos se mostram superiores ao de Chmielarz et al. (2002) e muito similares ao 

de Kovanda et al. (2001) e Fornasari et al. (2005), apesar deste último utilizar tanto 

precursores quanto método de síntese diferentes. 

A diminuição da área específica com o aumento das espécies de Cu na hidrotalcita 

também foi algo observado pelos autores citados (KOVANDA et al., 2001 e CHMIELARZ et 

al., 2002), o que pode justificar a diferença observada entre este trabalho e o trabalho de 

Basąg et al. (2016).  

Outra possível justificativa para a variação observada é a substituição parcial dos 

ânions interlamelares. Kuśtrowski et al. (2005) obtiveram valores em trono de 170 m2 g-1 para 

sua hidrotalcita de Mg-Al com razão Mg/Al igual a 2,1 quando calcinado a 500 °C. Em seu 

trabalho, os autores observaram uma substituição parcial do ânion CO3
2- pelo NO3

- como 

mecanismo de compensação de carga. 

O volume de poros predito por Reichle et al. (1986) para a temperatura de calcinação 

de 500 °C sem a substituição de Mg pelo Cu é de 1,0 cm3 g-1. Kuśtrowski et al. (2005) 

obtiveram 0,9 cm3 g-1 de volume total de poros nas mesmas condições de Reichle et al. 
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(1986), porém obtiveram somente 0,5 cm3 g-1 para seu composto de razão Mg/Al igual a 2,1. 

O valor obtido por Kovanda et al. (2001) foi de 0,6 cm3 g-1 nessa mesma razão e de 

0,4 cm3 g-1 para a amostra mais similar a deste trabalho, com a substituição do Mg pelo Cu. 

Portanto, a valor obtido de 0,8 cm3 g-1 encontra-se de acordo com o esperado ao se 

comparar com o valor estimado por Reichle et al. (1986), ao se considerar a diminuição 

observada por Kovanda et al. (2001) quando da adição de Cu à hidrotalcita. Apesar dos 

valores serem superiores aos observados por Kuśtrowski et al. (2005) na mesma razão 

M2+/M3+, as demais razões estudadas pelos autores se mostraram na faixa de valores 

esperados, levemente superiores ao deste trabalho. 

A isoterma obtida para o suporte foi do tipo IV, conforme esperado para matérias 

mesoporosos, e está representada na Figura 5.1. O resultado obtido está de acordo com o 

observado na literatura (PARIDA e DAS, 2000 e SHARMA et al., 2007). 

 

Figura 5.1 – Isoterma de adsorção e dessorção do suporte 

 

 

5.1.3 Difração de raios X (DRX) 

 

Os resultados das análises de DRX estão sumarizados na Figura 5.2. Como se pode 
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hidrotalcita (JCPDS 41-1428), conforme descrito na literatura e identificado na figura pelos 

índices de Miller (ZHANG, ZHANG et al., 2013 e JABŁOŃSKA et al., 2017). Apesar do 

tratamento térmico empregado para a síntese dos catalisadores, os mesmos apresentaram 

estruturas cristalinas de hidrotalcita, levemente menos definidas do que seu precursor antes da 

calcinação. Isso se deve ao efeito de memória característico desse tipo de material, favorecido 

pela etapa aquosa da síntese (CAVANI et al., 1991). 

 

 Figura 5.2 – Difratograma de raios X dos catalisadores e do suporte sintetizado e calcinado 

  
 

Além das reflexões características da hidrotalcita, é possível observar a presença de 

reflexões em 2θ igual a 43,5° e 62,9°, sendo essas bem distinguíveis na amostra calcinada a 

500 °C e um pouco menos pronunciadas nos catalisadores Ni0,1Cu/CuMgAl, 

Ni0,01Cu/CuMgAl e Ni0,002Cu/CuMgAl. Essas reflexões estão demarcadas com * e foram 

atribuídas à formação de periclase (MgO), conforme observado por outros autores 

(JABŁOŃSKA et al., 2017).  

Conforme descrito por Cavani et al. (1991), a decomposição da hidrotalcita acontece 

em duas etapas. Primeiramente, há a perda das moléculas de água retidas em cerca de 200 °C. 
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Depois, entre 277 e 500 °C, os ânions OH- e CO3
2- são removidos na forma de H2O e CO2, o 

que permite o surgimento dos óxidos dos compostos presentes, incluindo óxidos mistos. Os 

autores também observaram que hidrotalcitas do tipo Mg-Al mantinham sua estrutura em 

forma de lâminas mesmo após a decomposição térmica a 500 °C, porém citam o surgimento 

da fase MgO já a 350 °C. 

Reichle et al. (1986) também observou a correlação entre o tratamento térmico e a 

estrutura da hidrotalcita. Menores temperaturas de envelhecimento foram responsáveis por 

reflexões mais largas, mais similares às observadas na Figura 5.2, enquanto maiores 

temperaturas definiram mais a estrutura cristalina. A 200 °C já foi possível identificar, em seu 

trabalho, duas reflexões largas em 2θ igual a 43,5° e 62,9°, assim como as observadas neste 

trabalho, atribuídas também a formação de MgO. Basąg et al. (2016) chamam a atenção para 

a possibilidade dessas reflexões representarem também o espinélio MgAl2O4 (43,5°) e a 

cuprita (Cu2O, 62,9º), que possuem reflexões nos mesmos ângulos da periclase. 

A Tabela 5.6 apresenta o diâmetro de cristalito da hidrotalcita nas amostras, 

calculado pela equação de Scherrer (Equação 4.2) com base na reflexão (003;11,4°). Após a 

calcinação, o suporte apresentou um leve aumento no diâmetro de cristalito, conforme 

esperado (REICHLE et al., 1986). Porém ambos ainda se mostraram menores do que os 

comumente relatados na literatura (CHMIELARZ et al., 2002 e KUŚTROWSKI et al., 2005). 

Isso pode ser atribuído a menor cristalinidade da amostra devido à baixa temperatura de 

envelhecimento, proporcionalidade bem descrita por Sharma et al. (2007). 

Como pode ser observada, a hidrotalcita presente nos catalisadores apresentou 

tamanho de cristalito praticamente constante, tendo esse sofrido uma diminuição quando 

comparado ao suporte precursor. A diminuição mais acentuada foi observada no catalisador 

com maior proporção de Ni. Isso pode ser atribuído ao maior aumento proporcional de cátions 

2+ na estrutura da hidrotalcita frente aos demais catalisadores. Essa diferença também pode 

ser vista, porém com o aumento dos valores, na distância interplanar, calculada pela equação 

de Bragg (Equação 4.1) e nos parâmetros de rede, calculados pela Equação 5.1 e pela 

Equação 5.2, considerando uma célula hexagonal do tipo R3̅m com simetria trigonal 

(SURYANARAYANA e NORTON, 1998). 

 

𝑎 = √
4

3 ∙ (
1

𝑑(012)
2 −

22

𝑐2) 
 (Equação 5.1) 
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𝑐 = 3 ∙
[𝑑(003) + 2 ∙ 𝑑(006)]

2
 

 (Equação 5.2) 

 

Segundo Sharma et al. (2007), a distância basal característica d(003) de hidrotalcitas 

com ânions interlamelares CO3
2- é de 7,65 Å. Kuśtrowski et al. (2005), entretanto, aponta que 

esse valor pode variar entre 7,7 e 8,0 Å. Todos os valores obtidos nesse trabalho encontram-se 

dentro do indicado pelos autores, o que sugere que os ânions interlamelares se comportam 

como CO3
2-, mesmo que haja a ocorrência de NO3

-, como também foi obtido por Kuśtrowski 

et al. (2005). 

 

Tabela 5.6 – Diâmetro de cristalito e parâmetros de rede das amostras. 

Amostra 
Diâmetro de cristalito 

da hidrotalcita (Å) 

d(003) (Å) 

(± 0,02) 

Parâmetro 

de rede a (Å) 

(± 0,003) 

Parâmetro 

de rede c (Å) 

(± 0,03) 

Hidrotalcita sintetizada  91 7,69 3,205 23,22 

Suporte (calc. 500 °C) 107 7,73 3,200 23,32 

Ni0,1Cu/CuMgAl 56 7,79 3,207 23,47 

Ni0,01Cu/CuMgAl 65 7,76 3,212 23,37 

Ni0,002Cu/CuMgAl 64 7,76 3,199 23,34 

Ni0,001Cu/CuMgAl 69 7,76 3,204 23,34 

 

Os parâmetros de rede a, que representa a distância média entre os cátions, e c, que 

representa 3 vezes a distância entre camadas adjacentes de brucita (Mg(OH)2), também 

apresentaram valores superiores aos da literatura. Kuśtrowski et al. (2005) observou um 

aumento em seus parâmetros de rede com o aumento da razão Mg2+/Al3+ e atribuiu esse fato à 

diferença de raio iônico. O raio iônico do Mg2+ (0,65 Å) é superior ao do Al3+ (0,50 Å), o que 

faz com que as camadas de brucita sejam maiores. Além disso, a substituição provoca uma 

diminuição na carga das camadas, o que faz com que a interação entre as camadas catiônicas e 

aniônicas seja menor, resultando numa distância maior. Dessa forma, com a substituição do 

Mg2+ pelo Cu2+ (0,73 Å) e a inserção do Ni2+ (0,72 Å) (KAYESTHA et al., 1995), esperou-se 

um aumento mais significativo dos parâmetros de rede, conforme observado. 
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5.1.4 Redução a temperatura programada (TPR) 

 

A Figura 5.3 apresenta os perfis de redução obtidos na análise de TPR. Conforme 

observado nas análises anteriores, em especial na de DRX, as amostras se encontram 

estruturadas espacialmente no formato de hidróxidos duplos lamelares. Portanto, conforme o 

esperado, pode-se perceber que os perfis obtidos são similares aos apresentados na literatura 

para redução de hidrotalcitas contendo Cu (NARASIMHARAO et al., 2013; ZHANG, 

ZHANG et al., 2013; JABŁOŃSKA et al., 2017). 

 

Figura 5.3 – Perfil de redução das amostras estudadas 

  
 

Primeiramente, ao se avaliar o perfil de redução do suporte, pode-se perceber a 

presença de três picos de redução: um primeiro pico, centrado em 320 °C, associado a um 

ombro em torno de 400 °C e um último pico, largo e baixo, em torno de 510 °C. Zhang, 

Zhang et al. (2013) obtiveram um perfil similar para sua hidrotalcita de CuMgAl, no qual se 

pode observar um pico assimétrico centrado em 320 °C com um ombro em 290 °C, 

aproximadamente, e um pico pequeno e largo centrado em 520 °C.  

Não é atípico que espécies de cobre se reduzam em mais de uma etapa (ADAMU et 

al., 2017 e FEDOROV et al., 2020). A literatura comumente associa o primeiro pico 

observado, centrado em 320 °C, à redução de CuOx a Cu0 (JABŁOŃSKA et al., 2015 e 
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JABŁOŃSKA et al., 2017). Essa redução também pode incluir espécies bem dispersas, como 

íons isolados de Cu2+ e Cu+, pequenos clusters bi e tridimensionais e clusters magnéticos 

fracos (NARASIMHARAO et al., 2013).  

De Rogatis et al. (2009) apresentaram um perfil de redução para o Cu2O similar ao 

observado neste trabalho, com um pico principal em cerca de 350 °C e um ombro em cerca de 

400 °C. Nagaraja et al. (2007), por outro lado, observaram dois picos largos entre 300 e 

560 °C, que foram associados pelos autores à redução de íons de Cu fortemente ligados a 

estrutura da hidrotalcita. Tendo em vista que a literatura costuma relatar temperaturas em 

torno de 70 °C mais elevadas para a redução do Cu2O vindo do CuO (FIERRO et al., 1994; 

CANGIANO et al., 2008; WEI et al., 2018), pode-se associar então o ombro observado a 

400 °C à redução de espécies de Cu+ a Cu, ou do Cu2O a Cu0, enquanto o pico largo 

observado em 520 °C pode ser associado aos íons de cobre fortemente ligados a estrutura 

(NAGARAJA et al., 2007).  

Finalmente, outra possibilidade para a redução em maior temperatura é a de 

carbonatos residuais termicamente estáveis, porém essa hipótese é menos provável devido à 

baixa temperatura quando comparada ao relatado na literatura (CHMIELARZ et al., 2013; 

JABŁOŃSKA et al., 2015; JABŁOŃSKA et al., 2017). 

Os mesmos picos se repetem para a redução dos catalisadores, porém com leves 

deslocamentos de temperatura e intensidade. Com o aumento da proporção de Ni, o pico 

principal é deslocado de 320 °C, no catalisador Ni0,001Cu/CuMgAl e no suporte, para 345 °C, 

no catalisador mais concentrado em Ni, o Ni0,1Cu/CuMgAl. Essa diferença indica que a 

adição de Ni dificultou a redução do CuOx. Esse comportamento foi observado por Jabłońska 

et al. (2017) em seus catalisadores de Ce-Cu-Mg-Al-Ox, com Ce em baixas proporções 

molares. 

Com o aumento da proporção de Ni, um novo pico em 443 °C pode ser observado. 

Em contrapartida, o ombro a 400 °C não foi mais distinguível. Além disso, o pico largo a 

520 °C parece se deslocar para temperaturas menores com a diminuição da proporção de Ni. 

A temperatura de redução do NiO pode variar entre 385 °C e 455 °C a depender da taxa de 

aquecimento da amostra (FEDOROV et al., 2020). Porém, De Rogatis et al. (2009) observou 

picos múltiplos em seus catalisadores Ni(5%)Cu(5%)/Al2O3 e Ni(10%)/Al2O3 variando de 

400 a 800 °C, atribuídos a presença de uma misturas de espécies NiOx originadas de 

diferentes níveis de interação do NiO com o Al2O3. Dessa forma, pode-se dizer que os picos 

observados entre 440 e 520 °C para todos os catalisadores representam espécies de CuOx e 

NiOx interagindo fortemente com o suporte e entre si. 
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Quanto menor a proporção de Ni presente nas amostras, mais perceptível foi o 

surgimento de um ombro em temperaturas mais baixas, entre 250-260 °C. Jabłońska et al. 

(2017) associou o ombro surgido em seus catalisadores com Ce a redução de óxidos de cobre 

extremamente dispersos, que surgiram por causa da incorporação de Ce na matriz de HDL, 

interagindo com cátions de Ce4+. Portanto, pode-se supor que o ombro presente na Figura 5.3 

representa espécies de Ni isoladas em interação com espécies de CuOx. Ou seja, o ombro pode 

ser associado aos single atoms de Ni presentes na amostra. 

A Tabela 5.7 apresenta o consumo de H2 de cada amostra ao final do TPR, bem 

como a extensão da redução ocorrida. Para cálculo da extensão da redução, utilizaram-se as 

equações de redução dos óxidos de cobre (II) e níquel (II), conforme descrito na Equação 5.3 

e na Equação 5.4. 

 

Tabela 5.7 – Consumo de hidrogênio durante o TPR. 

Amostra 
Consumo de H2 

(mmol gcat
-1) 

Consumo teórico de H2 

(mmol gcat
-1) 

Quantidade de 

metal reduzido 

Suporte 1,20 1,40 86% 

Ni0,1Cu/CuMgAl 1,52 1,52 100% 

Ni0,01Cu/CuMgAl 1,26 1,39 90% 

Ni0,002Cu/CuMgAl 1,10 1,38 80% 

Ni0,001Cu/CuMgAl 1,08 1,48 73% 

 

𝐶𝑢𝑂 +  𝐻2 → 𝐶𝑢 +  𝐻2𝑂

 

15,737 μmol H2 mgCu
-1 (Equação 5.3) 

𝑁𝑖𝑂 +  𝐻2 → 𝑁𝑖 +  𝐻2𝑂

 

17,038 μmol H2 mgNi
-1 (Equação 5.4) 

 

Jabłońska et al. (2017) obtiveram valores teóricos de consumo de H2 similares para 

suas amostras de Cu-Mg-Al-Ox, de 1,10 mmol g-1. O consumo real obtido pelos autores foi de 

0,81 mmol g-1, o que equivale a um grau de redução de 74%, valor inferior ao obtido por este 

trabalho. Li et al. (2014) obtiveram um grau de redução mais elevado, de 93% para seu 

catalisador derivado de hidrotalcita com 12% de Cu. Entretanto, o método utilizado pelos 

autores levou em conta o consumo de O2 para reoxidação do catalisador reduzido. Portanto, a 

redução percebida está de acordo com o esperado para esse tipo de material estudado. 

Pode-se perceber que, com a adição de apenas 0,878% de Ni, apesar do leve aumento 

na temperatura de redução, o total reduzido aumentou consideravelmente, atingindo 100% de 

redução. Com a adição de quantidades menores, o padrão se manteve para a adição de 0,097% 
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de Ni, com um aumento de 86% para 90%, porém se inverteu para menores quantidades com 

a diminuição para 80% e 73% nos catalisadores com 0,021% e 0,018% Ni, respectivamente. 

Essa variação está de acordo com o que foi discutido anteriormente a respeito das espécies 

isoladas de Ni em interação com CuOx, corroborando com a tendência decrescente dessas 

espécies observada com o aumento da proporção de Ni. 

A liga Cu-Ni costuma ser associada a temperaturas de redução mais baixas do que as 

dos óxidos de cobre e níquel separadamente devido a sua menor estabilidade termodinâmica 

(CANGIANO et al., 2008 e FEDOROV et al., 2020). Porém, Fedorov et al. (2020) 

observaram que, para velocidades de aquecimento maiores (e.g. 12 °C min-1), o perfil de 

redução dos óxidos CuO-NiO associados pode ser bastante assimétrico, chegando a atingir 

temperaturas maiores do que o pico de temperatura de redução do CuO. Outro fator observado 

pelos autores foi a extensão de redução em função da temperatura. A amostra de CuO-NiO 

atingiu a redução completa em temperaturas ligeiramente menores do que o CuO e 

consideravelmente menores do o NiO. Logo, o aumento no grau de redução observado neste 

trabalho para os catalisadores Ni0,1Cu/CuMgAl e Ni0,01Cu/CuMgAl está de acordo com o 

observado por Fedorov et al. (2020). 

Ao se comparar somente os catalisadores, a diferença entre eles se dá somente pela 

quantidade de Ni substituída. Então, a diminuição observada na extensão da redução deve 

estar associada ao estado das espécies de Ni na amostra e a interação dessas com o Cu e com a 

hidrotalcita em si. Portanto, pode-se supor que a diminuição na quantidade de metal reduzido 

ao final do TPR está associada ao aumento das espécies de Ni e, consequentemente, de Cu 

num estado intermediário de oxidação. Fedorov et al. (2020) mostraram a presença de 

espécies intermediárias de Ni1-xCuxO em seu trabalho e o favorecimento termodinâmico a 

formação da solução sólida de Ni2+ no CuO, sendo esse responsável por uma distorção na 

estrutura, responsável por aumentar os sítios de nucleação do óxido. Vale ressaltar que esse 

estado intermediário de oxidação está de acordo com o esperado (e discutido anteriormente) 

para espécies atomicamente dispersas. 

 

5.1.5 Quimissorção de H2 

 

A Tabela 5.8 apresenta os dados obtidos para a quimissorção irreversível por pulsos 

de H2 das amostras. Os valores obtidos foram tratados e analisados no software do próprio 

equipamento AutoChem II 2920. Para o cálculo da quimissorção de H2 por massa de níquel, 
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bem como para o cálculo da dispersão metálica, foi utilizado o valor real de Ni presente nos 

catalisadores, obtido pela análise de EDS associada à análise de EDX. 

 

Tabela 5.8 – Quimissorção de H2 e dispersão metálica. 

Amostra 
H2 quimissorvido 

(μmol gcat
-1) 

H2 quimissorvido 

(μmol mgNi
-1) 

Dispersão metálica 

(H:Ni) 

Suporte 0,16 - - 

Ni0,1Cu/CuMgAl 4,26 0,48 6% 

Ni0,01Cu/CuMgAl 2,99 3,09 34% 

Ni0,002Cu/CuMgAl 1,94 9,39 100% 

Ni0,001Cu/CuMgAl 1,71 9,59 100% 

 

Foram obtidos valores muito pequenos de quimissorção de H2 no suporte. Conforme 

o esperado, apesar de ser possível a adsorção de H2 em Cu (GUVELIOGLU et al., 2006; 

MARASHDEH et al., 2013; LIU et al., 2014), a alta barreira energética e, por consequência, 

os valores muito baixos de quimissorção costumam ser considerados desprezíveis (GEUSIC 

et al., 1985 e CAO et al., 2015). Para o cálculo da dispersão metálica, o valor de quimissorção 

obtido para o suporte foi abatido nos catalisadores. 

Varkolu et al. (2016) obtiveram valores de quimissorção de 165,9, 101,9 e 

70,12 μmol gcat
-1 para seus catalisadores com 30% de Ni suportado em Al2O3, MgO e HT 

MgO-Al2O3 respectivamente. Ao se converter, obtêm-se os valores de 0,553 μmol gNi
-1 para o 

Ni/Al2O3, 0,400 μmol gNi
-1 para o Ni/MgO e 0,234 μmol gNi

-1 para o Ni/MgO-Al2O3. Os 

catalisadores deste trabalho apresentaram, em regra, valores consideravelmente mais elevados 

de quimissorção por massa de Ni, exceto o Ni0,1Cu/CuMgAl, que apresentou valores bem 

próximos aos dos autores, com 0,48 μmol gNi
-1. Conforme o aumento da diluição da fase ativa 

presente nos catalisadores, ocorreu um aumento da quimissorção por massa de Ni, ao ponto 

de se atingir o equivalente a 100% de dispersão metálica no Ni0,002Cu/CuMgAl e no 

Ni0,001Cu/CuMgAl. Logo, se espera que os catalisadores Ni0,002Cu/CuMgAl e 

Ni0,001Cu/CuMgAl possua todas as espécies de Ni atomicamente dispersas, como também foi 

observado por Shan et al. (2018) para seu catalisador Ni0,001Cu/SiO2. Vale ressaltar as baixas 

dispersões metálicas comuns ao Ni0 (BARTHOLOMEW e FARRAUTO, 1976 e CHEN et 

al., 2020). 

Wang et al. (2019), Zhu et al. (2016) e Jeong et al. (2020) também obtiveram valores 

de dispersão metálica bastante elevados para seus SAC e associaram isso ao sucesso na 
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síntese dos single atoms. Enquanto Wang et al. (2019) obtiveram catalisadores com 95% 

estáveis (90% de dispersão após envelhecimento térmico), Zhu et al. (2016) obtiveram 

valores tão altos quanto 96% de dispersão e Jeong et al. (2020) chegaram a obter 100% de 

dispersão metálica. 

 

5.1.6 Dessorção a temperatura programada de CO2 (TPD-CO2) 

 

A Figura 5.4 e a Figura 5.5 apresentam os resultados obtidos para a dessorção a 

temperatura programada de CO2 em função da temperatura, enquanto a Tabela 5.9 apresenta a 

quantificação dos sítios básicos percebidos por essa análise. Em todas as figuras estão 

apresentados a curva obtida, em linha cheia, a linha de base utilizada, em linha tracejada, e a 

decomposição da curva em outras três, em linha pontilhada, representado os sítios fracos, 

intermediários e fortes.  

O TPD-CO2 do suporte CuMgAl e do catalisador Ni0,001Cu/CuMgAl estão 

representados na Figura 5.4. Conforme esperado, os perfis de dessorção apresentaram forma 

similar a perfis observados na literatura e podem ser decompostos em três outras curvas 

(PAVEL et al., 2012 e PINTHONG et al., 2020). Percebeu-se que, com a adição de Ni, foi 

experimentada uma clara diminuição nos perfis e um deslocamento das curvas decompostas 

para temperaturas mais baixas. 

A mudança experimentada pelo Ni0,001Cu/CuMgAl em comparação com o suporte 

também foi observada nos outros catalisadores, como pode ser visto na Figura 5.5. A curva 

atribuída a sítios básicos fortes, centrada em temperatura superior a 300 °C no suporte 

(ROSSET e PEREZ-LOPESZ, 2017), se deslocou para temperatura de aproximadamente 

300 °C no Ni0,001Cu/CuMgAl e cerca de 250 °C nos demais catalisadores (HUANG et al., 

2015). O mesmo também ocorreu para o pico de dessorção a 220 °C, atribuído aos sítios 

básicos intermediários (ROSSET e PEREZ-LOPESZ, 2017), que experimentaram um 

deslocamento para temperaturas entre 150 °C e 180 °C (HUANG et al., 2015). 
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Figura 5.4 – Perfil de TPD-CO2 do suporte e do catalisador Ni0,001Cu/CuMgAl 

  

 

Figura 5.5 – Perfil de TPD-CO2 dos demais catalisadores 
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A quantificação desses sítios fracos, intermediários e fortes, bem como a proporção 

de cada um desses na amostra, e o total de sítios está apresentada na Tabela 5.9. O suporte 

apresentou aproximadamente metade do valor observado por Huang et al. (2015) para seu 

óxido misto derivado de hidrotalcita Cu20MgAl(2), com 16,1% de Cu e razão M2+/M3+ = 2,2. 

O valor observado neste trabalho, no entanto, foi similar ao observado por Rosset e Perez-

Lopez (2017) para sua hidrotalcita com razões Cu/Mg = 1 e M2+/M3+ = 4. 

 

Tabela 5.9 – Propriedades básicas das amostras pela dessorção de CO2. 

Amostra 
Sítio fraco 

(mmol gcat
-1) 

Sítio intermediário 

(mmol gcat
-1) 

Sítio forte 

(mmol gcat
-1) 

Sítios básicos totais 

(mmol gcat
-1) 

Suporte 0,02 (16%) 0,04 (30%) 0,07 (54%) 0,13 

Ni0,1Cu/CuMgAl 0,02 (20%) 0,03 (30%) 0,05 (50%) 0,10 

Ni0,01Cu/CuMgAl 0,03 (25%) 0,04 (33%) 0,05 (42%) 0,12 

Ni0,002Cu/CuMgAl 0,02 (29%) 0,02 (30%) 0,03 (43%) 0,07 

Ni0,001Cu/CuMgAl 0,02 (22%) 0,03 (33%) 0,04 (45%) 0,09 

 

Ao se comparar o suporte com os catalisadores, percebeu-se uma diminuição no total 

de sítios básicos para todas as amostras. Esse efeito era esperado devido às menores 

dessorções de CO2 relatadas para hidrotalcitas contendo Ni (OBALOVÁ et al., 2006 e 

RAMESH et al., 2015). Também é perceptível uma diminuição na proporção de sítios fortes e 

um aumento na de sítios fracos, enquanto a de sítios intermediários se manteve 

aproximadamente constante. Em alusão ao observado por Dębek, Galvez et al. (2016) para a 

introdução de Zr nos seus catalisadores, as espécies de Ni desfavoreceram adsorções mais 

fortes e favoreceram adsorções mais fracas. 

 

5.1.7 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

As imagens obtidas pela microscopia eletrônica de varredura estão apresentadas a 

seguir. A Figura 5.6, a Figura 5.7, a Figura 5.8, a Figura 5.9 e a Figura 5.10 apresentam as 

imagens de elétrons secundários obtidas com magnificação de 20000 vezes. 
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Figura 5.6 – Imagem de MEV do suporte com 20000 vezes de magnificação 

 

 

Figura 5.7 – Imagem de MEV do catalisador Ni0,1Cu/CuMgAl com 20000 vezes de 

magnificação 
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Figura 5.8 – Imagem de MEV do catalisador Ni0,01Cu/CuMgAl com 20000 vezes de 

magnificação 

 

 

Figura 5.9 – Imagem de MEV do catalisador Ni0,002Cu/CuMgAl com 20000 vezes de 

magnificação 
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Figura 5.10 – Imagem de MEV do catalisador Ni0,001Cu/CuMgAl com 20000 vezes de 

magnificação 

 

 

É possível identificar as estruturas lamelares, em forma de folhas, conforme o 

esperado (KOVANDA et al., 2005 e GENNEQUIN et al., 2010). É possível perceber também 

que, apesar da estrutura cristalina, o sólido apresenta uma certa indefinição dos limites dos 

cristais, característica típica de hidrotalcitas coloidais ou mais amorfas (ALEJANDRE et al., 

1999 e GREGSON et al., 2011). Essas características observadas corroboram com o que foi 

discutido anteriormente com base na análise de DRX. 

Os catalisadores, em particular, se assemelham bem ao observado em hidrotalcitas 

reconstruídas pelo efeito de memória (ABELLÓ et al., 2005 e GENNEQUIN et al., 2010), 

porém um pouco mais coloidais (GREGSON et al., 2011), fato também percebido pela 

largura das reflexões e tamanho dos cristalitos, discutido anteriormente. 

Sabe-se que as imagens geradas por elétrons retroespalhados permitem uma 

diferenciação eficiente de número atômico (ROSCHGER et al., 1995). A Figura 5.11, a 

Figura 5.12, a Figura 5.13, a Figura 5.14 e a Figura 5.15 trazem o comparativo entre a 

imagem gerada por elétrons secundários e retroespalhados na magnificação de 50000 vezes. 

Como se pode perceber, as amostras se encontram bem homogêneas, não sendo perceptíveis 

pontos de maior número atômico. Isso indica que o cobre presente está distribuído 
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uniformemente, sem pontos de segregação ou aglutinação. Isso também pode ser observado 

no mapeamento das espécies presentes apresentado na Figura 5.16 e na Figura 5.17 para o 

suporte e o catalisador Ni0,1Cu/CuMgAl, respectivamente. 

Não foi possível a identificação de partículas de Ni nos catalisadores devido à 

limitações inerentes à amostra (diferença de número atômico entre o Cu e o Ni) e ao 

equipamento (limite de resolução). 

 

Figura 5.11 – Imagem de elétrons secundários (esquerda) x retroespalhados (direita) do 

suporte (50000x) 

   

 

Figura 5.12 – Imagem de elétrons secundários (esquerda) x retroespalhados (direita) do 

catalisador Ni0,1Cu/CuMgAl (50000x) 
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Figura 5.13 – Imagem de elétrons secundários (esquerda) x retroespalhados (direita) do 

catalisador Ni0,01Cu/CuMgAl (50000x) 

  

 

Figura 5.14 – Imagem de elétrons secundários (esquerda) x retroespalhados (direita) do 

catalisador Ni0,002Cu/CuMgAl (50000x) 

  

 

Figura 5.15 – Imagem de elétrons secundários (esquerda) x retroespalhados (direita) do 

catalisador Ni0,001Cu/CuMgAl (50000x) 
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Figura 5.16 – Mapeamento das espécies presentes no suporte CuMgAl 
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Figura 5.17 – Mapeamento das espécies presentes no catalisador Ni0,1Cu/CuMgAl 
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5.1.8 Espectroscopia de refletância difusa no infravermelho por transformada de Fourier 

(DRIFTS) 

 

A Figura 5.18 apresenta os resultados do DRIFTS para o suporte, enquanto a Figura 

5.19, a Figura 5.20, a Figura 5.21 e a Figura 5.22 apresentam os resultados para os 

catalisadores, conforme indicado. Com o aumento da temperatura, a quantidade de CO 

adsorvido diminuiu até que fosse completamente dessorvido, a 200 °C. Os catalisadores 

apresentaram um padrão similar, conforme esperado, porém com a dessorção completa sendo 

percebida somente a 300 °C. 

O suporte apresentou uma banda em 2095 cm-1, que é levemente deslocada para 

2098 cm-1 no Ni0,1Cu/CuMgAl e Ni0,01Cu/CuMgAl e para 2100 cm-1 no Ni0,002Cu/CuMgAl e 

Ni0,001Cu/CuMgAl. Essa banda é indubitavelmente associada às espécies de Cu0 e Cu+ ligadas 

linearmente à carbonila (KANNAN et al., 2004). Li, Lu et al. (2016) também observou um 

leve deslocamento na banda do Cu quando esse foi associado ao Ni em seu trabalho. Na 

verdade, Vila et al. (2012) encontraram três bandas ao decompor os resultados obtidos para 

seus catalisadores reduzidos e reoxidados de Cu/γ-Al2O3. A primeira em 2096 cm-1, associada 

ao cluster Cu-CO, a segunda, em 2112 cm-1, associada ao Cu+-CO, e a terceira, um ombro em 

2124 cm-1, associada a espécies de Cu+ grandemente coordenadas e advindas da etapa de 

reoxidação das amostras. Para os catalisadores calcinados, os autores obtiveram uma banda 

larga e pouco intensa, centrada em 2100 cm-1 e associada a espécies de Cu+ vindas de uma 

redução parcial do Cu2+ pelo CO. 

O deslocamento crescente experimentado com a diminuição da quantidade de Ni 

pode estar analogamente associado a um aumento na quantidade de Cu+ nas amostras (VILA 

et al. 2012), o que está de acordo com o observado e discutido nas análises de TPR a respeito 

do grau de redução e das espécies em estados intermediários de oxidação. 

Não foi possível observar bandas em 2190-2200 cm-1, características da ligação de 

CO com Ni2+/Ni+ (ANDERSON et al., 1993), em nenhum dos catalisadores. Igualmente, 

nenhuma amostra apresentou bandas em 2070-2050 cm-1, características da ligação linear de 

CO com Ni0 (MOYA et al., 2010; LI, LU et al., 2016; SHAN et al., 2017; LIU et al., 2018), 

nem em 1940 cm-1, características de ligação de CO em ponte com Ni0, ou Ni(CO)2 (LI, LU et 

al., 2016 e LIU et al., 2018). O não aparecimento de nenhuma das bandas relativas à presença 

de Ni era esperado pela pequena concentração dessa espécie nos catalisadores (SHAN et al., 

2017). Os espéctros ampliados das análises DRIFTS estão apresentados no Apêndice 8.1. 

 



 120 

 

Figura 5.18 – Espectro DRIFTS-CO do suporte 

 

 

Figura 5.19 – Espectro DRIFTS-CO do catalisador Ni0,1Cu/CuMgAl 
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Figura 5.20 – Espectro DRIFTS-CO do catalisador Ni0,01Cu/CuMgAl 

 

 

Figura 5.21 – Espectro DRIFTS-CO do catalisador Ni0,002Cu/CuMgAl 
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Figura 5.22 – Espectro DRIFTS-CO do catalisador Ni0,001Cu/CuMgAl 

 

 

As amostras com menores concentrações de Ni, no entanto, apresentaram assimetria 

na banda em 2100 cm-1, indicando uma outra banda ou ombro presente em 2092 cm-1. Essa 

assimetria também foi observada por Shan et al. (2017). Apesar dos autores terem observado 

os mesmos fenômenos em números de onda um pouco superiores aos deste trabalho (2128 

cm-1 contra 2100 cm-1 para a ligação Cu0-CO), os autores observaram um deslocamento 

negativo, ou red shift, de cerca de 18 cm-1 em seu catalisador Ni0,01Cu NPs. Esse 

deslocamento foi atribuído à presença de Ni atomicamente disperso. Analogamente, pode-se 

associar o deslocamento presente nos catalisadores Ni0,002Cu/CuMgAl e Ni0,001Cu/CuMgAl a 

presença dessas mesmas espécies de Ni. 

 

5.2 TESTES CATALÍTICOS 

 

Os testes catalíticos foram realizados conforme descrito anteriormente no item 4.5, a 

800 °C e 100 mL min-1 de CH4:CO2:N2 1:1:0,5. Foram utilizados 50 mg de catalisador para 

cada teste reacional (GHSV = 120 L g-1 h-1). Antes da reação, os catalisadores foram secados 
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e reduzidos conforme descrito na Tabela 4.4 e a unidade reacional utilizada foi conforme 

mostrado na Figura 4.1. 

A Figura 5.23 apresenta a conversão de CH4 e a conversão de CO2, enquanto a 

Figura 5.24 apresenta a razão H2/CO para todos os catalisadores. Tanto os catalisadores, 

quanto o suporte foram testados.  

 

Figura 5.23 – Conversão de CH4 e de CO2 para a reforma seca do metano 
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Figura 5.24 – Razão H2/CO para a reforma seca do metano 

  

 

Como se pode perceber, o suporte apresentou atividade na reação de reforma, 

diferentemente do pretendido. Song et al. (2018) sintetizaram catalisadores derivados de 

hidrotalcitas de CuMgAl e também perceberam atividade em seu suporte, porém inferior à 

apresentada acima devido a condições mais brandas de reação. 

Além da atividade apresentada, o suporte também apresentou grande desativação. 

Após 2 h de reação, foi experimentado um entupimento do reator e a reação precisou ser 

interrompida. Logo, espera-se uma grande formação de coque atribuída ao suporte e/ou a 

sinterização das partículas de Cu presentes, o que será avaliado adiante nas caracterizações 

pós reação. 

O catalisador mais concentrado, o Ni0,1Cu/CuMgAl, também experimentou 

entupimento do reator após 15,5 h de reação. Portanto, os dados disponíveis, tanto para esse, 

quanto para o suporte, estão apresentados somente até o último valor obtido, enquanto os 

dados dos demais catalisadores estão disponíveis até 24 h de reação. Devido às baixas 
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detecção do cromatógrafo. Portanto, a razão H2/CO também está interrompida no último valor 

de H2 detectado satisfatoriamente. 

Primeiramente, para todas as amostras, pode-se perceber uma maior conversão de 
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razão H2/CO menor do que a unidade (LIN, LI et al., 2015; ZHOU et al., 2015; DĘBEK et 

al., 2017; HAN et al., 2017). 

Não foi observado o entupimento em nenhum outro catalisador e o entupimento 

observado para o Ni0,1Cu/CuMgAl ocorreu após um tempo consideravelmente maior de 

reação. O sinergismo entre Ni e Cu é tido como o responsável por uma supressão da formação 

de coque, conforme também observado por outros autores. (LI et al., 2014 e SONG et al. 

2018). 

Não há a ocorrência de muitos relatos de catalisadores com concentração tão baixa 

de Ni na literatura. Além disso, a grande possibilidade de variação nos parâmetros de reação, 

como temperatura, tipo, estrutura e massa de catalisador, vazão e proporção dos gases 

reacionais, entre outros, torna a comparação ainda mais desafiadora. Portanto, para que seja 

possível fazer uma comparação, a Tabela 5.10 traz a taxa inicial de reação com base na 

conversão de CH4 e o TOF de CH4 de cada catalisador com base na quimissorção de H2 já 

discutida.  

 

Tabela 5.10 – Taxa inicial de reação e TOF com base na conversão de CH4. 

Amostra 
-rA0,CH4  

(mmol min-1 gcat
-1) 

-rA0,CH4 

(mmol min-1 mgNi
-1) 

TOFCH4 

(s-1) 

Suporte 5,69 0,06* - 

Ni0,1Cu/CuMgAl 17,59 3,34 143 

Ni0,01Cu/CuMgAl 3,81 6,58 45 

Ni0,002Cu/CuMgAl 3,19 25,77 60 

Ni0,001Cu/CuMgAl 3,00 28,04 61 

*: mmol min-1 mgCu
-1 

 

Dentre os catalisadores, o Ni0,1Cu/CuMgAl, com 0,9% de Ni em massa, é o mais 

comparável a outros trabalhos. San José-Alonso et al. (2013) sintetizaram catalisadores com 

baixas concentrações de Ni e Co suportados em alumina. Seu catalisador menos concentrado 

em Ni, com 1,3% em massa de fase ativa apresentou conversão inicial (com 30 min de 

reação) de CH4 para sua reação a 700 °C e 1:1 CH4:CO2 (GHSV = 20000 h-1) igual a 36%, 

mesmo valor obtido neste trabalho para o Ni0,1Cu/CuMgAl. Quando a temperatura foi de 800 

°C, a conversão obtida foi de 80%, com uma desativação de 8% após 6 h, muito inferior à 

desativação de 53% observada neste trabalho. Os autores observaram muito pouca deposição 

de carbono em seus catalisadores.  
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Düdder et al. (2014) sintetizaram catalisadores de Ni derivados de hidróxidos duplos 

lamelares de MgAlOx. Seu catalisador com menor concentração possuía 1,1% de Ni em 

massa. Diante das condições de reação, a 900 °C, 240 NmL min-1, com 32% CH4, 40% CO2 e 

28% Ar e 10 mg de catalisador diluído em 490 mg de SiC, o catalisador apresentou um perfil 

constante de conversão após as quatro primeiras horas, com uma conversão de 7% após 10 h 

de reação e uma taxa média de 0,4 mmol s-1 gcat
-1. O catalisador Ni0,1Cu/CuMgAl, apesar de 

apresentar uma significante desativação, apresentou atividade similar, a uma temperatura 

inferior e metade da vazão espacial, com taxa inicial de reação igual a 0,3 mmol s-1 gcat
-1 e 

conversão igual a 12% após 10 h de reação. 

Lin, Li et al. (2015) sintetizaram catalisadores de Ni em hidrotalcitas de Mg e Al. O 

catalisador 3Ni/Mg/Al, com 3% de Ni em peso apresentou conversão de 81% de CH4 e 87% 

de CO2 a 950 °C, com GHSV = 60000 mL g-1 h-1, CH4:CO2:N2 igual a 1:1:2, e 50 mg de 

catalisador. Após 24 h de reação, as conversões caíram para cerca de 70% e 75% de CH4 e 

CO2 respectivamente. A deposição de coque foi consideravelmente menor para os 

catalisadores menos concentrados. Percebe-se, então, que a grande desativação observada 

neste trabalho está muito mais associada ao suporte de do que ao Ni presente nos 

catalisadores.  

Outro fator que pode ser comparado entre os trabalhos é a razão H2/CO. Lin, Li et al. 

(2015) observaram variação de 0,9, no início da reação, a 0,85 ao final, valores superiores aos 

obtidos neste trabalho. Dębek, Motak et al. (2016) também observaram valores superiores, 

mesmo em temperaturas inferiores. Pode-se concluir, então, o favorecimento a RWGS por 

parte do suporte. Ao se comparar os catalisadores menos concentrados, apesar da quantidade 

de H2 logo se tornar indetectável devido ao limite do equipamento utilizado, pode-se perceber 

claramente que esses seguem a mesma linha de tendência do suporte, muito inferior a 1, como 

era esperado. 

Ao se avaliar os catalisadores menos concentrados em Ni, não se pode separar a 

atividade do suporte da atividade da fase ativa. Como pode ser observado, esses catalisadores 

apresentaram menor taxa inicial, conforme esperado (SONG et al., 2018). Portanto, a taxa 

inicial por massa de Ni foi calculada para fins de comparação entre os próprios catalisadores. 

O TOF foi calculado para os catalisadores com base nos sítios ativos de Ni. Ou seja, 

através da razão entre a taxa incial de reação e a quantidade de H2 quimissorvida por grama de 

catalisador (descontada a quimissorção obtida para o suporte). Como a quimissorção de H2 no 

suporte não ocorre em todo o Cu, não se pode assumir nada sobre os sítios ativos de Cu e o 

TOF do suporte não pode ser calculado. 



 127 

 

Ao se comparar os valores de TOF dos catalisadores com menor concentração de Ni, 

pode-se perceber claramente a tendência de aumento da atividade por sítio com o aumento da 

dispersão metálica. Pode-se associar esse aumento com o aumento das espécies de Ni 

atomicamente dispersas, conforme observado anteriormente. Apesar dessas espécies não 

terem sido claramente observadas para o Ni0,01Cu/CuMgAl, Shan et al. (2018) já observava 

single atoms de Ni em catalisadores com razão Ni/Cu = 0,01. Além disso, os autores também 

observaram que todo o Ni se encontrava na forma de SAA para a razão Ni/Cu = 0,001, 

conforme também observado pela dispersão metálica neste trabalho. O catalisador, porém, 

que se destaca é o Ni0,1Cu/CuMgAl, com mais que o dobro da atividade por sítio do 

Ni0,001Cu/CuMgAl. 

Apesar da atividade surpreendente do Ni0,1Cu/CuMgAl, ela não é totalmente 

inesperada. Zuo et al. (2018) concluíram com seu trabalho computacional que SAC de Ni em 

MgO, ou clusters de até 2 átomos não seriam muito ativos na reforma seca do metano devido 

à baixa força de ligação entre os intermediários de reação e o suporte e a limitação de sítios 

ativos vizinhos. Aglomerações um pouco maiores, de 3 a 4 átomos de Ni, chamadas de single 

site pelos autores, se mostraram extremamente ativos, com sítios distantes o suficiente entre si 

para evitarem a formação de carbono. Pode-se relacionar o descrito pelos autores com o 

observado para o Ni0,1Cu/CuMgAl, apesar de maiores evidências ainda serem necessárias 

para se comprovar a presença dessas espécies. 

Finalmente, ao se comparar o TOF obtido com a literatura, percebe-se uma grande 

superioridade frente aos catalisadores mais tradicionais, como Ni/Al2O3 estudado por Zhou et 

al. (2015), com 16% de Ni. Os valores obtidos para o Ni0,01Cu/CuMgAl, Ni0,002Cu/CuMgAl e 

Ni0,001Cu/CuMgAl são aproximadamente 10 vezes superiores aos relatados. Ao se comparar 

com catalisadores mais estruturados, no entanto, os valores não são tão discrepantes. Embora 

sejam superiores a maioria, eles se encontram muito próximos aos maiores valores obtidos 

para os catalisadores mais estruturados de Ni/SiO2@SiO2, com Ni entre 0,15 e 0,35% e 

diâmetro de partícula igual a 2,6 nm (HAN et al., 2017). 

O catalisador Ni0,1Cu/CuMgAl, no entanto, possui TOF muito superior aos citados 

anteriormente. Zhang e Li (2015) obtiveram TOF iguais a 33,4 e 182 s-1 para seus 

catalisadores core-shell Ni@SiO2, com 31,5% em massa de Ni reduzido. As condições de 

reação foram de 750 °C, 50 mg de catalisador e uma velocidade espacial de 

48000 mL gcat
-1 min-1 ou 1524000 mL gcat

-1 min-1 com razão CH4:CO2:N2 igual a 1:1:2. 

Segundo os próprios autores, normalmente o TOF é dependente somente da temperatura de 
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reação e do catalisador, porém pode sofrer influência da velocidade espacial quando efeitos 

difusionais se tornam relevantes. 

Enquanto o primeiro TOF, com velocidade espacial igual a 48000 mL gcat
-1 min-1 é 

comparável aos catalisadores Ni0,01Cu/CuMgAl, Ni0,002Cu/CuMgAl e Ni0,001Cu/CuMgAl, o 

segundo, com GHSV = 1524 L gcat
-1 min-1 é comparável ao Ni0,1Cu/CuMgAl, com velocidade 

espacial igual a 120 L gcat
-1 min-1. Apesar do valor um pouco inferior de TOF, as condições de 

vazão são muito mais brandas e a proporção de Ni é muito menor no Ni0,1Cu/CuMgAl 

(ZHANG e LI, 2015). 

 

5.2.1 Espectroscopia Raman dos catalisadores pós reação 

 

Para um melhor entendimento da desativação ocorrida, foram realizadas análises de 

espectroscopia Raman dos catalisadores pós reação. A Figura 5.25 apresenta os espectros 

obtidos para o suporte e os catalisadores. Conforme esperado, todas as amostras apresentaram 

banda D, centrada em 1350 cm-1, e banda G, centrada em 1585 cm-1. A banda D é relativa ao 

modo vibracional de “respiração” (“breathing” mode) da ligação sp2 do carbono, devido a 

estruturas com defeitos e espécies de carbono aromático desordenado. A banda G, por outro 

lado, é referente a espécies grafíticas ordenadas de carbono, das quais os nanotubos de 

carbono, comumente vistos em catalisadores de Ni, fazem parte (ESTEVES et al., 2016; LI et 

al., 2017; SILVA et al., 2019; OCHOA et al., 2020). 

As bandas satélites D’ (ou D3) e 2D também podem ser observadas. Centrada em 

1610 cm-1, a banda D’ é também relativa a estruturas aromáticas desordenadas de carbono 

(MERNAGH et al., 1984 e LI et al., 2017). A banda 2D, centradas em 2690 cm-1, é a banda 

de segunda ordem (primeira harmônica) da banda D original (1350 cm-1) (PETKIEVA et al., 

2017). 

Como se pode perceber, e já havia sido observado durante a reação pelo entupimento 

do reator, o suporte formou coque. Não há muitos relatos na literatura quanto à desativação do 

Cu por coque, a forma de desativação mais comumente relatada é a sinterização 

(NATESAKHAWAT et al., 2013). Li et al. (2017) e Song et al. (2018), no entanto, relataram 

desativação por coque em catalisadores de Ni-Cu. Song et al. (2018), inclusive, observaram 

formação de coque, ainda que pouco pronunciada, em catalisadores derivados de hidróxidos 

duplos lamelares de Cu/Mg(Al)O, assim como observado nesse trabalho. 
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Figura 5.25 – Espectro Raman dos catalisadores usados 

  

 

Ao se comparar as intensidades das bandas, percebeu-se que a banda relativa a 

espécies de carbono desordenado é mais intensa do que a de espécies de carbono ordenado em 

todas as amostras. Logo, há maior formação de carbono desordenado (ESTEVES et al., 

2016), o que está de acordo com o esperado para altas temperaturas (SILVA et al., 2019). As 

baixas concentrações de Ni parecem favorecer levemente a formação de carbono (SAN JOSÉ-

ALONSO et al., 2013; DÜDDER et al., 2014; LIN, LI et al., 2015). Esse comportamento, no 

entanto, não é esperado para espécies atômicas (ZUO et al., 2018). Assim, os catalisadores 

Ni0,002Cu/CuMgAl e Ni0,001Cu/CuMgAl apresentam intensidades extremamente similares a do 

suporte, de acordo com o esperado, o que evidencia ainda mais a grande influência do suporte 

na desativação experimentada. 

 

5.2.2 Microscopia eletrônica de varredura dos catalisadores pós reação (MEV pós reação) 

 

Para avaliar a formação de espécies carbonáceas e a sinterização da fase metálica, 

foram realizadas análises de MEV dos catalisadores pós reação. A Figura 5.26, a Figura 5.27, 

a Figura 5.28, a Figura 5.29 e a Figura 5.30 apresentam as imagens obtidas para as amostras 
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por elétrons secundários (esquerda) e retroespalhados (direita), com magnificação de 50000 

vezes. 

Pode-se perceber uma leve formação de filamentos de carbono já no suporte, que se 

acentua quando há a presença de Ni na amostra. Cu não é comumente citado como 

responsável por formação de filamentos de carbono como são Ni e Fe; por possuir a camada d 

completa, partículas de Cu são consideradas inativas para essa reação. Porém, ao ser 

suportado/interagir com um suporte com fortes sítios básicos de Lewis, o Cu aceita densidade 

eletrônica do suporte e a transfere para as moléculas adsorvidas, como um condutor, o que 

permite a formação de carbono estruturado em filamentos. Quanto mais básico o suporte, 

mais carbono filamentar é produzido por moléculas de Cu (VANDER WAL et al., 2001). 

 

Figura 5.26 – MEV pós reação do suporte (50000x): imagem de elétrons secundários 

(esquerda) x retroespalhados (direita)  

  

 

Figura 5.27 – MEV pós reação do catalisador Ni0,1Cu/CuMgAl (50000x): imagem de elétrons 

secundários (esquerda) x retroespalhados (direita)  
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Figura 5.28 – MEV pós reação do catalisador Ni0,01Cu/CuMgAl (50000x): imagem de 

elétrons secundários (esquerda) x retroespalhados (direita) 

  

 

Figura 5.29 – MEV pós reação do catalisador Ni0,002Cu/CuMgAl (50000x): imagem de 

elétrons secundários (esquerda) x retroespalhados (direita) 

  

 

Figura 5.30 – MEV pós reação do catalisador Ni0,001Cu/CuMgAl (50000x): imagem de 

elétrons secundários (esquerda) x retroespalhados (direita) 
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Ligas de Ni-Cu, em contrapartida, são citadas anteriormente por sua capacidade de 

formação de filamentos. Alstrup (1988) relata que para baixas concentrações de Cu, a 

formação de filamentos ocorre de maneira muito similar à formação em Ni puro. Porém, para 

maiores concentrações de Cu, o filamento observado é do tipo “polvo”, com vários filamentos 

mais finos partindo de uma partícula praticamente esférica de metal, similar ao observado 

neste trabalho. 

A Figura 5.31 apresenta melhor a formação de carbono e a presença de partículas 

distinguíveis de Cu vista no suporte, enquanto a Figura 5.32 apresenta a grande formação de 

carbono filamentar no catalisador Ni0,1Cu/CuMgAl, o mais concentrado em Ni e, por 

consequência, o que mais produziu carbono visível ao microscópio eletrônico. Devido ao 

baixo número atômico dos componentes do suporte, não foi possível diferenciar as espécies 

de carbono não estruturadas nas imagens de MEV. Também é possível observar partículas 

sinterizadas de Cu. A Figura 5.33, a Figura 5.34 e a Figura 5.35 apresentam o mapeamento de 

espécies para os catalisadores Ni0,1Cu/CuMgAl, Ni0,01Cu/CuMgAl e Ni0,01Cu/CuMgAl, 

respectivamente, como representativos para as demais amostras. 
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Figura 5.31 – Imagem de elétrons secundários (superior) x retroespalhados (inferior) do 

suporte pós reação (20000x) 
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Figura 5.32 – Imagem de elétrons secundários (superior) x retroespalhados (inferior) do 

catalisador Ni0,1Cu/CuMgAl pós reação (20000x) 
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Figura 5.33 – Mapeamento das espécies presentes no catalisador Ni0,1Cu/CuMgAl pós reação 

  

 

 



 136 

 

Figura 5.34 – Mapeamento das espécies presentes no catalisador Ni0,01Cu/CuMgAl pós reação 
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Figura 5.35 – Mapeamento das espécies presentes no catalisador Ni0,001Cu/CuMgAl pós 

reação 
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6 CONCLUSÃO E SUGESTÕES 

 

6.1 CONCLUSÃO 

 

O suporte derivado de hidrotalcita de CuMgAl foi eficientemente sintetizado pelo 

método de coprecipitação. Os catalisadores foram sintetizados pelo método de substituição 

galvânica modificado, que se mostrou extremamente eficiente na síntese de catalisadores bem 

dispersos de Ni. O método de substituição galvânica, inclusive, se mostrou eficiente na síntese 

de catalisadores com fase ativa atômica. 

A análise de EDS confirmou a presença das espécies de Cu, Mg e Al na proporção 

desejada. Devido às baixas concentrações de Ni, não foi possível estimar a quantidade 

presente com base no EDS. Dessa forma, utilizou-se a análise de EDX para a confirmação da 

razão Ni/Cu, que apresentou um crescente desvio entre a proporção real e a nominal com a 

diminuição da quantidade de Ni presente. 

Pode-se observar, através da análise de DRX, o efeito de memória, característico das 

hidrotalcitas, mesmo após calcinação a 500 °C e posterior tratamento térmico até 350 °C para 

substituição de Ni. Percebeu-se, também um aumento nos parâmetros de rede da estrutura 

cristalina com a substituição de Cu2+ nas vacâncias de Mg2+ e a inserção de Ni2+ nas amostras, 

atribuída a diferença do raio iônico. 

O TPR foi a primeira caracterização a dar indícios da presença de átomos isolados de 

Ni. Além dos picos característicos de redução, com a diminuição no teor de Ni, um ombro em 

temperaturas de 250-260 °C, inferiores à de redução do Cu2+, foi cada vez mais aparente. Esse 

ombro foi associado a espécies isoladas de Ni interagindo com a matriz de CuOx. Através do 

grau de redução das espécies, percebeu-se também o favorecimento termodinâmico a 

solubilização de espécies de Ni2+ na matriz de CuO, bem como a possibilidade da formação 

de intermediários Ni1-xCuxO. A quimisorção de H2 corroborou com o que foi observado pelo 

TPR. Grandes dispersões metálicas foram obtidas, muito acima da literatura.  

A estrutura cristalina pode ser bem observada pelas análises de MEV. As lamelas 

foram visíveis e diferenciáveis. Além disso, pode se confirmar o leve teor coloidal 

apresentado pelas amostras, observado também no DRX através do cálculo do diâmetro de 

cristalito. 

A análise de DRIFTS também proporcionou evidências da presença de espécies 

atomicamente dispersas de Ni. Nenhuma das amostras apresentou bandas características da 

ligação Cu2+-CO, bem como também não foram identificadas bandas de espécies de Ni 
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(Ni0/Ni+/Ni2+) ligadas ao CO. A banda observada para a ligação Cu0-CO e Cu+-CO, no 

entanto, apresentou um deslocamento característico de single atom de Ni para os catalisadores 

menos concentrados. 

O suporte se mostrou ativo para a reação de reforma seca do metano, mas também 

apresentou grande desativação, maior do que a observada nos demais catalisadores. Não foi 

possível diferenciar claramente a atividade relativa ao Ni adicionado da atividade do suporte, 

porém foram possíveis algumas observações relevantes. 

Pode-se perceber que a adição de Ni ao Cu preveniu o entupimento. Diferentemente 

do esperado, o catalisador mais concentrado em Ni apresentou altíssima atividade por sítio 

ativo de Ni, revelando uma maior atividade para clusters maiores, de 3 a 4 átomos de Ni, 

conforme previsto na literatura. À parte dele, os demais catalisadores se comportaram como o 

esperando, com o aumento das espécies atomicamente dispersas de Ni significando também 

um aumento da atividade por sítio ativo. 

As caracterizações pós reação confirmaram a formação de coque para o suporte, o 

que, apesar de não esperado, se mostrou coerente com a natureza do suporte, e para os 

catalisadores. O espectro Raman revelou a preferência à formação de carbono de forma 

desorganizada em detrimento da forma filamentar, porém foi possível observar pelo MEV a 

formação de filamentos de carbono em todas as amostras, em especial na amostra mais rica 

em Ni. Além disso, foi constatada a sinterização das partículas de Cu, outro fator relevante na 

desativação experimentada pelas amostras. 

 

6.2 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

O estudo dos catalisadores com fase ativa atomicamente isolada, ou SAC, apesar da 

grande atenção recente, ainda é muito insipiente na literatura. Quando se trata de reações que 

exigem condições mais drásticas para sua ocorrência, o número de trabalhos disponíveis é 

ainda menor. Logo, o estudo desse tipo de material está diretamente conectado a fronteira 

atual da ciência na área de catálise e materiais. 

Portanto, a fim de continuar o estudo das espécies atomicamente dispersas de Ni 

suportadas em derivados de hidrotalcitas do tipo Cu-Mg-Al, bem como o seu comportamento 

nas reações de conversão do metano, sugerem-se as etapas a seguir: 

 

 Estudo das características superficiais pela análise de XPS; 

 Estudo de termogravimetria do suporte; 
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 Estudo de regeneração do catalisador in situ com vapor d´água; 

 Estudo dos catalisadores por Microscopia eletrônica de transmissão (MET); 

 Estudo de reação superficial a temperatura programada (TPSR) para os 

catalisadores; 

 Avaliação do comportamento dos catalisadores frente à reação de 

desidrogenação do cicloexano; 

 Avaliação da quantidade de carbono depositada por massa de catalisador 

através de estudos de TPO; 

 Estudo da cinética da reação e das energias de ativação a partir da variação de 

temperatura; 

 Estudo dos catalisadores em novas condições de reação, com os gases mais 

diluídos e variação de temperatura; 

 Avaliação da variação da energia de ativação da reação com a variação de Ni; 

 Avaliação do comportamento dos catalisadores frente a outras reações de 

conversão do metano, como a reforma a vapor; e 

 Estudo de EXAFS e XANES dos catalisadores para a confirmação das 

espécies de Ni presentes. 
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8 APÊNDICES 

 

8.1 INTERFEROGRAMAS DRIFTS EXPANDIDOS 

 

Os interferogramas obtidos pelas análises DRIFTS estão apresentados nas figuras a 

seguir. A Figura 8.1 apresenta o espectro obtido para o suporte, enquanto a Figura 8.2, a 

Figura 8.3, a Figura 8.4 e a Figura 8.5 apresentam os espectros dos catalisadores 

Ni0,1Cu/CuMgAl, Ni0,01Cu/CuMgAl, Ni0,002Cu/CuMgAl e Ni0,001Cu/CuMgAl 

respectivamente. Os gráficos foram redimensionados de forma a abranger as regiões de todas 

as bandas vibracionais características possíveis em cada amostra. 

 

Figura 8.1 – Espectro DRIFTS-CO redimensionado do suporte CuMgAl 
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Figura 8.2 – Espectro DRIFTS-CO redimensionado do catalisador Ni0,1Cu/CuMgAl 

  

 

Figura 8.3 – Espectro DRIFTS-CO redimensionado do catalisador Ni0,01Cu/CuMgAl 
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Figura 8.4 – Espectro DRIFTS-CO redimensionado do catalisador Ni0,002Cu/CuMgAl 

  

 

Figura 8.5 – Espectro DRIFTS-CO redimensionado do catalisador Ni0,001Cu/CuMgAl 
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9 ANEXOS 

 

9.1 EXEMPLO DE CROMATOGRAMA 

 

A Figura 9.1 apresenta um exemplo de cromatograma, semelhante ao obtido após 

cada injeção no cromatógrafo. A diferenciação das espécies é feita através de tempo de 

retenção de cada composto, representado no eixo x.  

 

Figura 9.1 – Exemplo de cromatograma 

 

Fonte: SILVA et al., 2021 

 

A partir dos cromatogramas obtidos, é possível se determinar a área de cada pico 

observado, em mV min, e, a partir das razões das áreas, determinar a fração molar de cada 

componente presente no momento da análise. 

 

 


