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RESUMO 

A utilização de combustíveis renováveis como o biogás, como fonte de energia, é uma 

alternativa limpa, na medida em que as emissões de CH4 e CO2 são diminuídas. O biogás é um gás 

composto sobretudo por metano e dióxodo de carbono, e é produzido através da digestão anaeróbica 

de matéria orgânica. Uma alternativa eficiente para o aproveitamento da energia do biogás é sua 

utilização em células a combustível do tipo óxido sólido (SOFC). Nos anodos das células SOFC 

alimentadas diretamente com biogás, a produção de H2 e CO para a geração de energia elétrica ocorre 

através da reforma do metano com CO2, ou reforma seca do metano. Os anodos mais utilizados nas 

células SOFC são à base de Ni suportado em YSZ. Entretanto, é necessário o uso de altos teores de 

Ni a obtenção de uma boa condutividade eletrônica e iônica. Quando combustíveis como o biogás 

são diretamente alimentados nos anodos, os elevados teores de metal e a sinterização dos 

componentes do anodo (provocada pelas altas temperaturas de operação) contribuem para a formação 

de grande quantidade de carbono, prejudicando o desempenho da célula. Sendo assim, o uso de 

anodos contendo menores teores de Ni suportado em óxidos resistentes à sinterização e ao depósito 

de coque (como óxidos mistos a base de CeO2), que apresentem alta atividade catalítica para a reforma 

do combustível e condutividade adequada, parece uma alternativa bastante promissora. Assim, neste 

trabalho, foram preparados materiais contendo 10 % (em peso) de Ni suportados em óxido de cério 

(Ni/Ce), em óxido de praseodímio (Ni/Pr) e em óxidos mistos de Ce e Pr (Ni/CexPr1-x, onde x= 0,2, 

0,5, 0,8 e 0,9). Os catalisadores foram testados para a reação de reforma seca do metano a 800 °C e 

com razão CH4/CO2 = 1. Também, foram caracterizados via FRX, DRX ex e in situ, MEV, MET, 

TPR e TPO. Os resultados obtidos mostraram que a adição de Pr e o aumento do seu teor levaram a 

um aumento da mobilidade de oxigênio do suporte. Os testes catalíticos revelaram que o material 

dopado com o maior teor de Pr apresentou a maior atividade inicial, o que poderia ser atribuído ao 

menor tamanho de cristalito metálico. A maior dispersão metálica observada para esse material 

poderia estar associada à presença da fase Pr2NiO4, conforme mostrado pelas análises de DRX. Todas 

as amostras apresentaram baixa taxa de formação de carbono (0,15-0,23 mgC/gcat.h.molsCH4 

convertido), apesar das diferenças observadas nos tamanhos de cristalito metálico e na redutibilidade 

dos materiais. A comparação entre os resultados obtidos para os catalisadores Ni/CexPr1-x e Ni/Pr 

com aqueles observados para o Ni/Ce mostrou que o uso de Pr causou uma redução na formação de 

carbono. A formação de carbono nas amostras Ni/CexPr1-x foi explicada em função da relação entre 

o tamanho de cristalito metálico e capacidade de armazenamento de oxigênio dos materiais. 

  

 

Palavras-chave: SOFC, biogás, reforma seca, cério, praseodímio.  
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ABSTRACT 

 

The use of renewable fuels such as biogas, as a source of energy, represents a cleaner 

alternative in the means that CH4 and CO2 emissions are reduced. Biogas is composed mainly of 

methane and carbon dioxide, produced through the anaerobic digestion of organic matter. An efficient 

alternative for the utilization of biogas energy is its use in SOFC fuel cells. In the SOFC anodes fed 

directly with biogas, the production of H2 and CO for electric energy generation occurs through the 

reforming of the methane with CO2, or dry reforming of methane (DRM). The most commonly used 

anodes in SOFC cells are Ni based, supported on YSZ. However, the use of high levels of Ni is 

necessary, to obtain good electronic and ionic conductivity. When biogas type fuels are directly fed 

into the anodes, the high metal contents and the sintering of the anode components (caused by high 

operating temperatures) contribute to the formation of large amounts of carbon, wich spoils the 

performance of the cell. Therefore, the use of anodes with lower Ni contents, supported in sintering 

and coke deposition resistant oxides (such as CeO2-based mixed oxides), which exhibit high catalytic 

activity for fuel reforming and adequate conductivity, seems to be a promising alternative. 

In this work, materials containing 10% wt. of Ni supported on cerium oxide (Ni/Ce), 

praseodymium oxide (Ni/Pr) and on mixed oxides of Ce and Pr (Ni/CexPr1-x, with x= 0,2, 0,5, 0,8 e 

0,9) were prepared. The catalysts were tested for the dry reforming reaction of methane for 24h, at 

800 °C and a CH4/CO2 ratio of 1. In addition, the catalysts were characterized by XRF, ex and in situ 

XRD, SEM, TEM, TPR and TPO. The results showed that the addition of Pr, and the increase of its 

content, led to higher oxygen mobility of the support. The catalytic tests revealed that the material 

doped with the highest Pr content showed the highest initial activity, which should be attributed to 

the smaller metallic crystallite size.  The greater metallic dispersion observed for this material could 

be associated to the presence of the Pr2NiO4 phase, as shown by the XRD analyzes. Despite the 

differences observed in the metallic crystallite sizes and the materials reducibility, all samples 

presented low rates of carbon formation (0.15-0.23 mgC/gcat.h.molsCH4 converted). The comparison 

of the obtained results for the Ni/CexPr1-x and Ni/Pr catalysts, with those observed for Ni/Ce, showed 

that the use of Pr caused a reduction in carbon formation. The carbon formation of Ni/CexPr1-x 

samples was explained as a function of the relationship between the metallic crystallite size and the 

oxygen storage capacity of the materials. 

 

 

 

Keywords: SOFC, biogas, dry reforming, cerium, praseodymium. 
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CAPÍTULO 1 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A geração de energia no mundo está baseada na utilização de combustíveis fósseis, e a queima 

desses combustíveis contribui para o aumento do efeito estufa, acarretando em grandes mudanças 

climáticas, como o aquecimento global. Esse fato vem gerando um grande interesse no 

desenvolvimento de processos de geração de energia renovável.  

O biogás proveniente da digestão anaeróbica ou fermentação da biomassa (como lodo de 

esgoto, resíduos de gado, resíduos de alimentos e aterros sanitários) contém principalmente metano 

(CH4) e dióxido de carbono (CO2), e vem sendo considerado como uma fonte de energia renovável 

alternativa ao gás natural (LIANGCHEN et al, 2014), que tem origem fóssil. Entretanto, no Brasil, 

segundo o PNRS (Política Nacional de Resíduos Sólidos), apesar da massa de resíduos sólidos 

urbanos apresentar alto percentual de matéria orgânica, esta é utilizada basicamente com as 

experiências de compostagem, e ainda assim de forma muito simplificada. O resíduo orgânico, por 

não ser coletado separadamente, acaba sendo encaminhado para disposição final juntamente aos 

resíduos domiciliares. Essa forma de destinação gera, para a maioria dos municípios, despesas 

econômicas e ambientais que poderiam ser evitadas caso a matéria orgânica fosse separada na fonte 

e encaminhada para um tratamento específico, reduzindo significativamente os custos e passando a 

possibilitar lucro, como com a produção de energia. Ainda assim, a produção de energia via 

combustão fornece rendimentos bastante limitados. A utilização de gases ricos em metano em células 

a combustível do tipo óxido sólido (SOFC), por exemplo, tem o potencial de dobrar as eficiências de 

conversão de metano em relação à geração de energia por combustão, aumentando a energia 

produzida por massa, e reduzindo as emissões de CH4 e CO2 (GÜR, 2016). 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2010) estimou a produção 

de energia potencial em 56 municípios no país, considerando a vazão de gás metano (gás de aterro) 

no decênio 2010/2020. O resultado mostrou que há a possibilidade de se ter uma capacidade instalada 

de geração de 311 MW, o que, segundo o estudo, “poderia abastecer uma população de 5,6 milhões 

de habitantes e equivale a praticamente a cidade do Rio de Janeiro” e “tal potência representa a 

abundância do combustível biogás, renovável e subproduto do modo de vida atual”. 

Conforme mencionado anteriormente, uma tecnologia eficiente para o aproveitamento do 

biogás para a geração de energia elétrica seria a sua utilização como combustível em células SOFC. 

As SOFC operam em temperaturas elevadas (900–1000 °C), e o seu funcionamento baseia-se no 

conceito de um eletrólito condutor de íons oxigênio através do qual os íons O2- migram do catodo até 
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o anodo. No anodo, os íons O2- reagem com o combustível gerando uma corrente elétrica (SUN E 

STIMMING, 2007). Em geral, os anodos das células SOFC são alimentados com hidrogênio (H2) e 

monóxido de carbono (CO) (chamado gás de síntese) para a geração de energia elétrica. No entanto, 

como as células SOFC operam em temperaturas elevadas, a alimentação direta com correntes 

contendo hidrocarbonetos ou álcoois (como metano e etanol), ao invés de H2 e CO, vem sendo 

estudada. Alguns autores (PIROONLERKGUL et al, 2009) mostraram que células SOFC alimentadas 

diretamente com biogás podem produzir energia elétrica com alta eficiência (30–40%), mesmo na 

geração de energia em pequena escala (< 20 kW). 

Nos anodos das células SOFC alimentadas diretamente com biogás, ocorre uma reação entre 

os principais componentes do biogás (CH4 e CO2), que é denominada de reforma do metano com CO2 

ou reforma seca do metano (Equação 1.1), para a produção de H2 e CO. 

 

CH4 + CO2   H2 + CO                                                                                                      (1.1) 

 

As severas condições de operação das células SOFC levam à desativação do anodo devido à 

deposição de carbono em sua superfície (SESHAN et al, 1994; ROSTRUP, 1993; LERCHER et al, 

1996).  

Anodos tradicionalmente usados para células SOFC são materiais a base de Ni suportados em 

zircônia estabilizada com ítrio (YSZ). O níquel é responsável pela condutividade eletrônica e deve 

ser usado em grandes quantidades (> 30 % em vol.) para a obtenção de valores de condutividade 

adequados. No entanto, como o níquel é um metal muito ativo para as reações de reforma e de 

craqueamento, o uso de teores tão altos de metal favorece a formação de carbono. Esse fato é ainda 

mais crítico para as células SOFC alimentadas diretamente com hidrocarbonetos, como o metano.  

Uma estratégia para evitar a formação de carbono seria o uso de suportes com propriedade 

redox, como os óxidos mistos a base de cério. Esses suportes possuem uma função importante no 

mecanismo de remoção de carbono (PASSOS et al, 2005; KASPAR et al, 1999; MEUNIER et al, 

1998; ROSS et al, 1996; STAGG-WILLIAMS et al, 2000). Eles participam na adsorção dissociativa 

do CO2 próximo ao cristalito metálico, transferindo oxigênio para a superfície metálica, que contém 

depósitos de carbono. Assim, o uso de suportes com alta capacidade de armazenamento e mobilidade 

de oxigênio, como os óxidos a base de cério, promove o mecanismo de remoção do carbono da 

superfície metálica. Foi observado, também, que a capacidade de armazenamento de oxigênio dos 

óxidos mistos a base de cério também é afetada pela razão Ce/dopante (PASSOS et al, 2005). 

Além disso, alguns autores (FTIKOS et al, 1993; INABA E TAGAWA, 1996; ROCHA E 

MUCCILLO, 2001; YASHIRO et al, 1998) mostraram que a adição de dopantes, como Gd, Sm, Y, 

Pr ou Nb, além de contribuir para a remoção do carbono da superfície metálica, aumenta a atividade 
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eletrocatalítica do anodo. Outra estratégia para a diminuição da formação de carbono nos anodos de 

células SOFC seria a diminuição do teor de Ni. Alguns trabalhos mostraram que a preparação de 

anodos com baixos teores de metal (~08–15% em peso), usando métodos de preparo alternativos, 

permitiu a obtenção de materiais com boa condutividade em células alimentadas com H2 (JASINSKI 

et al, 2005) e com bom desempenho catalítico em reações de reforma do propano (MODAFFERI et 

al, 2008). Foi observado, também, que anodos contendo baixo teor de Ni (18% p/p) suportados em 

CeGd e CePr, preparados pelo método hidrotérmico seguido da impregnação úmida do metal, 

apresentaram boa atividade e baixa formação de carbono na reforma a vapor do etanol (AUGUSTO, 

2014; DA SILVA, 2016). Além disso, nos testes de condutividade elétrica, apresentou resultados 

similares aos obtidos na literatura para anodos com o mesmo teor de metal e uma boa estabilidade 

durante o teste em célula unitária apresentando máximo de potência na temperatura de 850 °C 

(AUGUSTO, 2014).  

Assim, o uso de anodos contendo baixo teor de Ni suportados em óxidos mistos a base de 

cério para células SOFC alimentadas diretamente com biogás poderia, além de contribuir para uma 

maior condutividade do anodo, levar à obtenção de uma maior estabilidade térmica do suporte e de 

uma maior capacidade de armazenamento e mobilidade de oxigênio, inibindo a formação de carbono. 

Este trabalho explora catalisadores com uma quantidade ainda menor de Níquel (10% p/p). 

Além disso, a maior parte dos trabalhos na literatura estuda a reforma seca do metano, usando 

catalisadores de Ni calcinados em temperaturas menores ou iguais a 800 °C. Entretanto, a temperatura 

típica de operação das células SOFC é de 850 °C.  

Adicionalmente, durante o preparo das células SOFC, o conjunto anodo/eletrólito/catodo é 

submetido a uma calcinação em altas temperaturas (em torno de 1200 °C). Dessa forma, mesmo 

quando os catalisadores de Ni são empregados como uma camada catalítica 

(catodo/eletrólito/anodo/catalisador) em células SOFC, para uma avaliação correta do seu 

desempenho catalítico, esses materiais devem ser calcinados em temperaturas acima de 850 °C. Com 

isso, ao efetuar a calcinação nas temperaturas elevadas de fabricação das SOFC, evita-se efeitos 

desconhecidos de sinterização, por exemplo, assim como interpretações equivocadas dos resultados 

de testes com as células SOFC. 

Os resultados obtidos até o momento nos projetos em andamento no Laboratório de Energia 

e Meio Ambiente (LEMMA) mostraram que o uso de materiais com baixo teor de Ni (18 % em peso), 

suportado em óxidos mistos de Ce e Pr (razão Ce/Pr = 9), inibiu a formação de carbono durante a 

reação (FONSECA et al, 2014). Nesse sentido, em continuidade a esses estudos, este trabalho teve 

como principal objetivo a avaliação do desempenho de catalisadores contendo um teor de Ni ainda 

menor (10 % em peso), suportados em óxidos a base de Ce e Pr na reforma seca do metano a 800 °C, 

e com razão CH4/CO2 = 1,0. Foi avaliado o efeito da razão Ce/Pr (9, 4, 1, 0,25 e 0) e o efeito do 
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método de preparo (temperatura de calcinação, após a impregnação do Ni, e taxa de aquecimento do 

suporte). As amostras preparadas foram caracterizadas usando-se análises de fluorescência de raios 

X (FRX), difração de raios X (DRX) ex e in situ, espectroscopia Raman, redução a temperatura 

programada (TPR), oxidação a temperatura programada (TPO), microscopia eletrônica por varredura 

(MEV) e por transmissão (MET).  
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1.  CÉLULAS A COMBUSTÍVEL 

 

Células ou pilhas a combustível (CaC) são dispositivos eletroquímicos em que semi-reações 

ocorrem espontaneamente e transformam diretamente energia química em energia elétrica 

(LARMINIE E DICKS, 2003). São formadas por pelo menos cinco itens básicos: anodo (com 

alimentação de combustível), eletrólito (separando os dois eletrodos), catodo (com alimentação do 

gás oxidante) e dois interconectores. Estes últimos possibilitam a conexão elétrica das CaC unitárias 

para que se possa formar o empilhamento (FURTADO E OLIVEIRA, 2007). O agente oxidante usado 

no catodo é comumente o ar. O eletrólito deve ser um bom isolante elétrico, permitindo apenas a 

passagem de íons entre o anodo e o catodo. Isso obriga a corrente eletrônica gerada a passar pelo 

circuito externo à CaC. Adicionalmente, os eletrodos devem apresentar boa condutividade elétrica e 

iônica (para o íon característico da CaC em questão), e boa atividade catalítica, para uma apropriada 

geração de elétrons a partir das reações e semi-reações. O anodo deve possuir alta atividade para a 

oxidação do combustível, além de estabilidade mecânica, química e térmica sob atmosfera redutora 

(GÜR, 2016). Da mesma forma, o catodo deve apresentar boa atividade para a redução do oxigênio. 

Desse modo, a escolha dos materiais com as propriedades desejadas é de suma importância.  

O princípio de funcionamento consiste em oxigênio molecular (O2) sendo reduzido no catodo 

a 2 O2-, e no caso de CaCs que utilizam o O2- como transportador de carga, o mesmo se difunde 

através do eletrólito para então oxidar o H2 presente no anodo (GORTE et al, 2000). À medida que o 

O2 e o H2 vão sendo consumidos, as semi-reações são constantemente favorecidas pela menor pressão 

parcial desses gases nos respectivos eletrodos. Estas semi-reações são representadas pelas Equações 

(2.1), (2.2) e (2.3) e na Figura 2.1. 

Células a combustível são classificadas de acordo com o tipo de eletrólito empregado, e 

também podem ser divididas de acordo com a temperatura de operação. As CaC de baixa temperatura 

são as do tipo: Alcalina (AFC), de Membrana Polimérica (PEMFC) e de Ácido Fosfórico (PAFC), 

que utilizam H2 como combustível, e as DMFC e DEFC, que utilizam metanol e etanol como 

combustíveis diretos. Elas trabalham com eletrólitos que transportam o íon H+, exceto a AFC, em que 

íons OH– fazem o transporte de carga. As CaC de alta temperatura são a de Carbonato Fundido 

(MCFC) e a de Óxido Sólido (SOFC), que transportam os íons CO3
2- e O2- respectivamente (HOTZA 

E COSTA, 2008). 
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𝐻2 → 2 𝐻+ + 2𝑒− (2.1) 

2 𝐻+ + 𝑂2− → 𝐻2𝑂 (2.2) 

1

2
 𝑂2 + 2 𝑒− → 𝑂2− (2.3) 

 

Figura 2.1 - Esquema de funcionamento dos principais tipos de células a combustível, regimes de 

temperatura e semi-reações. Adaptado de GÜR (2016). 

 

 

CaCs de baixa temperatura de operação, como a PEMFC, geralmente precisam de uma 

alimentação de H2 puro, pois sofrem envenenamento muito facilmente (inclusive por CO) (HOTZA 

E COSTA, 2008). Hidrogênio é o principal combustível a ser considerado na utilização em CaCs, 

porém ele não é um combustível primário e precisa ser produzido. As CaC de alta temperatura têm a 

capacidade de operar com combustíveis hidrocarbonetos e álcoois, pois a reação de reforma pode 

ocorrer em seu próprio anodo. A operação em temperaturas de até 1000 °C faz delas dispositivos 

adequados para aplicação em sistemas de cogeração, resultando em grande eficiência energética e 

elétrica (COTRELL et al, 2011; BLUM et al, 2011; FURTADO E OLIVEIRA, 2007). 

 

 

 

 

 



26 

2.2.  CÉLULAS SOFC 

 

As SOFCs são constituídas de um eletrólito cerâmico denso, condutor iônico e isolante 

elétrico, situado entre dois eletrodos catalíticos, também cerâmicos, onde ocorrem as reações redox 

(GÜR, 2016). Nessas células, os anodos tradicionalmente usados são constituídos por níquel metálico 

e zircônia estabilizada com ítria (Ni-YSZ), enquanto que os catodos são a base de manganita de 

lantânio dopada com estrôncio (LSM) (SUN E STIMMING, 2007). A dopagem catiônica se dá pela 

substituição de uma parte dos cátions principais pelos do material inserido, fazendo com que as 

diferenças de raio iônico provoquem pequenas distorções na estrutura cristalina (CELA, 2009; 

MARROCCHELLI et al, 2012).  A YSZ faz o papel de eletrólito, já que o responsável pela 

condutividade elétrica é o Ni. O ítrio (Y), inserido na estrutura cúbica da zircônia, a estabiliza e 

promove a criação de vacâncias de oxigênio, melhorando a condutividade iônica do material. Essas 

vacâncias suprem o equilíbrio de cargas e mantêm a neutralidade. Dois cátions de Y em substituição 

ao Zr geram uma vacância de oxigênio, mantendo-se estável tanto em atmosferas redutoras quanto 

oxidantes (GÜR, 2016; GORTE et al, 2000). 

Esse tipo de CaC possui conveniências práticas, como o custo relativamente baixo de seus 

componentes e o fato de ser constituída inteiramente de compostos sólidos, o que proporciona menor 

complexidade e certa versatilidade em relação à dimensão física. Além disso, apresenta boa tolerância 

a impurezas (com certas exceções), alto potencial de eficiências e conversão, e o fato de poder ser 

utilizada na cogeração de energia térmica e elétrica (DA SILVA, 2016; FURTADO E OLIVEIRA, 

2007). A principal vantagem dessa célula é a possibilidade de ser diretamente alimentada com 

hidrocarbonetos e álcoois nos anodos, ao invés de H2 e CO. Nesse processo, o combustível é 

reformado no anodo, produzindo H2 e CO, que são eletroquimicamente consumidos, gerando 

eletricidade. Nesse caso, o anodo deve ser constituído de um material que seja capaz de: (i) promover 

sítios para reações catalíticas de reforma do combustível com os íons provenientes do eletrólito; (ii) 

permitir a difusão do gás combustível para os sítios reativos da interface eletrodo/eletrólito e a 

remoção dos produtos secundários e (iii) transportar para o circuito externo, os elétrons que são 

gerados (SUN E STIMMING, 2007). Uma das vantagens desse processo é a alta eficiência, já que o 

consumo de H2 pela reação eletroquímica promove a conversão dos hidrocarbonetos no anodo 

(LAOSIRIPOJANA E ASSABUMRUNGRAT, 2007). 

Além dos fatores expostos acima, os anodos também precisam ser resistentes e estáveis em 

temperaturas elevadas, já que, além das condições de operação, eles ainda são submetidos a 

temperaturas tão altas quanto 1200, 1400 e até 1600 °C no processo de fabricação dos conjuntos 

anodo/eletrólito/catodo, como exposto por DA NÓBREGA (2013) e MAHATO et al (2015). Com 

essas considerações, é razoável que se faça uma calcinação em alta temperatura (e.g. 1200 °C) no 
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preparo dos materiais anódicos. Assim, é possível realizar as caracterizações e testes catalíticos do 

material já com as propriedades que estarão presentes na SOFC, como uma sinterização mais 

acentuada, e avaliar esses efeitos no desempenho catalítico e nos processos de desativação.  

Uma aplicação importante das células SOFC seria na geração de energia a partir do biogás 

(constituído de metano e CO2). O biogás poderia ser reformado no próprio anodo da célula, também 

através da reforma do metano com CO2 (reforma seca), produzindo H2 e CO, que irão gerar energia 

a partir de reações eletroquímicas. Alguns autores mostraram que células SOFC alimentadas 

diretamente com biogás podem produzir energia elétrica com alta eficiência (30–40%), mesmo na 

geração de energia em pequena escala (< 20 kW) (PIROONLERKGUL et al, 2009). Além disso, 

estudos comparativos mostraram que a reforma seca do metano em SOFC ofereceu uma redução 

significativa de emissões de CO2 em relação a outras formas de produção de energia, como o ciclo 

combinado de gás natural e plantas de carvão pulverizado. Essas quedas de emissão foram de 

aproximadamente 20 e 60%, respectivamente, por MWh (BARELLI E OTTAVIANO, 2014). 

Todos esses pontos são contrapostos pelo fato da alta temperatura de operação também 

favorecer reações de consumo dos produtos e de deposição de carbono, e ser uma fonte de maior 

custo de produção e operação. Ainda, a condutividade iônica no eletrólito depende dessas faixas de 

temperatura, que também podem provocar alguma degeneração da célula a longo prazo, como tensões 

térmicas e corrosão. (DA SILVA, 2016; WENDT E GOTZ, 2000). 

Apesar de ser capaz de receber combustíveis diferentes do H2 puro, a alimentação de misturas 

gasosas que contêm carbono, na SOFC, como os hidrocarbonetos, resulta na formação de carbono e 

sua consequente deposição sobre o anodo. Isto porque a formação de carbono é termodinamicamente 

favorável nas altas temperaturas de operação das SOFC (GORTE et al, 2000) e o Ni possui alta 

atividade para estas reações. Para a obtenção de valores necessários de condutividade eletrônica, são 

comumente utilizados altos teores de Ni, o que contribui para maiores formações de carbono. 

(WANG, S. et al, 2002; ZHA et al, 2004; JASINSKI et al, 2005). Essa é uma importante fonte de 

desativação de células desse tipo e reduz drasticamente a eficiência das mesmas, podendo levar ao 

colapso estrutural (MCINTOSH E GORTE, 2004).  

Para que as reações eletroquímicas ocorram, é preciso que três fases estejam em contato: a 

partícula metálica, o condutor iônico (suporte) e a fase gasosa (o combustível). O limite entre essas 

fases é uma região essencialmente pontual, e denomina-se Região de Tripla Fase (RTF) (GORTE et 

al, 2000; PONSEGGI et al, 2015). O mesmo ocorre para o catodo, porém as desativações que ocorrem 

principalmente no anodo fazem com que se deva prestar especial atenção a ele. Essas reações 

envolvem o oxigênio gasoso, as vacâncias do eletrólito (V”0 (eletrólito)), o oxigênio advindo da estrutura 

da céria (O”x
0 (eletrólito)), e finalmente os elétrons (e-

(eletrodo)) que chegam ou saem dos eletrodos 

(Equação 2.4) (GÜR, 2016). Quando há deposição de C nas partículas metálicas, a RTF fica 
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“obstruída”. Somado a isso, o sistema Ni/NiO-YSZ exibe grande sensibilidade à presença de 

compostos sulfurados, comumente presentes em muitos combustíveis. Assim, são grandes os esforços 

de pesquisa no sentido de desenvolver materiais alternativos para os anodos das SOFC, e possibilitar 

o uso de combustíveis diversos (metano, gás natural, propano, biogás, gás de síntese, etanol, metanol, 

etc.) (FARO et al, 2012; MCINTOSH E GORTE, 2004; CHOUDHURY et al, 2013). 

 

1/2 O2 (g)+ V”0 (eletrólito) +2 e-
(eletrodo) ↔ O”x

0 (eletrólito) (2.4) 

 Pesquisadores já investigaram diversos materiais e combinações, tais como eletrólitos 

baseados em YSZ com óxidos de Ce, Mg, Y, Gd e Mn, anodos de Ni, Co e Cu suportados em YSZ, 

óxidos de Ce e óxidos mistos (FONSECA E MUCCILLO, 2000; USSUI et al, 2003; GODINHO et 

al, 2007; HOTZA E COSTA, 2008), e catodos de LSM, além de LaMnO3 dopados com Ca, Co e La, 

dentre outros inúmeros materiais (MAHATO et al, 2015). Materiais cerâmicos do tipo perovskita 

contendo lantanídeos são apropriados para a utilização em catodos, já que possuem condutividade 

eletrônica e atividade para a redução do O2 (DA SILVA, 2016). Resultados obtidos a partir de células 

unitárias têm mostrado performances satisfatórias em temperaturas de operação próximas de 800 °C, 

temperatura ligeiramente menor que o conhecido intervalo de 900–1000 °C (MUCCILLO et al, 

2006).  

 Caminhos para uma menor formação de carbono seria a diminuição da temperatura de 

operação, a diminuição da quantidade de Ni no anodo, a inserção de compostos oxidantes na 

alimentação (como CO2, H2O ou O2) ou a utilização de suportes com excelentes propriedades redox 

no anodo (YANG et al, 2014). A diminuição da temperatura apresenta vantagens do ponto de vista 

econômico e estrutural, e também desfavorece as cinéticas de formação de carbono. Estudos com 

SOFC unitárias utilizando H2 puro como combustível demonstraram que uma diminuição na 

temperatura de operação para até 500 °C, sem perda de desempenho, foi realizada com sucesso, 

através da diminuição da espessura do eletrólito de 10 para até 1μm (SUN E STIMMING, 2007). Por 

outro lado, temperaturas mais baixas desfavorecem as cinéticas e a termodinâmica da reforma dos 

combustíveis alternativos, o que é indesejado. Além disso, a termodinâmica de deposição de carbono 

e de envenenamento do Ni por enxofre também são favorecidas (GÜR, 2016). Apesar dessa 

desvantagem termodinâmica, autores conseguiram valores satisfatórios de condutividade iônica para 

anodos de YSZ dopado com Gd, e CeO2 dopado com Gd ou Sm, quando operando a 800 °C 

(KUMAR, 1997; CROCHEMORE E SOUZA, 2009; YAHIRO et al, 1989). Com isso, a diminuição 

significativa da temperatura de operação das SOFC é uma estratégia que ainda apresenta grandes 

obstáculos, quando se opera com combustíveis que necessitam de reforma interna na SOFC, como o 
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biogás. A utilização de suportes alternativos e a menor quantidade de Ni parecem ser uma abordagem 

mais adequada, e serão discutidos na seção a seguir.  

 

2.2.1. ANODOS DE CÉLULAS SOFC 

 

2.2.1.1. NÍQUEL 

 

Como discutido anteriormente, o desempenho do anodo é um aspecto chave para o bom 

funcionamento da célula SOFC, pois nele acontece boa parte dos processos que afetam o rendimento 

da célula. É condicional que o anodo catalise a reação entre o combustível e o O2– advindo do 

eletrólito. Junto a isso, a condutividade iônica do suporte promove a expansão da região de contato 

para a reação, a RTF (GORTE et al, 2000). 

Tradicionalmente, são utilizados anodos de Ni-YSZ com altos teores de níquel. Para que haja 

uma apropriada condução eletrônica no material, é padrão a aplicação de porcentagens de Ni a partir 

de 30% vol. A alta atividade catalítica na reforma de hidrocarbonetos também reforça o uso de altos 

teores desse metal. Entretanto, cermets com alta quantidade de Ni (de 40 a 70% vol.) são altamente 

afetados pelo craqueamento dos hidrocarbonetos devido à sua alta atividade, resultando em uma 

rápida desativação do anodo (MODAFFERI et al, 2008; AKIKUSA et al, 2001; WANG, S. et al, 

2002; ZHA et al, 2004; JASINSKI et al, 2005). Na presença de metano em atmosfera seca, o Ni causa 

a formação de filamentos de carbono em temperaturas acima de 700 °C. Tanto o carbono amorfo 

quanto os filamentos de carbono podem causar a completa desativação do catalisador, seja pela 

deposição ou pela obstrução da passagem dos gases e aumento de pressão (HERNADI et al, 2000; 

STEELE, 1996). A produção de anodos com Ni em menor quantidade e com maior dispersão pelo 

suporte é objeto de estudo de diversos trabalhos. Pesquisas já demonstraram que a diminuição da 

quantidade de Ni sem perda de condutividade já se mostrou eficaz em alguns casos (AUGUSTO et 

al, 2014; JASINSKI et al, 2005) 

Alguns autores mostraram que a preparação de anodos com baixos teores de metal (~8-15 % 

em peso), usando métodos de preparo alternativos, permitiu a obtenção de materiais com boa 

condutividade em células alimentadas com H2 (JASINSKI et al, 2005), e com bom desempenho 

catalítico em reações de reforma do propano (MODAFFERI et al, 2008). JASINSKI et al (2005) 

mostraram que um anodo com 14% vol. de Ni exibiu condutividade próxima àquela gerada via anodos 

tradicionais, com 35% vol. Ni, sob fluxo de H2 (mesmo após ciclo de reoxidação e redução do anodo). 

O anodo também exibiu boa estabilidade, como mostra a Figura 2.2. Eles preparam o anodo através 

de um método alternativo (net-shape), com a prensagem e sinterização de mistura céria/C (9:1) a 

1300 °C, com posterior impregnação de precursor polimérico contendo Ni, e calcinação a 1000 °C. 
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Foram feitas múltiplas sequências de impregnação/ tratamento térmico até que o teor desejado de Ni 

fosse alcançado.  

 

Figura 2.2 – Estabilidade da conditividade de cermets Ni-céria sob atmosfera redutora.  

Adaptado de JASINSKI et al (2005). 

 

  

Enquanto isso, MODAFFERI et al (2008) preparou um catalisador com apenas 5% Ni (p/p) 

e 5% Ru (p/p) suportado em GDC (céria dopada com Gadolínio) pelo método hidrotérmico, e obteve 

conversões em torno de 87,5% na reforma a vapor do propano a 800 °C, com baixa formação de 

carbono.  

AUGUSTO et al (2014) investigaram as propriedades do Ni/GDC (10% mol. Gd) com teores 

de Ni de 18 e 44% p/p, preparados pelo método hidrotérmico e calcinados a 1200 °C. O material foi 

utilizado para testes em SOFC alimentada com etanol, e suas propriedades de condutividade elétrica 

como anodo foram testadas, assim como em camada catalítica depositada sobre Ni/YSZ. Quando em 

fluxo de H2, o material com 44% exibiu densidade de potência apenas ligeiramente maior que o de 

baixo teor de Ni. Sob fluxo de etanol, os dois catalisadores tiveram uma resposta muito similar entre 

si, com curvas de tensão e potência praticamente indistinguíveis (Figura 2.3), o que ressalta o 

potencial desses materiais com menor teor de Ni na aplicação em SOFC alimentada com combustíveis 

alternativos. Os testes com camada catalítica mostraram ótima estabilidade durante 50 h de 

funcionamento. Além disso, a formação de C observada para o catalisador com 44% em Ni em testes 

catalíticos foi três vezes maior (12,5 mgC/(gcatal. h)) do que aquela do catalisador com 18% Ni (3,9 

mgC/(gcatal. h)). Portanto, no que diz respeito à performance das SOFC, é possível a diminuição da 

quantidade de Ni empregada nos anodos sem que haja perda de potência, e ainda promover menores 

formações de C. 
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Figura 2.3 – Curvas de polarização de uma SOFC unitária operando a 850 °C, com H2 e etanol 

como combustíveis. Anodos de (a) 18% Ni/GDC e (b) 44% Ni/GDC. Adaptado de AUGUSTO et al 

(2014). 

 

Após as considerações acima, é esperado que teores reduzidos de Ni sejam capazes de oferecer 

rendimentos satisfatórios na reforma seca do metano, assim como condutividades e potências 

compatíveis com as células SOFC com alta carga do metal. 

 

2.2.1.2. O SUPORTE E OS ÓXIDOS DE CÉRIO 

 

 Associado à menor quantidade de Ni, a utilização de suportes com alta capacidade de 

armazenamento de oxigênio (OSC) e mobilidade, também vem sendo investigada (FARIA et al, 

2016; NORONHA et al, 2001; SONG et al, 2007; VASILIADES et al, 2016; CHIBA et al, 2011). 

Essa abordagem se revelou eficaz no aumento da resistência à formação de carbono, assim como na 

diminuição da sinterização do metal. O óxido de cério (ou céria) dopado com zircônia teve a formação 

de solução sólida constatada (DA SILVA, 2016), assim como exibiu grande redução na formação de 

C e melhora na estabilidade do catalisador durante a reforma, em comparação com óxidos não 

redutíveis como a alumina e a sílica (AW et al, 2014). O praseodímio (Pr) também demonstrou 

estabilidade e uma excelente OSC, além de ser um elemento multivalente com boa capacidade de 

dissolução na rede da céria (AHN et al, 2012; SONG et al, 2007; SHUNK E GREENBLATT, 1999). 

O óxido de cério é reconhecidamente um composto com grande capacidade de 

armazenamento de oxigênio, com a presença de vacâncias, que podem ser decorrentes de deformação 

em sua estrutura cristalina. Essas deformações são causadas tanto pela exposição a atmosferas 

redutoras, quanto pelo aquecimento ou pela inserção de cátions dopantes (AHN, 2012).  

Em estudos sobre os efeitos da temperatura nos processos de sinterização da céria, WANG, Y. 

et al (2002) observaram maiores tamanhos de cristalito com o aumento da temperatura de calcinação 
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do CeO2, o que também foi observado por KRISHNA et al (2007). WANG, Y. et al (2002) analisaram 

a influência de diferentes temperaturas de calcinação sobre óxidos de Cério dopados com 5, 10 e 20% 

de Pr. Segundo os autores, o crescimento exponencial do cristalito com a temperatura de calcinação 

(Figura 2.4) está relacionado a efeitos difusionais dos mesmos. Segundo CHEN e WANG (2000), a 

sinterização é o processo pelo qual os poros interparticulares de um material são eliminados por 

difusão atômica, motivada por forças de capilaridade. Há um favorecimento, em altas temperaturas, 

das cinéticas de difusão de material pelas partículas, assim como o de crescimento de grãos. Isto 

ocasionaria tanto o crescimento quanto a “densificação” do óxido, processo no qual o material perde 

porosidade (CHEN E WANG, 2000; BERNARD-GRANGER et al, 2007). Segundo BERNARD-

GRANGER et al (2007), a força motriz da sinterização é a diminuição da energia interfacial total, em 

que a minimização da área exposta leva à substituição das interfaces sólido-gás por sólido-sólido. 

Essa diminuição de energia se dá pela densificação e crescimento de partículas, e o deslocamento de 

matéria ocorre por difusão superficial, transporte em fase gasosa ou difusão em fase bulk 

(BERNACHE-ASSOLLANT, Chimie-Physique du frittage (1993), apud BERNARD-GRANGER et 

al, 2007). 

 

Figura 2.4 – Diâmetros de cristalito do CeO2 e dos CePrO2 em função da temperatura de calcinação. 

Adaptado de WANG, Y. et al (2002). 

 

O cério é um elemento pertencente ao grupo de terras raras, com número atômico 58, e possui 

uma grande variedade de graus de oxidação não estequiométricos. Comumente a céria se apresenta 

na forma de CeO2, com oxidação Ce4+, e pode assumir diversas formas de óxidos não 

estequiométricos CeOx, até chegar ao Ce2O3, com carga 3+ (AHN et al, 2012). As formas não 

estequiométricas mais estáveis são o Ce11O20 e o Ce7O12, que possuem vacâncias de O2 ordenadas em 
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sua estrutura cristalina, o que destaca ainda mais os efeitos da mobilidade de oxigênio (MURGIDA 

et al, 2014; KÜMMERLE E HEGER, 1999).  

Para que o anodo seja ativo cataliticamente, é necessário realizar a redução do material para 

obtenção do Ni metálico. Durante a redução, o principal fator determinante para uma maior criação 

de vacâncias de O2 no suporte é a redução dos cátions Ce4+ a Ce3+ na transição de fase para o Ce11O20 

e demais formas reduzidas (BEKHEET et al, 2019). Essas transições de fase podem ocorrer em 

elevadas temperaturas, e a adição de dopantes com maior redutibilidade tem o potencial de acelerar 

essas transições. A Figura 2.5 ilustra o papel das vacâncias de O2 nas reações, e a Figura 2.6 ilustra a 

ordem de ocorrência dos compostos na redução do CeO2, de acordo com a temperatura e pressão 

parcial de O2.  

Figura 2.5 – Esquema ilustrativo do papel das vacâncias de O2 nas reações redox.  

Adaptado de LYKAKI et al (2017). 

 

 

Figura 2.6 – Diagrama de fases de p(O2) (atm) vs T (K) mostrando as regiões de estabilidade para as 

fases CeO2, Ce11O20, Ce7O12 e Ce2O3 reduzidas. Retirado de MURGIDA et al (2014). 
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A Figura 2.7 contém as estruturas dos óxidos reduzidos. Na Figura 2.7, os átomos de oxigênio 

são representados por esferas vermelhas e cinzas, as esferas verde-claro denotam as 16 vacâncias 

criadas no Ce32O64 e também as 2 criadas nas estruturas do Ce7O14 e do Ce11O22, resultando nas 

estruturas do tipo (a) Ce2O3, (b) Ce7O12 e (c) Ce11O20. Os íons Ce3+ resultantes da redução são 

representados por grandes esferas azuis.  

 

Figura 2.7 – Modelos estruturais do CeO2. (a) Célula cúbica primitiva de face centrada, (b) célula 

cúbica convencional com composição Ce32O64, células unitárias com a composição (c) Ce7O14 e 

(d) Ce11O22. Retirado de MURGIDA et al (2014). 

 

 

 

Estudos recentes avaliaram catalisadores de Ir suportado em Ce0,9Pr0,1O2 preparados com 

metodologias alternativas para a utilização em anodos de SOFC, sendo elas precipitação por 

deposição (DP), co-precipitação (CP) e precipitação sequenciada (SP). Os catalisadores apresentaram 

boa conversão e estabilidade para a reação de DRM durante 200 h, assim como razões H2/CO 

satisfatórias (WANG et al, 2016). Tais resultados são exibidos nas Figuras 2.8A e 2.8B, e mostram 

que suportes a base de óxido de cério podem inibir a formação de carbono e proporcionar boa 

estabilidade. Além disso, análises TPO indicaram quantidades desprezíveis de carbono formado nos 

testes de estabilidade. 
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Figura 2.8 – Conversões de CH4 e CO2 (A) e Razão H2/CO (B) dos produtos de reação da DRM dos 

catalisadores ao longo de 200 h. Adaptado de WANG et al (2016). 

 

 

TAO et al (2014) exploraram os efeitos da deposição de uma camada catalítica do material 

Ce(1-x)NixO(2-y) (x = 0,05-0,20) sobre o anodo de Ni/SDC (céria dopada com Sm) com proporção 

Ni/SDC = 60/40, na resistência a formação de coque em SOFCs alimentadas com metano ou etanol. 

O eletrólito aplicado foi o SDC, e a camada de Ce1-xNixO2-y foi calcinada a 800 °C e reduzida a 

600 °C, com a identificação de linhas de difração de Ni0 pouco intensas nos materiais com x > 0,1. 

Foi demostrada uma ótima atividade catalítica na reforma dos combustíveis, mesmo em temperaturas 

baixas (550-650 °C), além de uma maior resistência à deposição de carbono e boa estabilidade. 

Formação de carbono não foi observada. As máximas densidades de potência obtidas foram 415 e 

271 mW.cm-2 para alimentação com metano (com 3% H2O) e etanol puro a 650 °C, respectivamente, 

na amostra com x = 0,20. 

Por outro lado, LENSER et al (2017) mostraram que a aplicação de uma camada catalítica de 

Ni/GDC (50% NiO, e GDC com 20% Gd) sobre eletrólito de YSZ causou queda na performance da 

SOFC alimentada com H2, em relação ao anodo tradicional de Ni/YSZ. Eles observaram que, na 

fabricação da célula, as altas temperaturas levaram à difusão dos cátions entre o anodo e o eletrólito, 

com consequente queda de condutividades. A formação de uma única fase após tratamento a 1400 °C 

levou a uma queda de quase 10x na condutividade do anodo, e com isso de densidade de potência 

(Figura 2.9). Este é um aspecto adicional a ser investigado no emprego de óxidos de cério, pois na 

interface entre os eletrodos e o eletrólito, uma interação não adequada pode causar a formação de 

camadas isolantes, ocasionando a degradação microestrutural (BRANT et al, 2001). BRANT et al 

(2006) ainda reportaram o fato de eletrodos porosos sofrerem degradação mais rapidamente (devido 

ao crescimento de grãos em alta temperatura) do que aqueles mais densos, previamente tratados a 

1200 °C.  
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Figura 2.9 – (a) Curvas de polarização das SOFC com anodos de Ni/YSZ e Ni/GDC (com eletrólito 

de YSZ), e (b) Difratogramas da mistura GDC-YSZ após aquecimento em ar, a diferentes 

temperaturas, por 5 h. As linhas vermelhas e azuis representam as fases GDC e YSZ.  

Adaptado de LENSER et al (2017). 

 

  

TSAI et al (1997) mostram que a performance das SOFC pode ser elevada através da 

introdução de céria dopada na região RTF, uma vez que é nela que o gás reacional e os condutores 

eletrônico e iônico se encontram. Isso porque a zona de reação de tripla fase geralmente ocorre em 

até 10μm a partir do eletrólito, e a céria dopada apresenta ótimas propriedades de condução mista 

(eletrônica e iônica). Assim, há uma expansão da zona RTF e consequente aumento da área ativa, por 

conta dessas propriedades. No entanto, é preciso observar as possíveis interações dos materiais e 

formação de fases isolantes.  

Autores afirmaram que maiores condutividades iônicas podem ser alcançadas com a dopagem 

da céria com cátions trivalentes, como o Gd, Sm, Y e Pr (ROCHA et al, 2001; YASHIRO et al, 1998; 

INABA E TAGAWA, 1996; FTIKOS, 1993), e que cátions tetravalentes ou de valência superior levam 

ao aumento de condutividade eletrônica (RAMIREZ-CABRERA et al, 2002).  

O Pr é o elemento mais próximo ao Ce (além do La) em relação ao número atômico, e assim 

como o Ce, possui a capacidade de assumir formas não estequiométricas de óxidos, com a presença 

de cátions de valência 3+ e 4+ (FERRO, 2011). A Figura 2.10 ilustra uma quantidade de possíveis 

óxidos de Pr não estequiométricos de geometria mais estável, representados nas áreas hachuradas. As 

retas menos inclinadas, entre as áreas citadas, indicam a gradual diminuição das valências do Pr, 

típico das mudanças de fases decorrentes da redução pelo aumento da temperatura. Os óxidos de 

praseodímio apresentam valências desde Pr3,67+, para o Pr6O11 (óxido mais estável em temperatura 

ambiente), até Pr3+ para o Pr2O3, sua forma mais reduzida (AHN et al, 2012).  
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Figura 2.10 – Relação entre Temperatura e a composição das várias fases do MeOx (Me= Pr). 

Adaptado de NETZ et al (1999). 

 

ROSSIGNOL et al (2001), em análises de difração de raios x, identificaram a formação de 

solução sólida entre os óxidos de Ce, Pr e Zr, além da presença da fase Pr6O11 para o óxido de Pr puro 

(x = 1), como mostra a Figura 2.11. A inserção do Pr na proporção de 25, 50 e 75 % em relação ao 

Ce provocou deslocamento das linhas de difração do óxido, fato explicado pelos autores como uma 

consequência do menor raio iônico do Pr4+, em relação ao Ce4+. 

Figura 2.11 – Perfis de DRX de óxidos Zr0,1(Ce1-xPrx)0,9O2 preparados pelo método sol-gel 

(s1) e Ce1-xPrxO2 preparados por coprecipitação (s2). (●) CeO2.  

Adaptado de ROSSIGNOL et al (2001). 
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O Pr torna-se um ótimo candidato a dopante, na medida em que possui uma boa inserção na 

estrutura do óxido de Cério, além de potencial para conferir uma maior redutibilidade ao material, e 

consequentemente, maior resistência à deposição de carbono nas reações de DRM. A utilização de 

suportes com ótimas propriedades redox e grande capacidade de armazenamento de oxigênio, como 

os óxidos a base de Ce, aliado à diminuição da quantidade total de níquel e o pré-tratamento em altas 

temperaturas, parece ser uma abordagem promissora.  

 

2.2.2. O BIOGÁS E AS CÉLULAS SOFC 

 

O biogás é um gás composto principalmente por metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2), 

e é produzido naturalmente através da digestão anaeróbica de biomassa. Pode ser produzido a partir 

de inúmeros resíduos orgânicos, sejam urbanos ou rurais, e assim oferece uma alternativa mais limpa 

para a destinação desses resíduos, ao mesmo tempo em que tem o potencial de gerar energia térmica, 

química e elétrica a partir dos mesmos. A produção de biogás a partir de resíduos não enfrenta o 

empasse da utilização de biomassa de potenciais alimentos. Pelo contrário, oferece soluções para o 

reaproveitamento desse “lixo” (HOTZA E COSTA, 2008). Com isso, o biogás representa uma 

alternativa ambientalmente mais sustentável aos tradicionais combustíveis fósseis utilizados para a 

geração de energia elétrica (PNUD, 2010), e no transporte, por exemplo (YANG et al, 2014).  

A Figura 2.12 ilustra o potencial de utilização do biogás na produção de produtos comumente 

usados em transporte.  

 

Figura 2.12 – Esquema da utilização do biogás e rotas de conversão para geração de combustíveis 

para fins de transporte. Adaptado de YANG et al (2014). 
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No mundo, a participação da biomassa na matriz elétrica representa apenas 2,3% (IEA, 2018), 

e no Brasil, 8,3% (BEN, 2018), representando um grande potencial ainda subutilizado. No Brasil, o 

município de Caicaia no Ceará, possui uma grande planta de coleta de biogás e produção de 

biometano a partir de um aterro sanitário. A usina da GNR Fortaleza capta biogás de 230 poços do 

aterro e produzia, em 2018, 80 mil metros cúbicos de biometano por dia (JR, Jornal A Tarde, 2018). 

Segundo o diretor-executivo da Ecometano, Carlos Martins, a utilização de cerca de três mil aterros 

sanitários poderia pôr fim à importação de gás natural da Bolívia. 

Ainda, a principal forma de utilização desses combustíveis na geração de eletricidade consiste 

na queima dos mesmos. No entanto, o uso do biogás para combustão direta representa um uso menos 

nobre, já que reações desse tipo resultam em baixa eficiência no aproveitamento da sua energia 

química frente a outras aplicações (GÜR, 2016). Estudos mostram que, em relação ao gás natural 

(CH4), a maioria das plantas de produção de energia por combustão operam com eficiências inferiores 

a 30%. A conversão desse CH4 do gás natural em células SOFC promete um aumento de eficiências 

para valores superiores a 60%, dobrando as eficiências atuais e reduzindo significativamente as 

emissões de CH4 e CO2. Analogamente, a conversão do biogás em SOFCs deve promover aumentos 

similares de eficiência energética, em relação à combustão (GÜR, 2016). 

A possibilidade de aplicação do biogás na alimentação direta em células SOFC se dá graças 

ao fato dessas células operarem em altas temperaturas, o que permite que a reforma do biogás ocorra 

na própria célula (PIROONLERKGUL et al, 2009). O produto de tal reação (Equação 2.5) é o gás de 

síntese, composto por hidrogênio (H2) e monóxido de carbono (CO), e é um importe gás amplamente 

utilizado para a produção de diversos produtos da indústria química e petroquímica (YANG et al, 

2014). A transformação do biogás em gás de síntese e aplicação na indústria ou na geração de energia 

elétrica via células a combustível, por exemplo, é uma opção bastante vantajosa. Um dos benefícios 

da aplicação do biogás em SOFC é a não necessidade do emprego de pré-reatores de reforma na 

alimentação da célula. Há então uma economia de custos de instalação e operação, assim como a 

diminuição da complexidade do sistema como um todo (PIROONLERKGUL et al, 2009; 

DOUVARTZIDES, 2004; TSIAKARAS E DEMIM, 2001). 

Um fator a ser considerado é a necessidade de dessulfurização do biogás e retirada de amônia, 

uma vez que representam possível contaminação. Compostos sulfurados, como o H2S, podem 

provocar o depósito de enxofre sobre catalisadores do anodo dessas CaC (YANG et al, 2014). 

APPARI et al (2014) mostram que houve formação de enxofre em temperaturas de 600 a 930 °C, 

para corrente de biogás contendo 20–180 ppm de H2S na reforma a vapor do metano. 

 SHIRATORI et al (2010) estudaram a reforma do biogás alimentado diretamente em uma 

SOFC. Eles utilizaram uma célula com eletrólito de 10% mol. Sc2O3, 1% mol. CeO2 e 89% mol. 

ZrO2, denominado de ScSZ (zircônia estabilizada com escândia). Esse material foi sinterizado sobre 
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um anodo poroso, com uma mistura de NiO e ScSZ (NiO:ScSZ = 5,6 : 4,4). Como combustível, foi 

utilizado biogás simulado, com CH4/CO2 = 1,5, e biogás real, com essa razão variando de 1,4 a 1,9, 

e 790ppm de H2S. Pela Figura 2.13, é possível visualizar o efeito drástico de envenenamento causado 

pela alta concentração de H2S. No entanto, após um tratamento de dessulfurização, a célula estudada 

foi capaz de operar com uma voltagem praticamente constante quando alimentada com biogás real, 

por um período de 1 mês. Oscilações presentes foram atribuídas à variação na razão CH4/CO2.  

 

Figura 2.13 – Voltagem da SOFC com reforma interna do biogás operando a 800 °C, alimentada 

com (a) biogás real sem dessulfurização e (b) biogás real dessulfurizado e biogás simulado. 

Adaptado de SHIRATORI et al (2010). 

 

Uma degradação de apenas 0,4%/1000 h mostrou que SOFCs com reforma interna podem ser 

alimentadas diretamente com biogás, desde que os níveis de H2S estejam abaixo de 0,5 ppm. Testes 

com alimentação simulada contendo 1ppm de H2S mostraram queda de 10% nos valores de voltagem, 

e de 40% nas conversões. Uma vez cessada a alimentação de H2S, a célula recuperou seu rendimento 

completamente 4h após a mudança. Os autores também mostraram que a voltagem da célula 

alimentada com uma mistura de biogás/ar permaneceu mais estável que aquela alimentada apenas por 

biogás. Apesar da boa estabilidade exibida na operação com o biogás real, este apresentou formação 

de carbono muito superior ao do biogás simulado. Tal efeito foi atribuído à presença de impurezas, 

como o H2S, mesmo que em níveis baixos. 

Além do estudo acima, ZHANG et al (2010) observaram que suportes a base de céria são 

muito mais resistentes ao H2S do que os tradicionais YSZ. Eles compararam o desempenho de anodos 

de SOFC de Ni/YSZ e Ni/GDC, submetidos a alimentação de H2 puro e com crescente teor de H2S 

(5 a 700 ppm). Anodos de Ni/YSZ tiveram queda de 0,61 para 0,34V, enquanto anodos de Ni/GDC 

apresentaram queda de 0,78 para 0,72V, sob as mesmas condições. Essa maior resistência ao 

envenenamento foi relacionada à condutividade mista do óxido misto de Ce e Gd. 
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Com a possibilidade de operação estável de células SOFC alimentadas com biogás, mesmo 

com pequenas flutuações nos teores de CH4 e CO2 na alimentação, a principal questão segue como a 

deposição de carbono e eventual desativação da SOFC com a operação continuada. 

 

2.3.  A REFORMA SECA DO METANO E A DEPOSIÇÃO DE CARBONO 

 

Na reforma seca do metano (DRM), ocorrem as reações de reforma propriamente dita com 

CO2 (Eq. 2.5), de deslocamento de água (Eq. 2.6), de Boudouard (Eq. 2.7) e de decomposição do 

metano (Eq. 2.8) (EFFENDI et al, 2005; CHOUDHARY et al, 1998). Com exceção da reação de 

deslocamento de água, há o favorecimento cinético das reações citadas em elevadas temperaturas. Os 

produtos de reação da reforma tendem então a conter maiores teores de CO em relação ao H2. Por 

outro lado, o consumo de H2 nos anodos da SOFC pode favorecer a sua contínua produção (GÜR, 

2016).  

          CH4 + CO2  2 CO + 2 H2           ΔH°= + 261 kJ mol−1 (2.5) 

          CO2 + H2  CO + H2O                 ΔH°= + 41 kJ mol−1 (2.6) 

          2 CO  CO2 + C                           ΔH°= – 172 kJ mol−1 (2.7) 

          CH4  2 H2 + C                            ΔH°= + 75 kJ mol−1 (2.8) 

 

A DRM oferece vantagens do ponto de vista industrial quando comparada à reforma a vapor, 

uma vez que a ausência da água possibilita a operação com fluxos de menor valor de calor específico, 

e há opção de conversão de CH4 e CO2 em combustíveis líquidos, e outros produtos, com razões 

H2/CO apropriadas. Tal aplicação, no entanto, enfrenta a barreira da desativação dos catalisadores 

pela deposição de carbono (USMAN et al, 2015; PAKHARE, 2014; BUDIMAN et al, 2012; LI et al, 

2012; FAN et al, 2009; HU E RUCKENSTEIN, 2004; VERYKIOS, 2002). 

Alguns autores (STAGG-WILLIAMS et al, 2000; ROSS et al, 1996; O’CONNOR et al, 1998) 

propuseram um mecanismo para a reforma seca, em que a primeira etapa consiste na dissociação do 

CH4 sobre a superfície do metal (Ni), com a produção de H2 e carbono altamente reativo. Isso 

acontece ao mesmo tempo em que ocorre a adsorção dissociativa do CO2, gerando CO e O, que 

reoxida o suporte (o CO2 atua como doador de oxigênio às vacâncias do suporte). O carbono 

adsorvido na partícula metálica é oxidado pelo oxigênio doado pela estrutura do suporte (Figura 

2.14c) (FARIA, 2012). Quando a desidrogenação do metano tem taxas maiores do que a oxidação do 

carbono, este último pode sofrer polimerização para formas menos ativas de C. Esse C pode então se 

acumular sobre as partículas de Ni na forma de C amorfo, ou se difundir através das mesmas e iniciar 

a formação de filamentos de C. A estabilidade do catalisador é então consequência do equilíbrio entre 

as taxas descritas, no que diz respeito à sua desativação (STAGG-WILLIAMS et al, 2000). 
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Figura 2.14 – Mecanismo de reforma seca do CH4 e remoção de carbono. (a) dissociação do CH4, 

(b) dissociação do CO2 e (c) reoxidação do suporte e oxidação do carbono, formando CO.  

Adaptado de FARIA (2012). 

 

 

WEI e IGLESIA (2004) estudaram as rotas reacionais das reformas seca e a vapor do metano 

sobre catalisadores de Ni/MgO, através da utilização de isótopos. Os autores propuseram um 

mecanismo de reação com diversas etapas de dissociação do CH4 (Eq. 2.9 a 2.12), além da adsorção 

dissociativa do CO2, como mostra a Equação 2.13. As Equações 2.14 a 2.16 mostram a formação de 

H2 e CO a partir da oxidação das espécies intermediárias pelo oxigênio adsorvido, e as Equações 2.17 

a 2.19 referem-se ao mecanismo de formação da água (Figura 2.15). 

 

Figura 2.15 – Etapas do mecanismo de reação da reforma seca do CH4 e oxidação do carbono, 

segundo WEI e IGLESIA (2004). Equações 2.9 a 2.19. Adaptado de MARINHO (2016).  
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Em testes elaborados com a finalidade de comparar diferentes metais na reforma seca do 

metano, ASAMI et al (2003) prepararam catalisadores com aproximadamente 5% p/p de metal (Ni, 

Fe ou Co) sobre céria. Estes catalisadores foram preparados via impregnação úmida, calcinados a 

400 °C e reduzidos a 850 °C. Pode ser visto na Figura 2.16 que o catalisador de Ni exibiu excelente 

rendimento e estabilidade após 50 h na reação de DRM a 850 °C, com 95% de conversão de CH4 e 

razões H2/CO ∼1 (utilizando 500 mg de catalisador e vazão de 100ml/min, com CH4/CO2 = 1). 

Deposição de carbono não foi observada. Além disso, o Ni também proporcionou estabilidade ao 

catalisador quando submetido a um menor tempo de redução, o que não aconteceu para o Co, devido 

ao grau de redução insuficiente do mesmo. O catalisador de Fe apresentou desempenho ruim. 

 

Figura 2.16 – Conversões de CH4 e Razões H2/CO para os catalisadores Ni/Ce, Co/Ce e Fe/Ce na 

DRM, após redução com H2 por (a) 30 min e (b) 4h. Adaptado de ASAMI et al (2003). 

 

  

MARINHO (2016) estudou o comportamento de catalisadores de Ni suportado em óxidos de 

cério dopado, sobre alumina. A céria confere maior mobilidade de oxigênio, enquanto a alumina 

contribui com o aumento da área específica disponível do catalisador. O autor utilizou como dopante 

Gd, Sm e Nb. Este último exibiu o segundo maior valor de conversão inicial de metano (81%), atrás 

apenas do catalisador não dopado (82%). Testes catalíticos de DRM a 800 °C, e CH4/CO2 = 1, 

mostraram excelente estabilidade durante 24h de reação (Figura 2.17). Apesar do desempenho 

catalítico considerado satisfatório, estes dopantes levaram a uma maior formação de carbono. 

Outros estudos sobre a reforma seca do metano, com catalisadores a base de Ni, mostraram 

que o uso de suportes contendo óxido de cério resultaram em menores taxas de formação de carbono, 

e boa estabilidade (efeito acentuado com inserção dos dopantes Zr e Pr) (NORONHA et al, 2001; 

FARIA et al, 2014; SALES et al, 2015; FONSECA et al, 2014). 
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Figura 2.17 – Conversões e Seletividades do catalisador Ni/CeGd/Al na DRM.  

Retirado de MARINHO (2016). 

 

 

WOLFBEISSER et al (2016) também investigaram o comportamento de catalisadores 

Ni/CeO2, Ni/ZrO2 e Ni/Ce0,6Zr0,4O2 na DRM, com 5% p/p do metal. Os suportes foram preparados 

por co-precipitação (com e sem auxílio de surfactantes) e calcinados a 650 °C, e o Ni foi adicionado 

por impregnação úmida, com posterior calcinação a 450 °C. Foi observado que os materiais 

preparados com surfactante não apresentaram atividade para a reação de DRM. Os autores atribuíram 

a falta de atividade ao fato das partículas de Ni terem sido encapsuladas pelo suporte. Testes de DRM 

a 600 °C foram realizados por 24h, com CH4/CO2/Ar = 10/10/80, e 25mg de catalisador. Foi concluído 

que a dopagem com Zr não aumentou as conversões de metano, porém a formação de carbono foi 

reduzida em até 100x (Figura 2.18). Destes catalisadores, o Ni/CeO2 apresentou-se mais estável após 

as primeiras horas de reação, nas condições aplicadas. 

 

Figura 2.18 – Conversões de CH4 e CO2 na DRM a 600 °C (a), e Sinal de TPO (b) após a reação, 

para os catalisadores testados. Adaptado de WOLFBEISSER et al (2016). 
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 Em relação a contribuições do Praseodímio, em um trabalho sobre a reforma seca do metano 

com catalisadores Pt/Al2O3, TANKOV et al (2014) chegaram à conclusão de que a adição de 6% em 

peso de PrO2 sobre a alumina promove uma melhora considerável na estabilidade do catalisador. 

Maiores teores de Pr não causaram melhorias adicionais de conversão ou estabilidade, porém levaram 

à maior remoção de carbono depositado. 

 

2.3.1. EFEITO DA DOPAGEM DO CeO2 COM Pr 

 

FONSECA et al (2014) estudaram o comportamento de catalisadores de Ni (14% vol.) 

suportados em céria dopada com 10% mol. de Zr, Pr e Nb. Os catalisadores foram preparados pelo 

método hidrotérmico e calcinados a 800 °C. Os autores obtiveram valores de conversão de CH4 de 

74, 66 e 69 % para os três materiais, e uma quantidade de carbono formado muito inferior para o 

catalisador dopado com Pr (0,42 mgC gcat 
-1 h-1, frente a 6,47 e 9,68 para o Nb e o Zr). A dopagem com 

Pr, apesar de gerar valores levemente menores de conversão de CH4, também demonstrou produzir 

catalisadores com boa estabilidade (Figura 2.19).  

 

Figura 2.19 – Conversão e Seletividade dos reagentes e produtos da DRM para os catalisadores (a) 

Ni/CeZr, (b) Ni/CePr e (c) Ni/CeNb durante 24h, e (d) curvas TPO para esses catalisadores. 

Adaptado de FONSECA et al (2014).  
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FONSECA (2019) ainda demonstrou, em estudos posteriores, que a calcinação dos 

catalisadores em temperatura mais elevada (1200 °C) levou a valores de formação de carbono ainda 

menores. Com isso, maiores investigações do papel do Pr são de especial interesse.  

VASILIADES et al (2016) produziu catalisadores de Ni (5% p/p) sobre Ce(1-x)PrxO(2-δ), com 

x entre 0 e 0,8. Os suportes foram preparados pelo método sol-gel utilizando citrato e calcinados a 

750 °C. Após impregnação do Ni, foi feita calcinação a 750 °C e redução a 700 °C. Foram produzidos 

maiores valores de conversão e seletividade de H2 para maiores temperaturas de reação, que também 

resultaram em conversões de CH4 e seletividade de H2 acima de 60% e 0,8 respectivamente (com 

exceção do material com 80% de Pr). Reações de reforma seca foram realizadas com alimentação de 

CH4, CO2 e He nas proporções de 20, 20 e 60% vol.  

Na Figura 2.20, estão expostos resultados dos testes de estabilidade dos autores, e assim como 

em FONSECA (2019), também apresentaram uma queda leve e monotônica das conversões. Segundo 

VASILIADES et al (2016), a introdução de 20% Pr na rede da céria provocou uma queda significativa 

na taxa de formação do carbono inativo (que não participa da formação de CO), acompanhado de 

uma pequena diminuição na atividade e na estabilidade do catalisador, após 25 h de reação. A 

introdução de 80% de Pr, no entanto, além de provocar uma drástica redução na quantidade de C 

formado, também causou queda das conversões dos reagentes e seletividade do H2. O catalisador com 

maior teor de Pr exibiu uma quantidade de carbono formado muito menor, sendo este valor de 0,15% 

p/p para o catalisador com 80% de Pr, 0,90% para o catalisador com 50%, e 29,9% e 37,7% para os 

catalisadores com 20% de Pr e para o Ni/Ce. 

 

Figura 2.20 – Testes de estabilidade (25 h) na DRM efetuada a 750 °C em termos de (a) conversão 

de CH4 (%) e (b) razão H2/CO dos produtos, sobre 5 % p/p Ni suportado em (a) CeO2; (b) 

Ce0,8Pr0,2O2-δ; (c) Ce0,5Pr0,5O2-δ; (d) Ce0,35Pr0,65O2-δ e (e) Ce0,2Pr0,8O2-δ. Adaptado de VASILIADES 

et al (2016). 
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Os autores ainda desenvolveram experimentos de SSITKA (Steady-State Isotopic Transient 

Kinetic Analysis) com isótopo 13CO2 na corrente de alimentação, e concluíram que a formação de C 

inativo pelas rotas de reação do CH4 (Eq. 2.8) ou do CO2 (Eq. 2.7) depende fortemente da temperatura 

de reação e da quantidade de Pr adicionado. Nas reações ocorridas em alta temperatura (750 °C), a 

contribuição do CH4 e do CO2 para a formação de C inativo foi praticamente igual, enquanto que em 

550 °C, o CO2 chegou a contribuir com 65,7% do C depositado. A contribuição do CO2 em 750 °C 

foi de 54 e 50,9% para o Ni/Ce e para o Ni/Ce0,2Pr0,8O2, respectivamente. Isso mostra que, em altas 

temperaturas, o teor de Pr não representa uma influência tão determinante nas rotas de formação de 

C, apesar ter influência sobre a quantidade total de carbono formado. O Pr contribuiu, então, para 

uma maior remoção de C formado. Os autores ainda mostraram que parte do CO formado na reação 

de Boudouard foi fonte de C inativo para o Ni/Ce0,8Pr0,2O2.  

As menores temperaturas utilizadas, como a de calcinação (750 °C), em relação a este 

trabalho, têm influência sobre os tamanhos de cristalito obtidos e sobre a quantidade de carbono 

formado (WANG, Y. et al, 2002; FONSECA, 2019). Testes adicionais utilizando temperaturas mais 

altas, com a variação da razão CH4/CO2 na alimentação do reator de DRM, seguido de análise TPO, 

poderia avaliar melhor esta questão, além de averiguar a tolerância do sistema a esse tipo de variação, 

que é comum de produtos como o biogás.  

 Levando em conta as considerações feitas até agora, o uso de anodos contendo baixo teor de 

Ni, suportados em óxidos a base de cério e praseodímio, para células SOFC alimentadas diretamente 

com biogás poderia, além de contribuir para uma maior condutividade do anodo, levar à obtenção de 

uma maior estabilidade térmica do suporte e de uma maior capacidade de armazenamento de 

oxigênio, inibindo a formação de carbono. 
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CAPÍTULO 3 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 PREPARO DOS SUPORTES 

Inicialmente, foram preparados suportes de óxido de Cério com diferentes teores de 

Praseodímio, na forma CexPr(1-x) (com x = 1,0; 0,9; 0,8; 0,5; 0,2 e 0,0). 

Para a preparação dos suportes por co-precipitação, os sais precursores (nitrato de cério 

amoniacal (IV) e nitrato de praseodímio hexaidratado) são pesados e solubilizados em água 

deionizada. Em seguida, é adicionado lentamente o hidróxido de amônio (NH4OH), considerando 

excesso de 4x em mols. Nesta etapa ocorre a precipitação, e a mistura é deixada em repouso por 24h. 

A solução formada pelos precursores, a água e o NH4OH deve ter uma concentração de 0,2M. Os 

cálculos das quantidades utilizadas podem ser observados no Anexo A. Após 24h, a mistura 

decantada é filtrada sob vácuo com auxílio de um kitassato, lavando-se com água deionizada até que 

o rejeito da lavagem apresente um pH igual ao pH da água. 

Após lavagem e secagem em estufa por 24h a 100 °C, a amostra foi macerada e calcinada sob 

fluxo de ar sintético (50 ml/min) a 300 °C por 2h, com taxa de aquecimento de 5 °C/min. O suporte 

calcinado foi, então, macerado e peneirado (d ≤ 53µm) para posterior adição do metal. Todos estes 

processos podem ser visualizados na Figura 3.1. 

Figura 3.1 – Visualização das diferentes etapas realizadas durante a síntese dos catalisadores.  

(a) Precipitados dos precursores dos óxidos, após adição de NH4, (b) material após filtração à 

vácuo, (c) material após secagem em estufa e (d) macerado. Óxido de Pr (e) antes e (f) depois da 

calcinação a 300 °C, (g) impregnação úmida do Ni em rota-vapor e (h) navículas e mufla para 

calcinalção a 1200 °C. 
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 Para fins de comparação com o método tradicional de preparo, por precipitação, e análise da 

influência da calcinação do Níquel junto ao suporte em alta temperatura, foram sintetizados suportes 

de óxido de cério (CeO2) seguindo a metodologia descrita na sessão anterior, apenas diferindo na 

etapa de calcinação. Após lavagem e secagem em estufa a 100 °C por 24h, a amostra contendo o cério 

foi macerada, separada em duas partes e calcinada em mufla a 1200 °C por 5 h, sendo uma parte 

submetida a uma taxa de aquecimento de 10 °C/min (denominado Ce-T), e outra parte a uma taxa de 

aquecimento de 0,5 °C/min até 400 °C, e 2 °C/min até a temperatura final (Ce-TL). Os suportes 

calcinados foram macerados e peneirados (d ≤ 53µm) para posterior adição do metal. 

 

3.2 PREPARO DOS CATALISADORES 

 A adição do precursor metálico aos suportes CexPr(1-x) (com x = 1,0; 0,9; 0,8; 0,5; 0,2 e 0,0) 

calcinados a 300 °C (conforme descrito anteriormente) foi feita através da impregnação úmida com 

uma solução aquosa de nitrato de níquel hexaidratado (Ni(NO3)2.6H2O) (15ml/gprecursor) em um balão 

de rotavapor. A solução permaneceu sob agitação (80 rpm) por 19 h à temperatura ambiente e pressão 

atmosférica. Ao final desse tempo, foi feita a evaporação da água por aquecimento do banho a 90 °C, 

e redução gradual da pressão. O material obtido foi raspado e mantido em estufa a 100 °C por 24h.  

Finalmente, as amostras já impregnadas foram calcinadas a 1200 °C em mufla, com taxa de 

aquecimento de 0,5 °C/min até 400 °C, e 2 °C/min até 1200 °C, permanecendo nessa temperatura por 

5 h. Ao final, o tempo total de calcinação é de 24h. As amostras foram maceradas e peneiradas 

novamente, para obtenção de materiais com diâmetros ≤ 53µm. Essa síntese derivou de uma 

modificação do método hidrotérmico de MODAFERRI et al, 2008. Uma comparação de desempenho 

catalítico para catalisadores Ni/Ce sintetizados pelos métodos hidrotérmico, e o utilizado neste 

trabalho, está presente em PONSEGGI et al (2018). 

Foram sintetizados 6 catalisadores: Ni/Ce, Ni/Pr, Ni/CexPr(1-x), contendo 10 % Ni (p/p) e x = 

0,9; 0,8; 0,5 e 0,2. Na Tabela 3.1 estão explicitadas as razões Ce/Pr das amostras preparadas e as 

nomenclaturas utilizadas neste trabalho para os catalisadores suportados em óxidos mistos. Na Figura 

3.2 é possível visualizar os catalisadores e suas diferentes colorações, influenciadas pelo teor de Pr. 

A Figura 3.3 mostra um fluxograma com as etapas de preparação destes catalisadores. 

 

Tabela 3.1 – Nomenclaturas dos catalisadores de Ni suportados em óxidos mistos 

Nomenclatura Razão Ce/Pr 

Ni/Ce0,9Pr0,1 9,00 

Ni/Ce0,8Pr0,2 4,00 

Ni/Ce0,5Pr0,5 1,00 

Ni/Ce0,2Pr0,8 0,25 
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Figura 3.2 – Visualização da coloração dos catalisadores preparados. (a) Ni/Ce,  

(b) Ni/Ce0,9Pr0,1, (c) Ni/Ce0,8Pr0,2, (d) Ni/Ce0,5Pr0,5, (e) Ni/Ce0,2Pr0,8 e (f) Ni/Pr. 

 

 

Figura 3.3 – Fluxograma da metodologia utilizada na síntese dos catalisadores Ni/CexPr(1-x), com  

x = 1, 0,9, 0,8, 0,5, 0,2 e 0. 

 

 

A impregnação do metal nos suportes preparados pelo método tradicional (Ce-T e Ce-TL) 

seguiu a metodologia descrita na sessão anterior, exceto na etapa de calcinação, onde os suportes Ce-

T e Ce-TL, previamente calcinados a 1200 °C e impregnados com a solução contendo o precursor de 
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Ni, foram aquecidos sob fluxo de ar sintético (50 ml/min) a 400 °C por 3h, com taxa de aquecimento 

de 2 °C/min.  

É possível observar, na Figura 3.4, a diferença de coloração entre os catalisadores Ni/Ce, 

Ni/Ce-TL e Ni/Ce-T. Nos catalisadores preparados pelo método tradicional, a coloração escura (preta) 

fica evidente. Já o Ni/Ce exibe cor esverdeada. O suporte calcinado a 300 °C apresentou coloração 

amarelo claro, e os suportes calcinados a 1200 °C apresentaram-se brancos. A Figura 3.5 mostra um 

fluxograma com as etapas de preparação dos catalisadores pelo método tradicional. 

 

Figura 3.4 – Visualização dos catalisadores preparados.  

(a) Ni/Ce, (b) Ni/Ce-TL e (c) Ni/Ce-T. 

 

 

Figura 3.5 – Fluxograma da metodologia utilizada no método tradicional, para os catalisadores 

Ni/Ce-TL e Ni/Ce-T. 
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3.3 CARACTERIZAÇÃO DOS CATALISADORES 

 

A caracterização tem como objetivo determinar as espécies presentes no material preparado, 

assim como as propriedades que irão influenciar o desempenho do material como anodos das SOFC. 

Foram utilizadas as técnicas listadas a seguir, com o auxílio dos equipamentos presentes no Instituto 

Nacional de Tecnologia (INT) e nos laboratórios da Escola de Engenharia e do Instituto de Física da 

Universidade Federal Fluminense (UFF). 

 

3.3.1 DIFRAÇÃO DE RAIOS X (DRX) 

 A análise de DRX tem como objetivo identificar as fases cristalinas do material após os 

diversos tratamentos, e determinar os tamanhos de cristalito a partir das linhas de difração. A medida 

de DRX-in situ permite acompanhar com precisão as mudanças de fase do material ao longo da sua 

redução ou reação desejada. Assim, pode-se determinar as temperaturas chave de transformação do 

material, modificação de parâmetros de rede e verificar as estruturas presentes nas condições e no 

momento das reações, por exemplo. 

 As análises dos catalisadores calcinados, preparados pelo método tradicional, foram realizadas 

em equipamento RIGAKU modelo Miniflex II, utilizando radiação CuK (1,5406 Å). Os 

catalisadores da série Ni/CePr foram caracterizados por difração de raios X in situ durante a redução 

a 800 °C, com taxa de aquecimento de 10 °C/min e fluxo de H2 puro em capilar de quartzo na linha 

XRD1 do Laboratório Nacional de Luz Sincrotron (LNLS), em Campinas–SP. A radiação utilizada 

foi de comprimento de onda 1,03305 Å e energia 12,0018 KeV, e os difratogramas foram obtidos 

entre 2 = 10 e 90°, e com 60s por passo. 

 

Figura 3.6 – Capilar com amostra sendo analisada in situ por difração de raios X no LNLS. (a) 

soprador de ar quente. (b) saída do feixe de raio X. 

 

 

A fim de identificar as fases presentes, foi utilizada a base de dados Inorganic Crystal 

Structure Database (ICSD), comparando-se as linhas de difração da amostra analisada com os 
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padrões disponíveis na literatura. Os ângulos de Bragg (2θ) devem ser fixos para uma radiação de 

determinado comprimento de onda, assim como as intensidades das diferentes linhas devem ser 

proporcionais àquelas do padrão para que uma espécie seja apropriadamente identificada e comparada 

ao padrão. É possível, também, calcular os tamanhos médios de cristalito e os parâmetros de rede de 

uma determinada fase.  

Os tamanhos de cristalito foram calculados por meio da equação de Williamson-Hall (Eq. 3.1) 

(WILLIAMSON E HALL, 1953; RUPP et al, 2006). Esta determina o tamanho de cristalito através 

de uma regressão linear, em que a abscissa é sen (θ) e a ordenada é βobservado.cos (θ), obtendo-se assim 

o valor de d do coeficiente linear da reta. Por este motivo, deve-se calcular os valores de largura à 

meia altura (FWHM) e ângulo 2θ para o maior número possível de linhas de difração de cada espécie 

através das Gaussianas correspondentes, observando também a adequação da reta gerada ao modelo 

linear através do valor do coeficiente de determinação (R²). Embora mais comumente utilizada em 

catálise, a equação de Scherrer mostrou-se inadequada às amostras deste trabalho. A aplicação da 

equação de Scherrer possui a limitação do valor de largura à meia altura, que deve ser maior do que 

a abertura característica do equipamento (0,06). A elevada temperatura de calcinação (1200 °C) dos 

catalisadores fez com que as fases presentes apresentassem linhas de difração muito estreitas.  

 

𝛽𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜 . cos 𝜃 = 4𝜀. sin 𝜃 + (𝑘. 𝜆 𝑑⁄ ) (3.1) 

Em que: 

d = diâmetro médio da partícula 

k = constante de proporcionalidade = 0,9 (partículas esféricas)  

λ = comprimento de onda da radiação  

βobservado = FWHM calculado a partir da gaussiana da linha de difração no plano selecionado  

θ = metade do ângulo de Bragg (2θ) da linha de difração, em radianos 

ε = micro tensão  

 

 Os parâmetros de rede foram calculados pela equação de Bragg (3.2), que determina a 

distância entre planos cristalinos, e pelas equações (3.3) e (3.4) para geometrias cúbicas e 

romboédricas, respectivamente, a partir dos Índices de Miller. 

 

2𝑑. 𝑠𝑒𝑛 𝜃 = 𝑛. 𝜆 (3.2) 

1
𝑑²⁄ = (ℎ2 + 𝑘2 + 𝑙2) 𝑎²⁄  (3.3) 

1
𝑑²⁄ =

(ℎ2 + 𝑘2 + 𝑙2) sin 𝛼 + 2(ℎ𝑘 + 𝑘𝑙 + ℎ𝑙) cos2 𝛼 − cos 𝛼

𝑎²(1 − 3 cos² 𝛼 + 2 cos³ 𝛼)
 

(3.4) 
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Com: 

a = parâmetro de rede 

d = distância entre os planos do cristal;  

λ = comprimento de onda da radiação 

n = n° inteiro de ondas (N=1 para fins de cálculo) 

(h,k,l) = Índices de Miller do plano cristalino 

α = ângulo característico da célula unitária (α = β = γ ≠ 90° para romboédrico) 

 

3.3.2 REDUÇÃO À TEMPERATURA PROGRAMADA (TPR) 

A análise de TPR visa avaliar a redutibilidade dos materiais calcinados e, consequentemente, 

a comparação da sua capacidade de armazenamento de oxigênio. As análises foram realizadas em 

equipamento AutoChem II 2920 V5.01 (Micromeritics®), com unidade acoplada a um detector de 

condutividade térmica. Foi feito o aquecimento da temperatura ambiente até 1000 °C a uma taxa de 

10 °C/min, utilizando uma mistura de 10% de H2 e N2 com vazão total de aproximadamente 30 

ml/min. As análises geram curvas de intensidade de sinal relativa à concentração do hidrogênio, 

obtida a partir de um detetor de condutividade térmica (TCD) por tempo de análise (min). Tal 

intensidade é convertida em consumo de H2 pelo software do equipamento através do TCD 

Concentration, numa relação gerada na calibração realizada antes de cada análise. 

3.3.2.1 GRAU DE REDUÇÃO DAS ESPÉCIES 

O grau de redução dos catalisadores foi calculado com base na quantidade de H2 consumido 

durante as análises TPR. Para isto, utilizou-se a Equação (3.5) abaixo para a conversão do sinal do 

equipamento (TCD Concentration (%)) em vazão volumétrica de H2 consumido. A quantidade de H2 

consumido foi obtida a partir da área da curva de vazão volumétrica de H2 (ml/min) por tempo de 

redução (min), através da integração desta curva e conversão para número de mols nas condições 

padrão de temperatura e pressão (25 °C, 1 atm).  

𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝐻2 = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝐻2(%) × 𝑣𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎 (3.5) 

Para o cálculo do grau de redução dos catalisadores, foi determinada a quantidade de óxido 

de níquel e de suporte presentes através da massa de catalisador utilizado e do teor de Ni obtido 

através de análises de espectroscopia de fluorescência de raios X (FRX). Foi feito então o cálculo do 

H2 teórico necessário para a redução total do óxido de níquel e dos suportes, e com estes, a 

porcentagem de H2 teórico de fato utilizado, ou seja, o grau de redução.  

 

A redução dos suportes foi considerada total quando estes atingissem a valência +3, ou seja, 
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as formas Ce2O3 e Pr2O3 (Equação 3.6).  

 

Ce𝑥Pr1−𝑥O2  + (1
2⁄ ) H2  (𝑥

2⁄ ) Ce2O3 + (
1 − x

2
) Pr2O3 + (1

2⁄ ) H2O 
(3.6) 

 

Os cálculos de grau de redução foram realizados considerando-se duas regiões distintas de 

temperaturas para cada catalisador. A região de baixa temperatura foi considerada entre a temperatura 

ambiente (Tamb) até 750 °C, e a de alta temperatura de 750 °C até 1000 °C. O grau de redução para o 

NiO foi calculado, considerando-se o H2 consumido na região de baixa temperatura. O H2 consumido 

na região de alta temperatura foi usado para calcular a redução apenas do suporte. No caso da amostra 

Ni/Pr, considerou-se primeiro a redução total do suporte. A demonstração dos cálculos pode ser vista 

no Anexo A, em A.4. 

 

3.3.3 ESPECTROSCOPIA DE FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X (FRX) 

Nesta técnica de caracterização, é feita a identificação e quantificação dos elementos presentes 

na amostra de acordo com o seu número atômico através da ionização das camadas mais internas dos 

átomos, com a emissão de raios X. Estas análisse foram feitas com o objetivo de confirmar o teor do 

metal adicionado ao suporte, e foram realizadas no Laboratório Recat, na UFF. Pelas Figuras 3.2 e 

3.4 é possível visualizar as amostras em porta-amostras próprios para as análises FRX. As massas 

utilizadas foram em torno de 0,350 g. 

 

3.3.4 ESPECTROSCOPIA RAMAN (RAMAN) 

Essa análise permite identificar a presença de carbono nos catalisadores após as reações de 

reforma, assim como comparar a influência da quantidade de praseodímio na presença de vacâncias 

de oxigênio para os diferentes suportes preparados. Foram feitas análises de 8 pontos distintos por 

amostra, em um espectrômetro Witek Alpha-300R, com fonte de excitação laser He-Ne, com 

comprimento de onda λ= 532nm. 

 

3.3.5 MICROSCOPIA ELETRÔNICA POR VARREDURA (MEV) E POR TRANSMISSÃO 

(MET) 

As análises de microscopia eletrônica permitem a avaliação da morfologia do material e da 

interação entre o metal e o suporte, e assim estudar a influência do método de preparo dos materiais 

nessa interação, e ainda no desempenho catalítico dos mesmos. Foram feitas micrografias em 

equipamento de MEV para as amostras Ni/Ce e Ni/Pr, e em MET para as amostras Ni/Ce e 
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Ni/Ce0,2Pr0,8.  

Nas análises de MEV, os catalisadores foram depositados sobre uma fita adesiva dupla face 

de carbono, fixada sobre um porta-amostra de alumínio. Foi utilizado o equipamento JEOL JSM 

7100F com voltagem de 100 V a 30 kV, e foram utilizadas imagens de elétrons secundários, em que 

podem ser observadas partículas de variados tamanhos. 

Nas análises de MET, os catalisadores Ni/Ce e Ni/Ce0,2Pr0,8 foram diluídos, em pequena 

quantidade, em um bécker com etanol. Essas misturas ficaram imersas em sonificação em 

equipamento de ultrassom para melhor dispersão do material sólido, por um tempo de 

aproximadamente 40 minutos. Em seguida, foram gotejadas sobre uma rede apropriada para análise 

MET (Electron Microscopy Sciences, Cat. #LC200-CU), como mostra a Figura 3.7, com auxílio de 

uma pipeta Pasteur. Devido à grande espessura das partículas, houve impossibilidade de penetração 

do feixe e baixo contraste entre o metal e o suporte, e então foi utilizado modo STEM. Nele, um feixe 

de raios X convergente varre a amostra, possibilitando uma análise mais superficial e uma maior 

resolução. Associado a isso, efetuou-se análises de Espectroscopia de raios X por Energia Dispersiva 

(EDS). Com essa análise, foi possível identificar os diferentes elementos na amostra de acordo com 

os raios X característicos de cada um (WILLIAMS E CARTER, 2004). Foi utilizado o equipamento 

JEOL JEM 2100F com voltagem de 80 kV e 200 kV. Ambos os equipamentos possuem emissão de 

campo, modo STEM e detector EDS SDD. 

 

Figura 3.7 – (a) Rede porta amostra para utilização em equipamento MET, (b) pipeta Pasteur e (c) 

Ni/Ce em etanol. 

 

 

3.4  TESTES CATALÍTICOS EM REATOR DE LEITO FIXO 

Para avaliação do desempenho dos materiais preparados na reforma do biogás, foi feita a 

reação de reforma seca em um reator de quartzo com leito fixo acoplado a um cromatógrafo a gás 

Agillent modelo 6890ª, equipado com um detector de condutividade térmica e coluna Carboxen 1010. 

A reação ocorre à pressão atmosférica e a 800 °C por um período de 24h, a fim de avaliar a 

estabilidade dos catalisadores. A mistura reagente é composta por metano (CH4) e dióxido de carbono 

(CO2) com razão CH4/ CO2 = 1,0 (a faixa de composição do biogás de aterro é 0,67–1, por exemplo), 
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com vazão volumétrica total de 100 ml/min. As massas de catalisadores utilizadas foram de 

aproximadamente 100mg misturados ao diluente carbeto de silício (SiC) numa razão de 1,5 em massa 

de SiC/catalisador. Esta diluição visa evitar a formação de pontos quentes no leito catalítico. 

Anteriormente à reforma seca, a amostra foi reduzida a 800 °C por 1 hora, com taxa de 

aquecimento de 10 °C/min sob fluxo de H2 (30ml/min), na mesma unidade de reação. Em seguida, 

foi feita a purga com N2 por 30 min e vazão de 30ml/min. Em by-pass, introduz-se a mistura reacional 

para que o cromatógrafo realize a leitura das áreas correspondentes à vazão total de CH4 e CO2 

(Branco). Após estabilização da mistura reacional, a válvula da alimentação é, então, colocada na 

posição Reator, e após 10 minutos foram iniciadas as injeções no cromatógrafo. As reações foram 

realizadas por 24h. A Figura 3.8 ilustra as etapas do teste catalítico. 

A conversão dos reagentes (Xi) e a seletividade dos produtos (Sp) foram calculadas de acordo 

com as Equações 3.7 e 3.8, apresentadas a seguir. 

 

Figura 3.8 – Esquema ilustrativo das etapas do Teste Catalítico 

 

𝑋𝑖 = (
(𝑛𝑖 − 𝑛)

𝑛𝑖
⁄ ) × 100 (3.7) 

𝑆𝑝 = ( 
𝑛𝑝

𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
⁄ ) × 100 (3.8) 

 

Em que: 

Xi = conversão do reagente i 

ni = número de moles do reagente i que entra no reator 

n = número de moles do reagente i que sai do reator 

Sp = Seletividade do produto p 

np = número de moles do produto p produzido 

ntotal = somatório do número de moles dos produtos obtidos na reação (CO, H2 e H2O) 

 

Os dados cromatográficos serão utilizados para calcular a conversão dos reagentes e 
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seletividade dos produtos ao longo do tempo de reação, que serão plotados para uma melhor 

visualização na forma de gráficos. Será possível avaliar o desempenho dos anodos como 

catalisadores, observando seu comportamento ao longo da reação, e correlacionar tal desempenho aos 

dados obtidos nas técnicas de caracterização.  

A síntese dos catalisadores, as medidas de caracterização e os testes catalíticos descritos foram 

realizados nos Laboratórios da UFF com a colaboração do Laboratório de Catálise do Instituto 

Nacional de Tecnologia (INT), e do Laboratório Nacional de Luz Sincrotron (LNLS – CNPEM).  

 

3.5  FREQUÊNCIA DE REAÇÃO (TOF) 

A Frequência de reação, ou Turnover Frequency (TOF), é a medida de atividade por sítio do 

catalisador, e é um bom parâmetro de comparação do desempenho entre os catalisadores testados. 

Pode ser estimada através da divisão da taxa de reação pelo número de átomos superficiais do metal 

que catalisa a reação. Para isto, é necessário realizar as etapas de redução, purga e reação descritas na 

seção 3.4, relativa aos testes catalíticos. Na etapa da reação de reforma seca, foi injetado apenas um 

ponto após 10 min de reação, fornecendo uma medida da conversão inicial. Os catalisadores a serem 

testados foram pesados com massas de aproximadamente 37 mg, para obtenção de conversões iniciais 

de CH4 na faixa de 10-20%. Esta faixa de baixos valores de conversão permite a aproximação da taxa 

de reação à taxa de um reator diferencial, como é mostrado na equação (3.10).  Em cada amostra foi 

adicionado o diluente SiC na razão 1,5 em massa em relação ao catalisador, para evitar a formação 

de pontos quentes no material.  

A estimativa do número de sítios superficiais é obtida pelo número de átomos superficiais de 

níquel na amostra, para que se possa realizar o cálculo do TOF de acordo com as equações (3.9) a 

(3.13). A equação (3.13) foi retirada de (RUCKENSTEIN E HU, 1997). As demonstrações dos 

cálculos podem ser encontradas no Anexo A.6. Os diâmetros de Ni foram obtidos através das medidas 

de difração de raios X, e as massas de Ni foram calculadas de acordo com os teores de Ni obtidos 

através das caracterizações por FRX. 

𝑇𝑂𝐹 =
𝑟𝐶𝐻4

á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑁𝑖⁄  (3.9) 

𝑟𝐶𝐻4 =
𝐹𝐶𝐻4 × 𝑥𝐶𝐻4

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑁𝑖
⁄  (3.10) 

á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑁𝑖 = 𝐷𝑁𝑖 × á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑁𝑖 (3.11) 

á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑁𝑖 =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑁𝑖

𝑀𝑀𝑁𝑖
 (3.12) 

𝐷𝑁𝑖 =
1

𝑑𝑁𝑖
 

(3.13) 

Em que: 
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rCH4 = Taxa de reação (mol/s ou mol/s.gNi) 

xCH4 = Conversão de metano 

FCH4 = Vazão de metano na alimentação (ml/min ou mols/s) 

DNi = Dispersão do Ni 

dNi = Diâmetro do Ni (nm) 

massa Ni = Massa de níquel presente na amostra 

MMNi = Massa Molar do Níquel  

 

3.6  OXIDAÇÃO À TEMPERATURA PROGRAMADA (TPO) 

A análise de TPO foi feita logo após o teste catalítico, na mesma unidade de reação, e tem 

como finalidade a quantificação do carbono formado nas 24h de reação. Essa medida é feita através 

da detecção do sinal de CO2 gerado pela queima do carbono presente na amostra.  

Após a reação, o reator é resfriado até temperatura ambiente sob fluxo de He. É feito o ajuste 

da vazão da mistura oxidante com O2/He ≈ 21,4 %, com vazão total de 70 ml/min. Com a estabilização 

do sinal dos gases alimentados ao espectrômetro de massas quadrupolar Pfeifer D-35614, é iniciado 

o aquecimento até 900 °C a uma taxa de 10 °C/min. Durante o aquecimento observa-se a variação do 

sinal de CO2, o que indica a oxidação do carbono presente. Depois que a temperatura final é atingida, 

a válvula de alimentação é colocada em by-pass. Faz-se então a medição do sinal de CO2 de 

referência, com vazão conhecida, a fim de estabelecer correlação entre o sinal do equipamento com 

a quantidade de matéria. A quantidade de carbono formada é calculada levando em consideração que 

cada mol de C gera um mol de CO2, e é expressa em mgC/(gcat .molsCH4 convertidos . h). 

A comparação da quantidade de carbono calculada com o desempenho do catalisador e as 

demais caracterizações permite a identificação da origem dos processos de desativação eventualmente 

observados. Os cálculos realizados foram feitos de acordo com a metodologia e equações 

apresentadas no Anexo A.7. 

  



60 

CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS CATALISADORES 

 

4.1.1. ESPECTROCOPIA DE FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X (FRX) 

 

A Tabela 4.1 apresenta os teores de Ni obtidos nas análises de FRX para todos os catalisadores. 

Os resultados mostraram que os catalisadores Ni/Ce0,2Pr0,8 e Ni/Pr apresentaram teores de Ni menores 

do que o valor nominal (10% p/p), o que poderia estar relacionado a um erro experimental. Os demais 

catalisadores apresentaram teores de Ni próximos a 10 % (em peso).  

 

Tabela 4.1 – Teores de Ni obtidos nas análises de FRX para todos os catalisadores.  

Amostra % Ni (p/p) 

Ni/Ce 9,09 

Ni/Ce-TL 12,44 

Ni/Ce-T 11,16 

Ni/Ce0,9Pr0.2 8,93 

Ni/Ce0,8Pr0.2 9,47 

Ni/Ce0,5Pr0.5 9,86 

Ni/Ce0,2Pr0.8 6,66 

Ni/Pr 6,02 

 

 

4.1.2. ANÁLISES DE DRX 

 

A seguir, serão apresentados os resultados obtidos nas análises de DRX dos catalisadores 

calcinados e nas análises de DRX in situ durante a redução.  

 

            4.1.2.1 AMOSTRAS CALCINADAS 

 

A Figura 4.1 apresenta o difratograma do suporte CeO2 calcinado a 300 °C. Foram observadas 

as linhas de difração características do CeO2 (ICSD 72155) com estrutura cúbica. As Figuras 4.2 a 

4.6 apresentam os difratogramas dos catalisadores Ni/Ce preparados pelas diferentes metodologias 

(Ni/Ce, Ni/Ce-TL e Ni/Ce/T), e dos catalisadores contendo praseodímio após calcinação a 1200 °C. 
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Figura 4.1 – Difratograma do suporte CeO2 calcinado a 300 °C (CeO2-300).  

Linha azul: CeO2 (ICSD 72155). 

 

 

Figura 4.2 – Difratogramas dos catalisadores Ni/Ce, Ni/Ce-T e Ni/Ce-TL, após calcinação.  

(●) CeO2 e (□) NiO. 

 

 

Na Figura 4.2, as amostras Ni/Ce, Ni/Ce-T e Ni/Ce-TL apresentaram as linhas de difração do 

CeO2 com estrutura cúbica. Comparando-se com o difratograma do suporte CeO2-300, observou-se 

que essas linhas são mais estreitas e intensas devido à maior temperatura de calcinação. As linhas de 

difração do NiO (ICSD 92127) com estrutura hexagonal também foram observadas nas três amostras. 

Todas as linhas de difração observadas apresentaram-se mais estreitas e intensas para o catalisador 

Ni/Ce, calcinado a 1200 °C. Assim, nota-se que a calcinação conjunta do Ni e do suporte em alta 

temperatura causou um efeito de estreitamento em todas as linhas de DRX, o que significa a formação 

de um material mais cristalino e com maiores tamanhos de cristalito. 
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Comparando os catalisadores Ni/Ce-T e Ni/Ce-TL, o primeiro apresenta linhas do CeO2 

apenas ligeiramente mais intensas e estreitas. Dessa forma, a maior taxa de aquecimento na calcinação 

do suporte não apresentou influência tão significativa na formação e tamanho dos cristais do óxido. 

No entanto, a avalaição dos parâmetros de rede da céria, na Tabela 4.2, mostra que o Ni/Ce-T possui 

uma rede cristalina mais contraída que o Ni/Ce-TL.  

As amostras Ni/Ce0,9Pr0,1, Ni/Ce0,8Pr0,2, Ni/Ce0,5Pr0,5 e Ni/Ce0,2Pr0,8 também apresentaram as 

linhas de difração características do CeO2 com estrutura cúbica (ICSD 72155) (Figuras 4.3 e 4.4). 

Figura 4.3 – Difratogramas dos catalisadores Ni/Ce e dos catalisadores contendo Pr, após calcinação 

(2θ entre 20° e 60°). (●) CeO2, (Δ) Pr12O22 (□) NiO e (♦) Pr2NiO4 

 

Figura 4.4 – Difratogramas dos catalisadores Ni/Ce e dos catalisadores contendo Pr, após calcinação 

(2θ entre 27,5° e 29,3°). (---) CeO2, (Δ) Pr12O22 e (♦) Pr2NiO4 
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No caso dos catalisadores Ni/Ce0,9Pr0,1 e Ni/Ce0,8Pr0,2, foi detectado um deslocamento das 

linhas do CeO2 para menores valores de 2θ, o que pode ser melhor visualizado na Figura 4.4. Esse 

resultado sugere que houve uma expansão na rede cristalina do suporte. Não foram observadas linhas 

de difração relacionadas aos óxidos de praseodímio. Já para as amostras Ni/Ce0,5Pr0,5 e Ni/Ce0,2Pr0,8, 

foi detectado um deslocamento para maiores valores de 2θ. Além disso, os principais picos referentes 

às linhas de difração do CeO2 dos materiais dopados com 50 e 80% de Pr não são simétricos, como 

no caso das amostras contendo 10 e 20%, e concordam com os resultados obtidos por ROSSIGNOL 

et al (2001) (ver Figura 2.11). Portanto, pode haver uma mistura de fases diferentes nesse pico, como 

soluções sólidas CePr com diferentes composições, ou a presença de outras fases de Pr (como é 

exposto posteriormente).  

A amostra contendo o maior teor de Pr (80%) ainda apresentou linhas de difração 

correspondentes à fase Pr12O22 (ICSD 82107) com estrutura monoclínica, que é um óxido não 

estequiométrico contendo Pr+3 e Pr+4.  No caso da amostra Ni/Pr, foram detectadas as linhas 

correspondentes ao Pr12O22. 

Com relação às espécies de Ni, para a amostra Ni/Pr, não foram identificadas as linhas de 

difração correspondentes ao NiO (Figura 4.3). Apenas as linhas de difração do niquelato de 

dipraseodímio em fase ortorrômbica (Pr2NiO4, ICSD 81577) foram detectadas. Por outro lado, todas 

as amostras contendo Ce apresentaram as linhas de difração do NiO. Entretanto, notou-se que, tanto 

para o catalisador Ni/Ce0,2Pr0,8 quanto para o Ni/Ce0,5Pr0,5, as intensidades das linhas do NiO são 

consideravelmente menores. Isto se deve, possivelmente, a uma menor quantidade deste composto 

nas amostras com maior teor de Pr, já que parte do níquel poderia estar presente na fase Pr2NiO4 (não 

identificada na amostra Ni/Ce0,5Pr0,5, por DRX). Isto será discutido posteriormente, com o cálculo 

dos valores de diâmetro de cristalito de Ni metálico. 

Os valores de parâmetro de rede do CeO2, obtidos para todas as amostras contendo Ce, são 

referentes ao plano (111) e são apresentados na Tabela 4.2. O valor de referência adotado é o presente 

na ficha ICSD 72155. Os parâmetros de rede podem ser visualizados em função da quantidade de Pr 

na Figura 4.5. 

Considerando que apenas diferenças na quarta casa decimal podem ser atribuídas a erros 

experimentais (MOURÃO, 2017; AZEVEDO, 2017), o valor do parâmetro de rede obtido para o 

CeO2-300 (Tabela 4.2) foi maior do que o valor de referência para o CeO2. Isto se deve ao fato desta 

amostra ter sido calcinada em baixa temperatura (300 °C), fazendo com que apresente uma baixa 

cristalinidade e tenha uma estrutura cristalina menos contraída. A diminuição nos valores de 

parâmetros de rede com o aumento da temperatura de calcinação também foi observada nos trabalhos 

de YU et al (2018), HE et al (2017) e ASENCIOS et al (2015). 
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Tabela 4.2 – Parâmetros de rede da céria, calculados a partir da linha correspondente ao plano (111) 

do CeO2. 

Espécie Parâmetro de rede do CeO2 (Å) 

CeO2-300 5,4222 

Ni/Ce-T 5,4152 

Ni/Ce-TL 5,4248 

Ni/Ce 5,4139 

Ni/Ce0,9Pr0,1 5,4206 

Ni/Ce0,8Pr0,2 5,4155 

Ni/Ce0,5Pr0,5 5,4095 

Ni/Ce0,2Pr0,8 5,4050 

Referência 5,4124 

 

Figura 4.5 – Parâmetros de rede da céria em função do teor de Pr, obtidos para os materiais 

calcinados Ni/CexPr(1-x), Ni/Ce-TL, Ni/Ce-T e CeO2-300.  

 

 

Em relação às amostras Ni/Ce-TL e Ni/Ce-T, observa-se que o Ni/Ce-TL possui um parâmetro 

de rede do CeO2 maior que o do Ni/Ce-T. Como a única diferença no preparo dessas duas amostras é 

a taxa de aquecimento utilizada durante a calcinação do suporte até 1200 °C, este resultado implica 

que o uso de uma menor taxa de aquecimento levou a uma expansão de rede da céria.  

A comparação entre os resultados obtidos para as amostras Ni/Ce e Ni/Ce-TL mostra que o 

catalisador Ni/Ce apresenta um menor parâmetro de rede. Nesse caso, as taxas de aquecimento são 

as mesmas para as duas amostras. Entretanto, na amostra Ni/Ce, a impregnação do Ni foi realizada 

antes da calcinação a 1200 °C. Assim, a presença do composto de níquel impregnado durante a 

calcinação a 1200 °C parece favorecer a sinterização do NiO, o que pode ser a causa da limitação de 

uma maior expansão da rede do CeO2, que terá uma estrutura mais contraída. 
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Para as amostras dopadas, a adição de 10 e 20 % de Pr levou a um aumento do parâmetro de 

rede em relação ao Ni/Ce, o que foi mais significativo para o catalisador contendo 10 % de Pr. O 

aumento do parâmetro de rede e o deslocamento para menores valores de 2θ nas análises DRX 

indicam a inserção dos íons de praseodímio na rede cristalina do CeO2 (AHN et al, 2012). Já para as 

amostras Ni/Ce0,5Pr0,5 e Ni/Ce0,2Pr0,8 houve uma diminuição dos valores de parâmetro de rede do 

CeO2, indicando uma contração do suporte. Estes resultados estão de acordo com aqueles observados 

por CHIBA et al (2011), que concluíram que a inserção de Pr na rede cristalina do CeO2 pode causar 

ambos os efeitos de expansão e contração, dependendo do estado de oxidação dos íons Pr. Este efeito 

pode ser atribuído ao fato de que o raio dos íons Pr3+ (1,126 Å) é muito maior do que o raio dos íons 

Ce4+ (0,97 Å). Por outro lado, o raio iônico do Pr4+ (0,96 Å) é ligeiramente menor que o do Ce4+ 

(WANG, Y. et al, 2002).  

De acordo com VASILIADES et al (2016), a razão íons Pr3+/Pr4+ e Ce3+/Ce4+ depende do teor 

de Pr, do método de preparo e das condições de calcinação. No entanto, MARROCCHELLI et al 

(2012), que estudaram a expansão da céria e da zircônia, dizem que a expansão química é resultado 

de dois processos que competem entre si. Um desses processos é a formação de vacâncias, que leva 

à contração da rede cristalina devido às interações eletrostáticas, provenientes da repulsão de cátions 

nas vizinhanças de uma vacância carregada positivamente. A outra é o aumento do raio iônico do 

cátion com a redução, que leva à expansão da rede como consequência de efeitos estéricos. Eles 

também concluíram que as distorções eletrostáticas ao redor de cátions trivalentes são desprezíveis, 

e que a maior contribuição para as distorções, nesses casos, se deve aos fatores físicos (raio iônico). 

Com isso, a diminuição dos parâmetros de rede do CeO2 após introdução de maior quantidade de Pr 

no suporte (50 e 80 %), pode ser atribuído a uma maior formação de vacâncias de oxigênio, que 

compensaria o efeito de expansão causado pelo Pr3+. Desse modo, supõe-se que a maior quantidade 

de íons Pr3+/Pr4+ causaria distorções tais, que provocaria uma formação ainda maior de vacâncias de 

oxigênio, superando o efeito dos íons Pr3+ presentes e levando à diminuição do parâmetro de rede. 

Apesar de possuir um raio iônico muito próximo ao do Ce4+, a maior quantidade de Pr4+ em relação 

ao Ce4+ também poderia contribuir para esta diminuição. 

Os resultados descritos mostram que houve formação de uma solução sólida entre os óxidos 

de cério e praseodímio para as amostras dopadas. Pode-se concluir, também, que o aumento do teor 

de Pr favoreceu a ocorrência de segregação de fases. KRISHNA et al (2007) observaram que teores 

superiores a 50 % de Pr resultaram em separação de fases entre os óxidos de Ce e Pr, o que concorda 

com os resultados obtidos neste trabalho. 

Os parâmetros de rede das fases Pr12O22 e Pr2NiO4 das amostras Ni/Ce0,2Pr0,8 e Ni/Pr não 

foram calculadas devido ao grande número de parâmetros necessários (a, b, c e β) para o cálculo 

referente às estruturas ortogonais e monoclínicas, e ao fato de que não foi executado refinamento de 
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Rietveld nos difratogramas obtidos. 

A Tabela 4.3 apresenta os valores de diâmetro de cristalito calculados para as amostras 

calcinadas. A amostra CeO2-300 apresentou o menor valor de diâmetro de cristalito (3,3 nm), devido 

à baixa temperatura de calcinação. WANG, Y. et al (2002) também observaram um aumento do 

diâmetro de cristalito de CeO2 com o aumento da temperatura de calcinação, o que atribuíram a efeitos 

difusionais favorecidos em altas temperaturas. 

 

Tabela 4.3 – Diâmetros de cristalito obtidos para os materiais calcinados   

 Diâmetro de cristalito (nm) 

Espécie NiO CeO2 Pr2NiO4 

CeO2-300 - 3,3 - 

Ni/Ce 149 133 - 

Ni/Ce-TL 26 53 - 

Ni/Ce-T 24 55 - 

Ni/Ce0,9Pr0,1 85 90 - 

Ni/Ce0,8Pr0,2 90 81 - 

Ni/Ce0,5Pr0,5 78 116 - 

Ni/Ce0,2Pr0,8 88 107 - 

Ni/Pr - - 115 

 

Com relação às amostras Ni/Ce, Ni/Ce-TL e Ni/Ce-T, a amostra Ni/Ce apresentou os maiores 

valores de tamanho de cristalito de CeO2 e de NiO (133 e 149 nm). Em relação ao NiO, o maior 

tamanho de cristalito observado para a amostra Ni/Ce pode ser atribuído ao fato de que as espécies 

de níquel foram submetidas a uma maior temperatura de calcinação, após a impregnação com o 

precursor de Ni. 

Considerando as amostras Ni/Ce-TL e Ni/Ce-T, não houve diferença significativa entre os 

valores de diâmetro de cristalito do suporte (53 e 55 nm) e do NiO (24 e 26 nm). Esse resultado indica 

que a taxa de aquecimento durante a calcinação não causou mudanças significativas nos tamanhos de 

cristalito do CeO2 e do NiO.  

Em uma comparação das amostras Ni/Ce e Ni/Ce-TL, no entanto, é possível notar que a 

calcinação conjunta do níquel com o suporte causou um grande aumento nos diâmetros do CeO2. 

Segundo FAGG et al (2002), a adição de baixos teores de óxidos de metais de transição (Co, Fe e Cu) 

em Ce0,8Gd0,2O2−δ, aumenta consideravelmente a sinterização desse óxido. KLEINLOGEL e 

GAUCKLER (2001) mostraram que a adição dos metais Co, Cu, Mn, Fe e Ni a nanopartículas de 

Ce0,8Gd0,2O1,9 provocaram uma considerável diminuição da temperatura de sinterização desses 

óxidos. Já XU et al (2016) reportaram um aumento nos tamanhos de cristalito de Ce0,8Gd0,2O1,9 com 

a adição de NiO e posterior calcinação a 1400 °C, e ZHANG et al (2004) mostraram que a adição de 

ferro a óxidos a base de céria promoveu a sinterização desses materiais. O níquel aparenta ter 
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provocado o mesmo efeito de sinterização do suporte, quando calcinado em alta temperatura 

juntamente com o mesmo. 

Uma avaliação da coloração do catalisador Ni/Ce, após a calcinação, também confirmou a 

presença de grandes partículas de NiO nessa amostra. Foi observado, segundo a Figura 4.6, que a 

amostra Ni/Ce calcinada apresentava uma coloração verde, enquanto que as amostras Ni/Ce-T e 

Ni/Ce-TL eram pretas. A coloração verde é um indício de que este material possui grandes cristais de 

NiO, já que essa coloração aparece após calcinação em temperaturas mais elevadas. Segundo 

RENAUD et al (2013), esse óxido apresenta essa coloração na estequiometria Ni/O = 1, e a presença 

de Ni+3 pode tornar o material escuro, e até preto, assim como a presença de pequenas quantidades 

de Ni0. A Figura 4.7 apresenta os resultados obtidos após os tratamentos térmicos aplicados por 

RENAUD et al (2013), em óxidos de níquel. 

 

Figura 4.6 – Visualização da coloração dos catalisadores não dopados:  

(a) Ni/Ce, (b) Ni/Ce-TL e (c) Ni/Ce-T. 

 

 

Figura 4.7 – Fotografias de (a) pós de NiO preparados a partir da calcinação do 

Ni(OCOCH3)2·4H2O e (b) NiO comercial, com tratamento térmico por 1 h a 450, 600, 700, 800 e 

900 °C, e fotocatodos fabricados com estes materiais. Adaptado de RENAUD et al (2013). 

 

 

RENAUD et al (2013) prepararam pós de NiO a partir da calcinação do Ni(OCOCH3)2·4H2O 

a diferentes temperaturas, segundo a metodologia descrita por LE PLEUX et al (2009), BACH et al 

(2009), HAGFELDT e BOSCHLOO (2001), e SUZUKI et al (2008) (apud RENAUD et al, 2013). 
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Os autores também utilizaram NiO comercial para a aplicação como fotocatodos em células solares. 

Eles identificaram a presença de Ni0 em suas amostras oxidadas em temperaturas mais baixas, que 

desapareceu quando o material foi aquecido até 900 °C. A oxidação a 900 °C também causou o 

aumento do tamanho das partículas de NiO. Nos catalisadores deste trabalho, no entanto, não foi 

observada a presença de Ni0 em nenhum dos materiais calcinados, através das análises de DRX. 

Para as amostras dopadas, foi observado que a adição de Pr diminuiu o tamanho de cristalito 

de CeO2, em relação à amostra Ni/Ce, sendo esse efeito mais significativo para as amostras contendo 

10 e 20% de Pr (90 e 81 nm). Dentre os catalisadores dopados, o Ni/Ce0,5Pr0,5 foi o que apresentou 

maior diâmetro de CeO2 (116 nm). Com isso, o praseodímio inserido atuou como inibidor da 

sinterização do suporte. Trabalhos da literatura (HORI et al, 1998; KASPAR et al, 1999; PASSOS et 

al, 2005; NETO E SCHMAL, 2013) mostram que a adição de dopantes, como o Zr, leva à redução 

do tamanho de cristalito, e ainda promovem uma maior estabilidade térmica, diminuindo os efeitos 

de sinterização (KASPAR et al, 1999; NETO E SCHMAL, 2013). A diminuição do diâmetro de 

cristalito do CeO2 com a dopagem com Pr foi observada nos trabalhos de SINGHANIA e 

BHASKARWAR (2018), BHOSALE e TAKALKAR (2018) e WANG, Y. et al (2002). SINGHANIA 

e BHASKARWAR (2018) também destacaram que a adição dos dopantes La, Pr e Nd causaram 

aumento de estabilidade térmica e concentração de vacâncias de oxigênio. WANG, Y. et al (2002) 

estudaram amostras de CeO2 dopadas com 5 a 20 % de Pr. Eles afirmaram que a difusividade de 

ânions O2- é muito maior do que a de cátions, para CeO2 dopados com elementos terras raras, sendo 

esta uma etapa controladora. Com isso, o Pr como dopante retardaria esse processo, pois dificultaria 

a difusão dos cátions Ce4+ devido às distorções provocadas (efeito oposto à mobilidade de oxigênio). 

Assim, essa difusão dificultada dos cátions faria com que a mobilidade do material como um todo 

ficasse prejudicada, atenuando o seu crescimento durante o aquecimento. 

Comparando a amostra Ni/Ce com as demais amostras dopadas, observou-se que a inserção 

do Pr também acarretou em menores diâmetros de cristalito para o NiO. No trabalho de DA SILVA 

(2016), foi observado que a adição dos dopantes Pr, Sm, Y e Zr também levou a menores tamanhos 

de cristalito de NiO. Além disso, para as amostras dopadas, a variação do teor de Pr não causou 

mudanças significativas do tamanho de cristalito do NiO. 

Para o Ni/Ce, o diâmetro de NiO (149 nm) é um pouco maior que o do CeO2 (133 nm). Com 

esses valores, é esperado que esses óxidos estejam dispostos em grandes partículas, possivelmente 

com pouco contato entre si. Adicionalmente, nas amostras com 10 e 20% de Pr, os diâmetros de NiO 

encontram-se bastante próximos aos diâmetros do CeO2, e assim espera-se uma morfologia parecida 

com a do Ni/Ce. Nas amostras com 50 e 80% de Pr, os diâmetros de NiO são um pouco menores do 

que os do suporte, e então espera-se que o metal esteja um pouco mais disperso pelo suporte, com 

partículas menores de NiO sobre partículas maiores de (Ce/Pr)O2.  
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As espécies Pr2NiO4 e Pr12O22, presentes nos catalisadores Ni/Ce0,2Pr0,8 e Ni/Pr, apresentaram 

muitas linhas de difração demasiadamente sobrepostas a linhas menos intensas de outros compostos, 

sendo possível apenas o cálculo do diâmetro do Pr2NiO4 na amostra Ni/Pr. Os diâmetros referentes 

às fases reduzidas é apresentado na seção dos DRX in situ. 

 

4.1.2.2 ANÁLISES DE DRX in situ 

 

As figuras apresentadas nessa seção mostram os resultados obtidos nas análises de DRX in 

situ das amostras Ni/Ce, Ni/Pr, Ni/Ce0,9Pr0,1, Ni/Ce0,8Pr0,2, Ni/Ce0,5Pr0,5 e Ni/Ce0,2Pr0,8, durante o 

aquecimento até 800 °C por 1 hora, sob fluxo de H2 puro. As Figuras 4.8 a 4.10 apresentam os 

difratogramas da amostra Ni/Ce em diferentes temperaturas durante a redução. Devido a problemas 

experimentais, a amostra Ni/Ce só foi aquecida até 507 °C. Após 507 °C, a detecção das intensidades 

das linhas de difração ficou prejudicada devido ao deslocamento da mesma pelo capilar. As linhas 

vermelhas destacam as temperaturas em que ocorrem as principais transformações de fases.  

 

Figura 4.8 – Difratogramas obtidos para o catalisador Ni/Ce durante a redução até 507 °C.  

(□) NiO e (■) Ni. Demais linhas: CeO2. 

 

 

À temperatura ambiente, a amostra Ni/Ce apresentou as linhas características do CeO2 com 

estrutura cúbica e do NiO (Figura 4.8), conforme discutido anteriormente. Durante a redução, 

observou-se o deslocamento das linhas do CeO2 para menores valores de 2θ (Figura 4.9), o que indica 

uma gradual redução do mesmo, além do efeito de expansão por aquecimento (CHIBA et al, 2011; 

BEKHEET et al, 2019; FONSECA, 2019; DA SILVA, 2016; FARIA et al, 2016). O deslocamento 

ocorre desde o início da redução, e é de aproximadamente 0,15° da temperatura ambiente até 500 °C. 
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Deslocamentos desse tipo também foram observados por ZHANG et al (2017). Segundo os autores, 

a distância interplanar do Eu0,3Ce0,7O1,85 cresceu de d111 = 3,1376 Å a 25 °C, para 3,1883 Å a 1200 °C, 

o que expressa uma expansão térmica positiva.  

Não foram observadas transições de fases visíveis por parte do suporte até 507 °C, sendo 

observado apenas o deslocamento das linhas de difração. Em torno de 330 °C, observou-se também 

o aparecimento das linhas correspondentes ao Ni0 em fase cúbica (ICSD 260169), e a diminuição das 

linhas do NiO, evidenciando a sua redução (Figura 4.10). Em temperaturas acima de 442 °C, as linhas 

do NiO não foram mais detectadas. 

 

Figura 4.9 – Difratogramas do Ni/Ce durante a redução, em temperaturas selecionadas.  

Ampliação em 2θ entre 27° e 30°. (---) CeO2 

 

Figura 4.10 – Difratogramas do Ni/Ce durante a redução, em temperaturas selecionadas. Ampliação 

em 2θ entre (a) 36° e 54° e (b) 36° e 45°. (□) NiO e (■) Ni 

 

 

Os difratogramas da amostra Ni/Ce0,9Pr0,1 são mostrados nas Figuras 4.11 a 4.14. 
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Figura 4.11 – Difratogramas in situ do Ni/Ce0,9Pr0,1 durante a redução até 800 °C. 

(▼) CeO2, (▼) Ce11O20, (♦) Ce7O12, (□) NiO e (■) Ni  

 

 

Figura 4.12 – Difratogramas do Ni/Ce0,9Pr0,1 durante a redução, em temperaturas selecionadas. 2θ 

entre 25° e 50°, com ampliação entre 33° e 45° (800 °C).  

(●) CeO2, (○) Ce11O20, (♦) Ce7O12, (▲) Pr2O3, (□) NiO e (■) Ni 

 
 

De acordo com as Figuras 4.11 e 4.12, e conforme apresentado no item anterior, o 

difratograma da amostra Ni/Ce0,9Pr0,1 na temperatura ambiente apresentou as linhas de difração do 

CeO2 e do NiO. O aquecimento até, aproximadamente, 545 °C levou a um deslocamento das linhas 

de difração do CeO2 para menores valores de 2θ. Esse deslocamento é reflexo das distorções sofridas 

pela estrutura do cristal, e são causados tanto pelo aquecimento quanto pela gradual redução do óxido 

(CHIBA et al, 2011; BEKHEET et al, 2019). Assim, o CeO2 passa a apresentar uma geometria 
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considerada pseudocúbica, devido à perda na simetria da geometria provocadas pela deformação, e o 

ângulo α passa a ter um valor ligeiramente diferente de 90°. A 565 °C, foi detectado o surgimento de 

uma linha de difração em torno de 27,96° (Figura 4.13a), que está associada à presença do óxido não 

estequiométrico Ce11O20 (ICSD 88758), com geometria triclínica. BEKHEET et al (2019) 

observaram a transformação de Ce7O12 em Ce11O20 em aproximadamente 530 °C durante 

resfriamento sob H2. A formação da fase Ce11O20 durante o aquecimento foi atribuída à redução de 

íons Pr4+ a Pr3+, o que causaria um súbito aumento do volume das células unitárias e a transformação 

do PrO2 inserido na estrutura, em Pr6O11, com o CeO2 ainda em estado cúbico. Tal transformação 

seria a maior responsável pelo início da criação das vacâncias de oxigênio (CHIBA et al, 2011).  

O aumento de temperatura para 772 °C levou ao aparecimento de linhas de difração em 2θ = 

27,57°, que podem ser atribuídas à formação da fase Ce7O12 (ICSD 88754, CeO1,714) com geometria 

romboédrica (Figura 4.13b). Esta fase tem suas vacâncias de oxigênio ordenadas ao longo do plano 

(111), sendo assim uma estrutura mais estável em alta temperatura, mesmo que possua o mesmo teor 

de vacâncias da fase anterior (KÜMMERLE E HEGER, 1999). 

 

Figura 4.13 – Difratogramas do Ni/Ce0,9Pr0,1 durante a redução, em temperaturas selecionadas (a) 

499-643 °C e (b) 755-800 °C. Ampliação em 2θ entre 27° e 29°. (●) CeO2, (○) Ce11O20 e (♦) Ce7O12  

 
 

Adicionalmente, é observado o surgimento de linhas de difração referentes ao Pr2O3 cúbico 

na forma bixbyite (ICSD 647290) a partir de aproximadamente 790 °C (Figura 4.12). No entanto, 

essas linhas têm intensidades bastante baixas, o que indica a presença de uma quantidade reduzida 

dessa fase referente à solução sólida (Ce/Pr)2O3, com cátions de valência 3+. Essas mudanças de fase 

estão de acordo com o esperado, segundo MURGIDA et al (2014) e BEKHEET et al (2019) (Figura 

2.6). Após 1 h a 800 °C, ainda é possível visualizar a presença de Ce11O20 ao final da redução.  
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Os ângulos de Bragg do Ce7O12 e do Ce11O20 apresentam-se sempre como grupos de linhas 

de difração com valores de 2θ muito próximos entre si. É possível que este fato seja devido a uma 

menor simetria do arranjo cristalino devido às significativas distorções causadas pelo dopante e pelas 

vacâncias de O2, o que pode causar a divisão do pico anteriormente referente à estrutura cúbica do 

CeO2. Em casos em que as linhas de difração são largas e pouco intensas, esse fenômeno é observado 

apenas como um alargamento excessivo do pico. Adicionalmente, observa-se que as linhas de 

difração dos óxidos de praseodímio de mesma valência em relação aos óxidos de cério possuem 

valores de 2θ muito próximos aos desses óxidos (como visto nas bases de dados ICSD), devido a sua 

geometria em comum. É razoável assumir que as fases de óxido de cério identificadas contêm Ce e 

Pr, como esperado em soluções sólidas.  

Com relação às espécies de Ni, o surgimento das linhas do Ni0 ocorre por volta de 300 °C, e 

a partir de 390 °C não são mais detectadas as linhas do NiO, indicando a redução completa do óxido 

de níquel (Figura 4.14). A partir desta temperatura, as linhas do Ni ficam mais estreitas e intensas 

com o aumento da temperatura, e o aumento de tamanho de cristalito. Nenhuma das linhas do NiO 

ou do Ni sofreram significativo deslocamento em 2θ, quando comparadas às mudanças sofridas pelo 

CeO2. 

 

Figura 4.14 – Difratogramas do Ni/Ce0,9Pr0,1 durante a redução, em temperaturas selecionadas. 

Ampliação em 2θ entre (a) 36° e 54° e (b) 36° e 45°. (□) NiO e (■) Ni 

 
 

As Figuras 4.15 a 4.32 apresentam os difratogramas das amostras Ni/Ce0,8Pr0,2, Ni/Ce0,5Pr0,5, 

Ni/Ce0,2Pr0,8 e Ni/Pr. Desde o início do aquecimento com fluxo de H2, é observado um discreto 

deslocamento para menores valores de 2θ para todas as linhas de difração das amostras analisadas. 

Para os catalisadores Ni/Ce0,8Pr0,2, Ni/Ce0,5Pr0,5 e Ni/Ce0,2Pr0,8, analogamente à amostra com 10% Pr, 

também foram observadas as fases CeO2 e NiO em temperatura ambiente, assim como o surgimento 

das fases reduzidas Ce11O20, Ce7O12 e Pr2O3 ao longo da redução.   
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Nas Figuras 4.15, 4.16 e 4.17 relativas ao Ni/Ce0,8Pr0,2, nota-se o surgimento da fase Ce11O20 

em 490 °C, e da fase Ce7O12 em 713 °C. Além disso, há o aparecimento da fase Pr2O3 cúbica na forma 

bixbyite (ICSD 647290) a partir de 740 °C, visível na Figura 4.16. Todas essas transições de fases 

ocorrem de forma bastante gradual. 

Figura 4.15 – Difratogramas in situ do Ni/Ce0,8Pr0,2 durante a redução até 800 °C. 

(●) CeO2, (♦) Ce7O12, (▼) Ce11O20, (□) NiO e (■) Ni 

 

Figura 4.16 – Difratogramas do Ni/Ce0,8Pr0,2 durante a redução, em temperaturas selecionadas. 2θ 

entre 25° e 50°. (●) CeO2, (○) Ce11O20 e (♦) Ce7O12, (▲) Pr2O3, (□) NiO e (■) Ni. 
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Figura 4.17 – Difratogramas do Ni/Ce0,8Pr0,2 durante a redução, em temperaturas selecionadas. 

Ampliação em 2θ entre 27° e 29°, com zoom entre 32° e 33,5° (a). 

 (●) CeO2, (○) Ce11O20 e (♦) Ce7O12 

 

 

Já no caso do Ni/Ce0,5Pr0,5, o surgimento das fases Ce11O20, Ce7O12 e Pr2O3 ocorre nas 

temperaturas de 289, 310 e 611 °C, respectivamente (Figuras 4.18 a 4.20). Este catalisador apresenta 

uma redução em baixas temperaturas mais acentuada, e a presença das linhas de difração da fase 

Ce11O20 é visível apenas na faixa de temperatura de 260 ~ 320 °C (Figura 4.20). 

 

Figura 4.18 – Difratogramas in situ do Ni/Ce0,5Pr0,5 durante a redução até 800 °C. 

(●) CeO2, (▼) Ce11O20, (♦) Ce7O12, (□) NiO e (■) Ni 

 

 

(a) (b) 
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Figura 4.19 – Difratogramas do Ni/Ce0,5Pr0,5 durante a redução, em temperaturas selecionadas. 2θ 

entre 25° e 50°. (●) CeO2, (♦) Ce7O12, (▲) Pr2O3, (□) NiO e (■) Ni 

 

 

Figura 4.20 – Difratogramas do Ni/Ce0,5Pr0,5 durante a redução, em temperaturas selecionadas. 

Ampliação em 2θ entre 27° e 29°. (●) CeO2, (○) Ce11O20, (♦) Ce7O12 e (▲) Pr2O3 

    

 

 Para a amostra Ni/Ce0,2Pr0,8, além das fases CeO2 e NiO em temperatura ambiente, há também 

a presença das fases Pr12O22 (ICSD 82107) e Pr2NiO4 (ICSD 81577) (Figuras 4.21 e 4.22). Isto 

evidencia uma separação de fases entre os óxidos de Ce e Pr, e a incorporação do Níquel na estrutura 

do suporte através da formação do niquelato de praseodímio, como discutido na seção anterior 

(4.1.2.1). A redutibilidade desta amostra aparenta ser ainda mais elevada, já que as transições de fases 

ocorrem em temperaturas abaixo de 350 °C, para os suportes. O Ce11O20 e o Ce7O12 surgem 

simultaneamente em 296 °C, e o Pr2O3 surge em 340 °C (Figura 4.23). 
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Após 1 h a 800 °C, não foi mais observada a presença de Ce11O20 em nenhuma das amostras 

com 80, 50 ou 20% de Pr. Detectou-se apenas a presença das fases Ce7O12 e Pr2O3, sendo as linhas 

desta última fase mais intensas para as amostras com 50 e 80 % de Pr. A espécie Pr2O3 na forma 

cúbica é proveniente da redução da fase Pr12O22 (PrO1,833), que acontece simultaneamente à redução 

da fase Ce11O20.  

 

Figura 4.21 – Difratogramas in situ do Ni/Ce0,2Pr0,8 durante a redução até 800 °C. 

(●) CeO2, (▼) Ce11O20, (♦) Ce7O12, (∆) Pr12O22, (◊) Pr2NiO4 e (▲) Pr2O3 

 

 

Figura 4.22 – Difratogramas do Ni/Ce0,2Pr0,8 durante a redução, em temperaturas selecionadas.  

2θ entre 25° e 50°. (●) CeO2, (○) Ce11O20, (♦) Ce7O12, (□) NiO, (■) Ni, (∆) Pr12O22, (◊) Pr2NiO4 e  

(▲) Pr2O3. 
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Figura 4.23 – Difratogramas do Ni/Ce0,2Pr0,8 durante a redução, em temperaturas selecionadas. 

Ampliação em 2θ entre 25° e 35°. (●) CeO2, (○) Ce11O20, (♦) Ce7O12,  

(∆) Pr12O22, (◊) Pr2NiO4 e (▲) Pr2O3 

 

 

Analisando agora as espécies de Níquel, todas as amostras dopadas apresentaram as linhas 

correspondentes ao NiO, à temperatura ambiente (Figuras 4.24, 4.25 e 4.26). O aquecimento das 

amostras levou ao surgimento do Ni0 por volta de 317 °C para o Ni/Ce0,8Pr0,2, 310 °C para o 

Ni/Ce0,5Pr0,5 e 318 °C para o Ni/Ce0,2Pr0,8. Em 390 °C, todo o NiO havia sido completamente reduzido 

nos catalisadores que apresentaram esta fase (Ni/Ce, Ni/Ce0,9Pr0,1, Ni/Ce0,8Pr0,2, Ni/Ce0,5Pr0,5 e 

Ni/Ce0,2Pr0,8).  

 

Figura 4.24 – Difratogramas do Ni/Ce0,8Pr0,2 durante a redução, em temperaturas selecionadas. 

Ampliação em 2θ entre 36° e 54°. (□) NiO e (■) Ni 
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Figura 4.25 – Difratogramas do Ni/Ce0,5Pr0,5 durante a redução, em temperaturas selecionadas. 

Ampliação em 2θ entre 36° e 54°. (□) NiO, (■) Ni, (●) CeO2, (○) Ce11O20 e (♦) Ce7O12 

 

 

No caso da amostra calcinada contendo 80 % de Pr, além das linhas de difração 

correspondentes ao NiO, foi possível detectar as linhas de difração relativas ao Pr2NiO4 (Figura 4.26), 

cuja temperatura de redução não pôde ser determinada com precisão. À medida que a temperatura é 

elevada, as linhas de difração dos compostos presentes, que já se encontravam sobrepostos, se 

alargam e ficam bastante próximas entre si, o que torna difícil a identificação de tais linhas pouco 

intensas.  

 

Figura 4.26 – Difratogramas do Ni/Ce0,2Pr0,8 durante a redução, em temperaturas selecionadas. 

Ampliação em 2θ entre 36° e 54°. (□) NiO, (■) Ni, (●) CeO2, (○) Ce11O20, (♦) Ce7O12, (∆) Pr12O22, 

(◊) Pr2NiO4 e (▲) Pr2O3. 
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A Figura 4.27 apresenta as temperaturas correspondentes ao aparecimento das diferentes fases 

dos óxidos de cério e de praseodímio, e do níquel metálico, em função do teor de Pr.  

 

Figura 4.27 – Temperaturas correspondentes ao aparecimento das formas reduzidas dos óxidos 

mistos de Ce e Pr e do Ni0 em função do teor de Pr, para os catalisadores Ni/CexPr(1-x). 

 

 

O catalisador com 80% de Pr no suporte possui a menor diferença entre as temperaturas de 

mudanças de fases, com o rápido surgimento e desaparecimento do Ce11O20 entre 296 e 383 °C, e 

permanência da fase Ce7O12 até o final da redução. Todas as suas fases são reduzidas em temperaturas 

abaixo de 350 °C. Na amostra com 50% de Pr, um comportamento semelhante é observado, exceto 

para a fase mais reduzida (Pr2O3), que surge em uma temperatura muito maior (611 °C). Os 

catalisadores com 10 e 20% de Pr tem o surgimento das fases Ce7O12 e Pr2O3 em temperaturas acima 

de 700 °C. Assim, o teor de Pr tem grande influência na redutibilidade das amostras, facilitando a 

redução do suporte e fazendo com que as vacâncias de oxigênio sejam criadas em temperaturas mais 

baixas.  

Por outro lado, levando em conta os valores das temperaturas de aparecimento do Ni metálico, 

pode-se concluir que a inserção de Pr causou uma ligeira queda na temperatura de redução do NiO, 

porém o seu teor não afetou de forma significativa a redutibilidade do mesmo. 

É importante ressaltar que todas as fases identificadas como CeO2, Ce11O20, Ce7O12 e Pr2O3 

podem conter, tanto cátions de cério, quanto de praseodímio, já que estes óxidos mistos formam uma 

solução sólida. Além disso, tratam-se de óxidos não estequiométricos e possuem uma grande 

amplitude de estados de oxidação, com diferentes quantidades de oxigênio armazenado 

(KÜMMERLE E HEGER, 1999). 
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As Figuras 4.28 e 4.30 a 4.32 mostram os difratogramas referentes ao Ni/Pr, único catalisador 

sem Ce em sua composição. A redução do Ni/Pr levou ao aparecimento de linhas de difração 

correspondentes ao Pr2O3 em dois tipos de estruturas diferentes: (a) com geometria cúbica (ICSD 

647290), e (b) com geometria hexagonal (ICSD 61179). Este fato mostra que houve a redução do 

suporte, e é indicativo da redução e separação do Ni da estrutura do Pr2NiO4 (Figura 4.28), mesmo 

que parcialmente, como é demonstrado por TARUTIN et al (2018) (Figura 4.29), GAO et al (2018) 

e ODIER et al (2000). Supõe-se que esta diferença de geometria seja devido às duas origens distintas 

do praseodímio, a primeira sendo o Pr12O22, e a segunda o Pr2NiO4. Os catalisadores suportados em 

óxidos mistos exibiram apenas linhas relativas ao Pr2O3 cúbico, sendo essas linhas pouco intensas. 

 

Figura 4.28 – Difratogramas in situ do Ni/Pr durante a redução até 800 °C. 

(∆) Pr12O22, (◊) Pr2NiO4, (▲) Pr2O3
a, (▼) Pr2O3

b e (■) Ni. 

 

 

 

Figura 4.29 – Esquema da redução do Pr2NiO4 e separação do Ni0.  

Retirado de TARUTIN et al (2018). 

 

 

 



82 

Figura 4.30 – Difratogramas do Ni/Pr durante a redução, em temperaturas selecionadas. 2θ entre 

25° e 50°. (∆) Pr12O22, (◊) Pr2NiO4, (▲) Pr2O3
(a) e (▼) Pr2O3

(b) 

 

 

Para o Ni/Pr, as linhas do Pr2O3 cúbico surgem por volta de 333 °C, com completo 

desaparecimento do Pr12O22 em 464 °C (Figura 4.31). O Pr2O3 hexagonal aparece a partir de 523 °C, 

e acompanha a redução do Pr2NiO4. Entre 333 °C e 563 °C existem linhas de fases intermediárias que 

não foram identificadas por não serem compatíveis com nenhum dos padrões consultados. Em 

620 °C, o catalisador já se encontra na forma reduzida final e não sofre mais transformações de fases, 

como evidenciado nas Figura 4.30 e 4.31.  

 

Figura 4.31 – Difratogramas do Ni/Pr durante a redução, em temperaturas selecionadas.  

Ampliação em 2θ entre 23° e 35°. (∆) Pr12O22, (◊) Pr2NiO4, (▲) Pr2O3
(a) e (▼) Pr2O3

(b) 
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A principal linha relativa ao Ni0 (2θ = 44,5°) se sobrepõe à do Pr2NiO4, como visto na Figura 

4.32. Além disso, as demais linhas do Ni metálico também não foram observadas durante a redução. 

Uma possibilidade para a ausência das linhas de difração do Ni metálico (Figuras 4.30 e 4.32) seria 

o seu tamanho de cristalito demasiadamente pequeno, já que a redução da espécie Pr2NiO4 levaria à 

obtenção de Ni metálico muito bem disperso no suporte Pr2O3. 

 

Figura 4.32 – Difratogramas do Ni/Pr durante a redução, em temperaturas selecionadas.  

Ampliação em 2θ entre 43° e 45°. (■) Ni e (◊) Pr2NiO4. 

 

Os difratogramas obtidos nas análises in situ no LNLS foram utilizados para o cálculo dos 

diâmetros de cristalito dos catalisadores da série Ni/CePr. Na Tabela 4.4, são apresentados os 

diâmetros calculados com base na Equação 3.1 do método de Williamson-Hall para as espécies 

presentes, após a redução a 800 °C por 1 h.  

 

Tabela 4.4 – Diâmetros de cristalito obtidos para as amostras reduzidas a 800 °C por 1 h. 

 Diâmetro de cristalito (nm) 

Amostra Ni° Ce11O20 Ce7O12 Pr2O3 

Ni/Ce 49* - - - 

Ni/Ce0,9Pr0,1 50 259 93 97 

Ni/Ce0,8Pr0,2 93 - 109 187 

Ni/Ce0,5Pr0,5 56 - 272 193 

 
Ni/Ce0,2Pr0,8 29 - 86 250 

Ni/Pr - - - 114 

      * Calculado na temperatura de 507 °C. 

Com base na Tabela 4.4, nota-se a presença grandes diâmetros de cristalito para ambas as 

fases Ce11O22 e Ce7O12 após a redução a 800 °C por 1 h. Comparando-se os tamanhos de cristalito da 

fase Ce7O12, que foi observada para todas as amostras, pode-se concluir que a amostra contendo 50 e 
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80 % de Pr apresentaram o maior e o menor diâmetro de cristalito, respectivamente. Já no caso do 

Pr2O3, há uma clara tendência de aumento do diâmetro com maiores teores de Pr inserido. Esta 

tendência pode ser explicada tanto pela maior quantidade de Pr presente, quanto pelo maior tempo de 

exposição desta fase a altas temperaturas, já que a mesma surge mais rapidamente nos catalisadores 

com maior teor de Pr, e permanece até o final do tempo de redução. 

Observou-se que as amostras contendo 20 e 80 % de Pr apresentaram o maior e o menor valor 

de tamanho de cristalito de Ni metálico (Tabela 4.4). Para as amostras com 10 e 50 %, foram obtidos 

valores semelhantes de cristalito de Ni0 (50 e 56 nm). Não foi possível calcular os valores de tamanho 

de cristalito de Ni metálico para a amostra Ni/Ce a 800 °C, e por isso, não foi possível realizar a 

comparação da mesma com as demais. Problemas experimentais não permitiram a redução da amostra 

Ni/Ce até a temperatura final de 800 °C.  

A Figura 4.33 apresenta a evolução dos diâmetros de cristalito de Ni metálico com a 

temperatura de redução para as amostras contendo Pr.  

 

Figura 4.33 – Evolução dos diâmetros de cristalito do níquel durante a redução. 

 

 

Foi observado, na Figura 4.33, um aumento do tamanho de cristalito de Ni0 com o aumento 

da temperatura de redução até 800 °C, para as amostras contendo 10 e 20% de Pr. Foi detectado, 

também, um aumento do cristalito de Ni durante a exposição das amostras a 800 °C por 1 h, sendo 

esse aumento mais significativo para a amostra contendo 20% de Pr. No caso das amostras com maior 

quantidade de Pr, foi observado o aumento do tamanho de cristalito de Ni até 710 °C para a amostra 
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com 50% de Pr, e 600 °C para a amostra com 80% de Pr. No entanto, a partir dessas temperaturas, 

observou-se uma diminuição brusca do tamanho de cristalito de Ni0. Esta queda abrupta coincide com 

a redução da fase Pr2NiO4, e sugere a presença da mesma também no catalisador Ni/Ce0,5Pr0,5, assim 

como a formação de partículas muito pequenas de Ni0 a partir deste composto. 

 

4.1.3. REDUÇÃO À TEMPERATURA PROGRAMADA (TPR) 

Os perfis de TPR obtidos para todas as amostras são apresentados na Figura 4.34.  

 

Figura 4.34 – Curvas de TPR dos catalisadores da série Ni/CePr, com indicação das temperaturas 

chave de maior consumo de H2 

 

A amostra Ni/Ce apresentou consumo de hidrogênio a 400, 450, 597 e 830 °C. Os picos na 

região entre 400 e 597 °C podem ser atribuídos à redução do NiO. Já o consumo de H2 em 

temperaturas mais altas está relacionado à redução do CeO2 mássico. Estas faixas de temperaturas 

estão de acordo com (FONSECA, 2019), em que foi observada a completa redução do Ni em 750 °C, 

com fluxo de H2 diluído, com 10% em volume. Para as amostras contendo Ce e Pr, foram observados 

perfis de redução semelhante. Entretanto, o aumento do teor de Pr aumentou a intensidade dos picos 

em temperaturas abaixo de 700 °C e diminuiu o consumo em temperaturas mais altas. O aumento do 
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consumo em temperaturas mais baixas pode estar associado a um aumento da redutibilidade do CeO2, 

devido à formação da solução sólida entre o Ce e o Pr, e está de acordo com o observado por AHN et 

al (2012).  

Para as amostras contendo 50 e 80% de Pr, não é possível descartar a presença da fase Pr2NiO4 

se reduzindo também na faixa até 750 °C, já que há indícios de que essas amostras também contenham 

essa fase, de acordo com as análises de DRX. Da mesma forma, também não pode ser descartada a 

presença de certa quantidade de Pr12O22, e sua redução, nas amostras com alto teor de Pr. AHN et al 

(2012) mostraram que a inserção de Pr favorece o ordenamento das vacâncias de oxigênio, o que cria 

caminhos para uma melhor difusão de O2 e aumenta a redutibilidade. Além disso, neste trabalho, as 

análises de DRX in situ mostraram que as fases reduzidas do suporte surgem em temperaturas 

menores com o aumento do teor de dopante.  

Para o catalisador Ni/Pr, foram observados apenas dois picos de redução, a 387 e 627 °C. 

Estes picos foram atribuídos à redução do Pr12O22 e do Pr2NiO4 respectivamente, de acordo com as 

análises DRX in situ, em que se observou a redução do Pr12O22 em 333 °C, e do Pr2NiO4 em 523 °C 

sob fluxo de H2 puro. A literatura, que descreve a utilização do Pr2NiO4 em células SOFC, com 

eletrodos simétricos, mostra que a redução completa dessa fase ocorre em temperaturas acima de 

600 °C (TARUTIN et al, 2018; GAO et al, 2018). Nestas células SOFC com eletrodos simétricos, o 

mesmo material é utilizado tanto no anodo quanto no catodo, com a diferença de que o anodo deverá 

sofrer redução para se tornar ativo. 

O grau de redução dos catalisadores foi calculado com base na metodologia descrita na seção 

3.3.4.1, e levou em consideração as regiões de baixa temperatura, na qual ocorre a redução do NiO e 

do CeO2 superficial, e alta temperatura, com a redução do CeO2 mássico. A presença da fase Pr2NiO4 

não prejudica o cálculo do grau de redução para o níquel, pois a estequiometria de redução para H2 e 

o Ni0 é a mesma para o NiO e para o Pr2NiO4, como visto nas Equações 4.1 e 4.2 a seguir. Dessa 

forma, o grau de redução foi calculado como se todo o Ni estivesse na forma NiO.  

 

NiO + H2  Ni + H2O (4.1) 

Pr2NiO4  + H2  Ni + Pr2O3 + H2O (4.2) 

 

A Tabela 4.5 expõe os graus de redução e o consumo de H2 por grama de catalisador 

calculados. Observou-se que a amostra Ni/Ce apresentou um grau de redução de NiO muito próximo 

a 100%. No entanto, para as amostras contendo Pr, foram observados valores de grau de redução 

maiores do que 100%. Os valores acima de 100 % indicam que, além do NiO, estaria ocorrendo 

também a redução do suporte em temperaturas até 750 °C. Além disso, esses valores aumentaram à 
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medida que o teor de Pr aumentou, sugerindo que maiores teores de Pr aumentaram a redutibilidade 

dos materiais na região de baixa temperatura. Esses resultados estão de acordo com aqueles 

apresentados por ZOELLNER et al (2013). Eles realizaram análises de TPD de O2 em óxidos mistos 

CexPr(1-x) (x= 0,2 – 0,6) e observaram que o aumento do teor de Pr levou a um aumento da capacidade 

de armazenamento de O2. A redução dos suportes na região de alta temperatura (≥750 °C) não parece 

ter uma relação com a quantidade de Pr presente. No entanto, nota-se que a adição de Pr ao CeO2 

causou uma diminuição da redutibilidade em altas temperaturas. Ou seja, a redução do suporte ocorre 

em menores temperaturas, quando o praseodímio foi inserido. 

 

Tabela 4.5 – Grau de redução dos catalisadores Ni/Ce e Ni/CexPr(1-x) (x= 0,9, 0,8, 0,5 e 0,2)  

durante o TPR. 

Grau de redução: Tamb–750 °C 750–800 °C Consumo total de H2 

Amostras NiO Suporte (mol/gcatalisador) 

Ni/Ce 99,50% 31,83% 2,36.10-3 

Ni/Ce0,9Pr0,1 107,36% 13,12% 1,98.10-3 

Ni/Ce0,8Pr0,2 131,29% 12,29% 2,37.10-3 

Ni/Ce0,5Pr0,5 161,92% 12,82% 2,91.10-3 

Ni/Ce0,2Pr0,8 231,54% 12,30% 2,77.10-3 

 

A amostra Ni/Pr, por não apresentar a fase NiO, exibe um perfil de TPR distinto das demais, 

e teve as regiões de baixa e alta temperatura limitadas pelo valor de 500 °C. Como resultado dos 

cálculos (considerando que todo o Ni presente está na forma de Pr2NiO4, e o suporte com a quantidade 

de Pr restante está na forma de Pr12O22), o grau de redução para o suporte em baixa temperatura foi 

de 77,11%, e o do Pr2NiO4 em alta temperatura foi de 180,67%. O consumo total de H2 para o Ni/Pr 

foi de 3,00.10-3 mol/gcatalisador. Esse resultado pode indicar que há um consumo de H2 relacionado à 

redução fases intermediárias, além do Pr2NiO4, em alta temperatura. Além disso, a redução adicional 

de suporte em altas temperaturas é uma possibilidade, já que o mesmo não foi totalmente reduzido 

abaixo de 500 °C, e a redução de fases adicionais não identificadas no intervalo de 500 a 600 °C está 

presente nas discussões dos DRX.  

 

4.1.4. ESPECTROSCOPIA RAMAN (RAMAN) 

A espectroscopia Raman foi realizada para os suportes CeO2–300, CeO2–TL, CeO2–T, 

Ce0,8Pr0,2 e Ce0,5Pr0,5, a fim de avaliar a influência do método de preparo e do teor de Pr na estrutura 

da céria e na formação das vacâncias de oxigênio. A Tabela 4.6 mostra as principais linhas de 

deslocamento Raman das amostras analisadas, e a Figura 4.35 mostra os espectros Raman de 200 a 

900 cm-1. 
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Tabela 4.6 – Principais linhas de Deslocamento Raman para os suportes analisados 

SUPORTE Temperatura de 

calcinação 

Principais linhas de 

Deslocamento (cm-1) 

Ce0,5Pr0,5 300 °C 440 574 

Ce0,8Pr0,2 300 °C 453 568 

CeO2–300 300 °C 465 - 

CeO2–TL 1200 °C 469 - 

CeO2–T 1200 °C 469 - 

 

Figura 4.35 – Espectros Raman dos suportes analisados. 

 

 

A amostra CeO2-300 apresentou a linha em 465 cm-1, que está associada ao estiramento 

simétrico das ligações entre os átomos de oxigênio e o átomo de cério, já que a céria é um óxido de 

simetria cúbica do tipo fluorita (AHN et al, 2012). As amostras CeO2-TL e CeO2-T também 

apresentaram a mesma linha em 469 cm-1. Tal deslocamento poderia estar relacionado a uma maior 

ordenação da estrutura cristalina (ROSSIGNOL et al, 2001), ou menor relaxamento da mesma. 

Segundo REDDY et al (2009), a céria sofre perdas significativas na concentração de vacâncias de 

oxigênio com o aumento da temperatura de calcinação. A inserção de dopantes de elementos terras 

raras (como o Pr) diminui bastante essas perdas, melhorando a estabilidade térmica do material, em 

relação aos defeitos de oxigênio, e contribuindo para o maior relaxamento da estrutura. As amostras 

CeO2-TL e CeO2-T ainda apresentaram intensidade de banda muito superior em relação à amostra 

calcinada a 300 °C. SMITH et al (2019) mostrou que temperaturas de calcinação acima de 700 °C 

provocam um grande aumento na intensidade do deslocamento Raman referente ao CeO2, assim como 

estreitamento. Os autores atribuíram o fato à diminuição dos defeitos na estrutura, com reestruturação 

dos cristalitos e aumento da cristalinidade. Isto também está de acordo com o trabalho de REDDY et 

al (2008). Já BABITHA et al (2015), atribuem essa maior intensidade ao aumento da amplitude de 
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vibração das ligações, devido ao aumento do tamanho de cristalito com maiores temperaturas de 

calcinação. 

As amostras dopadas com 20 e 50% de Pr apresentam banda atribuída ao CeO2 em 453 e 440 

cm-1, o que mostra um grande deslocamento da banda do CeO2 para menores valores de deslocamento 

Raman, e está de acordo com estudos anteriores (MCBRIDE et al, 1994; REDDY et al, 2009; AHN 

et al, 2012; SINGHANIA E BHASKARWAR, 2018). Estes autores atribuíram o deslocamento 

Raman, para menores números de onda, à formação de solução sólida entre os óxidos de Ce e Pr, e à 

expansão da célula devido ao maior raio iônico do Pr3+ (1,126 Å), em relação ao Ce4+ (0,97 Å). Nota-

se, também, bandas em 568 e 574 cm-1, que estão associadas à relaxação da simetria da rede em 

função da presença das vacâncias de oxigênio conjugadas com Ce3+/Pr3+. Bandas em torno de 600 

cm-1 geralmente surgem por conta de defeitos na estruturais na rede cristalina, e consequente perda 

de simetria (TADOKORO, 2004; GUO et al, 2011; DU et al, 2012). Esses efeitos, causados pela 

dopagem com Pr, ficam evidentes nos espectros Raman da Figura 4.35, e são ainda mais intensos na 

amostra com 50% de Pr. Esses efeitos também estão presentes no trabalho de SINGHANIA e 

BHASKARWAR (2018). AHN et al (2012) mostraram que os menores valores de deslocamento 

Raman e de 2θ no DRX, assim como a maior intensidade das bandas em torno de 570 cm-1 no espectro 

Raman, nas amostras com o maior teor de Pr, se devem ao fato de que o CeO2 é preferencialmente 

formado na calcinação (Ce4+), enquanto que o óxido preferencial do Pr é o Pr6O11 (Pr3,67+). Com isso, 

é esperado que óxidos com elevado teor de Pr tenham maiores concentrações de vacâncias de 

oxigênio, e consequentemente uma maior mobilidade de íons O2-. 

 

 

4.1.5. MICROSCOPIA ELETRÔNICA POR VARREDURA (MEV) E POR TRANSMISSÃO 

(MET) 

As Figuras 4.36 e 4.37 apresentam as micrografias obtidas nas análises de MEV para os 

catalisadores Ni/Ce e Ni/Pr.  

 

Figura 4.36 – Micrografias MEV da amostra Ni/Ce: (a) com escalas de 10μm;  

(b) e (c) com escala de1μm. 
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Figura 4.37 – Micrografias MEV da amostra Ni/Pr: (a) e (b) com escalas de 1μm,  

(c) com escala de100nm. 

 

 

Foram observadas a presença de partículas muito grandes, maiores do que 10μm para ambos 

os catalisadores, e de partículas menores para o Ni/Ce. A presença de partículas menores mostrou-se 

menos frequente para o Ni/Pr, que apresentou uma superfície mais uniforme. Esse resultado mostra 

uma distribuição alargada de tamanho de partícula para estes catalisadores, e a grande dimensão das 

mesmas está de acordo com o esperado, segundo as condições severas do tratamento térmico aplicado 

(calcinação a 1200 °C). 

 As micrografias obtidas através das análises de MET e EDS, para as amostras Ni/Ce e 

Ni/Ce0,2Pr0,8, são apresentadas nas Figuras 4.38, 4.39 e 4.40. Para a amostra Ni/Ce, foram observadas 

grandes partículas de CeO2 (0,2 – 1 μm) e de NiO (100–500 nm). Pode-se notar ainda que existem 

partículas de NiO e de CeO2 completamente separadas. Ou seja, parece existir pouco contato entre as 

partículas de NiO e de CeO2.  

 

Figura 4.38 – Micrografias MET e análises EDS da amostra Ni/Ce. Escalas de (a) 1 μm, (b) e (c) 

200 nm. Ni: verde, Ce: vermelho. 
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No caso da amostra Ni/Ce0,2Pr0,8, na Figura 4.39, também foram observadas grandes partículas 

de NiO (50nm ~ 500nm) e de CeO2 (0,3~ 3μm). Entretanto, todas as partículas de NiO observadas 

estavam sobre o suporte, além de apresentarem uma maior variedade de tamanhos, com a presença 

visível de partículas menores sobre o suporte. Nota-se, portanto, um maior contato entre as partículas 

de Níquel e o suporte para o catalisador com 20% Pr. Esta amostra também apresentou partículas do 

suporte maiores do que as de NiO, enquanto que no Ni/Ce, a diferença de tamanho entre as partículas 

contendo Ni e aquelas contendo Ce não foram significativas.  

 

Figura 4.39 – Micrografias de MET e análises EDS da amostra Ni/Ce0,2Pr0,8. Escalas de (a) 2 μm, 

(b) 1 μm, (c) 0,5 μm e (d) 1 μm. Ni: verde, Ce: vermelho. 
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O Pr atuou, portanto, no sentido de maior interação metal/suporte, maior grau de redução, 

maior concentração de vacâncias de oxigênio e menores de diâmetros de cristalito. O maior contato 

metal/suporte do Ni/Ce0,2Pr0,8, associado a uma alta dispersão do Ni após redução a 800 °C (como 

visto nas discuções de difração de raios x in situ.), pode ser um fator determinante para um melhor 

desempenho do material como catalisador na DRM.  

Na Figura 4.40, observa-se que na amostra contendo Pr, o Ce e o Pr estão distribuídos 

homogeneamente pelo suporte, como esperado no caso de soluções sólidas.  

 

Figura 4.40 – Distribuição dos elementos determinada pela análise de EDS da amostra Ni/Ce0,2Pr0,8.  

Ce: amarelo, Pr: azul, Ni: verde. 

 

 

 

4.1.6. FREQUÊNCIA DE REAÇÃO (TOF) 

Os valores de dispersão, taxa inicial e TOF dos catalisadores dopados com 10, 20 e 80% Pr 

são apresentados na Tabela 4.7. Os valores de dispersão foram calculados a partir dos resultados de 

diâmetro de cristalito obtidos por DRX (Tabela 4.4).  

 

Tabela 4.7 – Valores de dispersão metálica, taxa inicial de reação e TOF da reforma seca do metano 

a 800 °C. 

Catalisador Dispersão* (%) 
Taxa Inicial 

(mol.s-1.gNi
-1) 

TOF (s-1) 

Ni/Ce0,9Pr0,1 2,0 1,25.10-3 3,66 

Ni/Ce0,8Pr0,2 1,1 9,02.10-4 4,93 

Ni/Ce0,2Pr0,8 3,5 2,54.10-3 4,26 

* Cálculo de dispersão usando a correlação de Ruckestein e Hu (1997): D = 1/d. 

Todos os catalisadores apresentaram valores de dispersão muito semelhantes e baixos (1,1 – 

3,5%), devido à elevada temperatura de calcinação. A dispersão de Ni obtida para o catalisador com 

80% de Pr (3,5%) é muito próxima à apresentada no trabalho de VASILIADES et al (2016) (3,7%). 

Os valores de TOF apresentaram-se semelhantes para todas as amostras, indicando que o teor de Pr 
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não afetou significativamente a atividade específica das amostras.  

Não foi possível calcular os valores de TOF para os catalisadores não dopados Ni/Ce, Ni/Ce-

TL e Ni/Ce-T pelo fato de não terem valores conhecidos de diâmetro de cristalito de Ni, após a 

redução a 800 °C. Os testes de TOF realizados com os catalisadores Ni/Ce0,5Pr0,5 e Ni/Pr obtiveram 

conversões desprezíveis.  

 

4.2.  TESTES CATALÍTICOS  

 

Os testes catalíticos foram realizados, a 800 °C e 1 atm, com uma razão CH4/CO2 = 1,00. A 

Tabela 4.8 contém os valores iniciais de conversão de CH4 e de razão H2/CO. As curvas de conversão 

de metano e da razão H2/CO são apresentados nas Figuras 4.41 a 4.44, e as Figuras B.1 a B.8, no 

Anexo B, apresentam os valores de conversão de reagentes e seletividade de produtos para cada um 

dos catalisadores testados. 

 

Tabela 4.8 – Conversões iniciais de metano e Razões H2/CO iniciais para os catalisadores testados. 

CATALISADOR H2/CO 
CONVERSÃO INICIAL 

DE CH4 

Ni/Ce 0,85 58 % 

Ni/Ce0,9Pr0,1 0,78 53 % 

Ni/Ce0,8Pr0,2 0,82 56 % 

Ni/Ce0,5Pr0,5 0,65 45 % 

Ni/Ce0,2Pr0,8 0,89 72 % 

Ni/Pr 0,19 9 % 

Ni/Ce-TL 0,63 43 % 

Ni-Ce-T 0,59 42 % 

 

Nos materiais não dopados, as amostras Ni/Ce-T e Ni/Ce-TL apresentaram valores de 

conversão inicial de metano semelhantes, 42-43 %. Já a amostra Ni/Ce apresentou um valor de 

conversão inicial de metano um pouco maior, de 58 %. Os valores de conversão inicial de CO2 

seguiram essa mesma tendência, sendo de 55 e 54 % para o Ni/Ce-TL e o Ni/Ce-T, e de 69 % para o 

Ni/Ce. 

Em relação aos materiais dopados, o maior valor obtido para a conversão de CH4 foi para a 

amostra com 80 % de Pr (72 %), e a menor conversão foi a da amostra com 50 % de Pr (45 %). As 

amostras com 10 e 20 % de Pr apresentaram valores semelhantes, de 53 e 56 %. O catalisador Ni/Pr 

apresentou conversão inicial de metano muito baixa (9 %) nas condições de operação utilizadas. 

Dentre eles, o maior valor de conversão inicial de CO2 foi obtido para o material com 80 % de Pr 

(80%). Os catalisadores com 10 e 20 % de Pr apresentaram 65 e 68 % de conversão inicial de CO2, 

respectivamente. Por fim, o Ni/Pr teve valor de conversão de CO2 em 14 %. 
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Os valores de razão H2/CO também tiveram comportamento semelhante ao observado para a 

conversão de metano durante a reação. As razões iniciais de H2/CO nos produtos de reação do Ni/Ce-

TL e do Ni/Ce-T foram de 0,63 e de 0,59. O Ni/Ce apresentou uma maior seletividade inicial para o 

H2, com H2/CO = 0,85. O Ni/Ce0,2Pr0,8 obteve a maior razão H2/CO (0,89), valor próximo ao exibido 

pelo Ni/Ce. Em seguida, vêm os valores de 0,82 e 0,78 para os catalisadores com 20 e 10 % de Pr, 

respectivamente. O menor valor da razão H2/CO (0,65) foi obtido pelo material com 50 % de Pr, 

dentre os materiais dopados. O catalisador Ni/Pr apresentou o menor valor de H2/CO dentre todos os 

catalisadores, 0,19. 

Todos os catalisadores apresentaram conversão de CO2 mais alta do que a conversão de CH4, 

e as razões H2/CO mantiveram-se abaixo de 0,90, o que se deve à reação reversa do deslocamento de 

água (Equação 2.6), que é favorecida na temperatura empregada.  

Com relação à estabilidade dos catalisadores sem dopante, observou-se uma perda de 

atividade no início da reação, para a amostra Ni/Ce (Figura 4.41). Entretanto, após esse período inicial 

de desativação, o catalisador se manteve praticamente estável. Os catalisadores Ni/Ce-TL e Ni/Ce-T 

também sofreram uma pequena queda na conversão no início da reação, seguido de um período de 

ativação, sendo verificado um aumento contínuo da conversão durante a reação. 

 

Figura 4.41 – Conversão de metano durante a reação de reforma seca a 800 °C e 1 atm, com uma 

razão CH4/CO2 =1,00 nos catalisadores não dopados. 

 

 

Os valores de razão H2/CO apresentaram comportamento semelhante à conversão de metano 

durante a reação. Além disso, os valores de razão H2/CO do Ni/Ce nos produtos mantém-se maiores 

durante todo o teste catalítico, como visto na Figura 4.42. 
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Figura 4.42 – Razão H2/CO durante a reação de reforma seca a 800 °C e 1 atm, com uma razão 

CH4/CO2 =1,00 nos catalisadores não dopados.

 

 

Para os catalisadores dopados contendo 10, 20 e 80 % de Pr, observou-se na Figura 4.43, uma 

pequena queda na conversão do metano no início da reação. Após essa perda de atividade inicial, os 

catalisadores com 10 e 20 % de Pr apresentaram um leve período de ativação, enquanto que o 

catalisador com 80 % se manteve praticamente estável. No caso do catalisador contendo 50 % e do 

catalisador Ni/Pr, foi observado um comportamento semelhante ao das amostras Ni/Ce-T e Ni/Ce-

TL. Ou seja, esses materiais apresentaram uma desativação inicial seguida de um período de ativação 

até o final da reação. 

 

Figura 4.43 – Conversão de metano durante a reação de reforma seca a 800 °C e 1 atm, com uma 

razão CH4/CO2 =1,00 nos catalisadores dopados. 
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Alguns autores (TAKANABE et al, 2005) também observaram um período de ativação na 

reforma seca do metano. FARIA et al (2014) e SALES et al (2015) estudaram o comportamento de 

catalisadores Ni/CexZr1-xO2/Al2O3 (x = 0,5; 0,75; 1,0) e de catalisadores obtidos a partir de 

perovskitas, LaNiO3 e LaNiO3 suportadas (LaNiO3/Al2O3 e LaNiO3/CeSiO2), na reação de reforma 

seca do metano. Eles também observaram o período inicial de ativação para os catalisadores 

Ni/CeO2/Al2O3, LaNiO3 e LaNiO3/Al2O3. Esse resultado foi atribuído à oxidação das partículas 

metálicas de Ni pela corrente de CO2. No caso dos catalisadores contendo óxidos mistos de Ce e Zr 

e para a amostra LaNiO3/CeSiO2, o suporte seria oxidado preferencialmente, não sendo observado 

esse período de ativação. 

Neste trabalho, para as amostras Ni/Ce-T, Ni/Ce-TL, Ni/Ce0,50Pr 0,5 e Ni/Pr, essa oxidação das 

partículas metálicas parece estar ocorrendo após as primeiras horas de reação. As amostras contendo 

10 e 20 % de Pr também parecem apresentar essa oxidação, porém bem menos significativa. As 

espécies de Ni oxidadas pela corrente de CO2 seriam reduzidas novamente pelo gás de síntese 

produzido, levando a um aumento da conversão inicial de metano e de CO2. Na amostra com 80% de 

Pr, a ausência do período de ativação poderia estar associada a uma oxidação preferencial do suporte.  

Novamente, as curvas de razão H2/CO apresentaram comportamento semelhante aos de 

conversão de metano (Figura 4.44). 

 

Figura 4.44 – Razão H2/CO durante a reação de reforma seca a 800 °C e 1 atm, com uma razão 

CH4/CO2 =1,00 nos catalisadores dopados. 
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4.2.1. OXIDAÇÃO À TEMPERATURA PROGRAMADA (TPO) 

A deposição de carbono, geralmente atribuída à decomposição de hidrocarbonetos como o 

metano e à reação de Boudouard, provoca a desativação dos catalisadores durante a reforma seca do 

metano. Sob determinadas condições, como a temperatura e o tamanho de partícula metálica, também 

é possível a formação de filamentos de carbono (ZHANG E WILLIAMS, 2016). A fim de quantificar 

a formação de carbono durante a reação de reforma seca do metano, foram realizadas análises de TPO 

cujos perfis podem ser vistos nas Figuras 4.45 e 4.46.  

 

Figura 4.45 – Perfis de TPO dos catalisadores Ni/Ce não dopados. 

 

Figura 4.46 – Perfis de TPO da série de catalisadores dopados. 
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Todos os catalisadores não dopados apresentaram sinal de CO2 a partir de 450 °C, e os 

dopados a partir de 400 °C. Os catalisadores não dopados apresentaram dois picos principais de CO2. 

O primeiro pico, mais intenso, apresentou máxima intensidade em 610 °C para o Ni/Ce, e em 606 °C 

e 618 °C para Ni/Ce-TL e Ni/Ce-T, respectivamente. O segundo pico teve suas maiores intensidades 

situadas em 822, 813 e 806 °C para o Ni/Ce, Ni/Ce-TL e Ni/Ce-T, respectivamente.  

Os catalisadores dopados e o Ni/Pr também exibiram dois picos principais de CO2. Os picos 

em menor temperatura tiveram seus respectivos valores de máxima intensidade em 607, 615, 619, 

594 e 593 °C para os catalisadores Ni/Ce0,9Pr0,1, Ni/Ce0,8Pr0,2, Ni/Ce0,5Pr0,5, Ni/Ce0,2Pr0,8, e Ni/Pr, 

nessa ordem. Já os picos em regiões de maior temperatura ocorreram em 825, 830, 831, 821 e 827 °C 

para os mesmos catalisadores, respectivamente. O Ni/Ce0,2Pr0,8 ainda apresentou formação de CO2 

na região de 400 a 500 °C, com a formação de um ombro na curva de TPO, anterior ao pico mais 

intenso.  

Segundo a literatura (WANG et al, 2016), picos de CO2 em temperaturas em torno de 400 °C, 

e até 500 °C, são relacionados à formação de carbono amorfo, enquanto que picos acima de 700 °C 

são atribuídos a formas de carbono grafítico. A formação de CO2 nas temperaturas intermediárias são 

mais comumente atribuídas ao carbono filamentar, geralmente observados a partir de 600 °C 

(REZAEI et al, 2006). Assim, os resultados obtidos neste trabalho mostram a formação de filamentos 

de carbono e carbono grafítico em todos os catalisadores. O Ni/Ce0,2Pr0,8 exibiu uma maior formação 

de CO2 entre 400 e 500 °C, e entre 700 e 900 °C, indicando uma maior formação de carbono amorfo 

e de carbono grafítico. 

A quantidade de carbono formada durante as 24 horas de reação para todos os catalisadores é 

apresentada na Figura 4.47.  

 

Figura 4.47 – Quantidade total de C formado nas análises TPO para todos os catalisadores, em 

mgC/(gcat.h.molsCH4 convertido)  

 

 



99 

Todos as amostras apresentaram uma baixa taxa de formação de carbono. No entanto, apesar 

da pequena quantidade de carbono, é possível observar que o catalisador a base de Ce não dopado 

apresentou a maior formação de carbono (0,23 mgC/(gcat.h.molsCH4 convertido).  

Observou-se, também, que os catalisadores Ni/Ce-T e Ni/Ce-TL apresentaram a menor 

quantidade de coque, com taxas de formação de carbono semelhantes (0,12–0,13 mgC/gcat.h.molsCH4 

convertido). Esses resultados sugerem que a calcinação em temperaturas mais altas, realizada após a 

impregnação do Ni, favoreceu o depósito de coque na superfície do catalisador. Por outro lado, a taxa 

de aquecimento do suporte não causou mudanças significativas na formação de carbono.  

A comparação entre os resultados obtidos para os catalisadores Ni/CexPr1-x e Ni/Pr com 

aqueles observados para o Ni/Ce mostrou que o uso de Pr diminuiu a formação de carbono, sendo 

esse efeito mais significativo para a amostra Ni/Ce0,5Pr0,5. A queda da formação de carbono com a 

adição de Pr ao óxido de cério também foi observada por VASILIADES et al (2016) durante a 

reforma seca do metano a 750 °C em catalisadores 5wt% Ni/Ce1-xPrxO2- (x = 0,0–0,8), calcinados 

também a 750 °C.  

De acordo com o mecanismo proposto para a formação de carbono em reações de reforma de 

hidrocarbonetos (ROSTRUP-NIELSEN E TRIMM, 1977; TRIMM, 1999), inicialmente, são 

produzidas espécies de carbono altamente reativas (Cα), provenientes da dissociação do metano na 

superfície do níquel. As espécies Cα podem sofrer gaseificação, formando CO. Entretanto, se a taxa 

de gaseificação for baixa ou se houver formação de espécies Cα em excesso, o carbono pode sofrer 

polimerização, gerando espécies Cβ. Essas espécies são menos reativas e podem levar à ocorrência 

de dois processos: (i) encapsulamento da partícula, causando a desativação do catalisador, e (ii) 

formação de filamentos de carbono, que ocorre através da dissolução das espécies Cβ nas partículas 

de níquel. A formação de filamentos de carbono não provoca uma desativação imediata do 

catalisador, já que a superfície da partícula metálica permanece livre para a reação. Entretanto, a 

presença dos filamentos pode causar um aumento na perda de carga do leito do reator. Além disso, o 

tamanho dos cristalitos de níquel tem um papel importante na nucleação e no crescimento das 

camadas de carbono. É necessário um número mínimo de átomos metálicos para que a formação 

dessas camadas seja favorecida. Ou seja, existe um tamanho crítico para as partículas de níquel, acima 

do qual, o acúmulo de carbono ocorre. Assim, para evitar a formação de carbono seria necessário que 

o tamanho dos cristalitos de Ni fosse mantido em um valor menor do que esse tamanho crítico 

(BENGAARD et al, 2002). A presença de grandes cristalitos de Ni iria favorecer a produção de 

carbono.  

Entretanto, alguns autores (LI et al, 2011; DAI et al, 1996; CHEN et al, 2005) mostraram que 

partículas metálicas muito grandes também podem evitar a formação de carbono. CHEN et al (2005) 

estudaram o comportamento de catalisadores de Ni suportados em hidrotalcitas, CaAl2O4 e α-Al2O3 
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na reação de decomposição do metano. Eles observaram que a formação de carbono é favorecida 

quando o tamanho das partículas metálicas está entre 20 e 40 nm, sendo 34 nm o tamanho ótimo para 

a formação dos filamentos. Eles concluíram, ainda, que a produção de carbono é inibida para 

partículas menores do que 10 nm, e em partículas muito grandes, acima de 200 nm. A taxa de 

formação de carbono também mostrou ser bem menor para partículas a partir de 50 nm, em relação 

ao intervalo 20-40 nm. Além disso, TOEBES et al (2002) não detectaram formação de filamentos de 

carbono durante a decomposição do metano, usando NiO mássico.  

Além do tamanho do cristalito metálico, o suporte tem um papel fundamental na formação de 

carbono sobre catalisadores metálicos na reação de reforma seca (BRADFORD E VANNICE, 1998; 

HU E RUCKENSTEIN, 2004; FONSECA et al, 2014). Conforme explicado anteriormente, a espécie 

Cα, proveniente da decomposição do metano pode reagir com o com o oxigênio do suporte, gerando 

CO e criando vacâncias de oxigênio no suporte. Assim, a reação do carbono com o oxigênio do 

suporte evita o acúmulo de carbono na superfície metálica. Esse oxigênio é fornecido através da 

adsorção dissociativa do CO2, próxima às partículas metálicas. Dessa forma, suportes com alta 

mobilidade de oxigênio, como óxidos a base de cério e de praseodímio, promovem a ocorrência do 

mecanismo de remoção do carbono da superfície metálica (FONSECA et al, 2014; VASILIADES et 

al, 2016; FARIA et al, 2016; NORONHA et al, 2001). 

NORONHA et al (2001) investigaram a relação entre a redutibilidade do suporte e a atividade 

catalítica na reforma seca do metano de catalisadores Pt/CexZr(1−x)O2 (x = 0, 0,25, 0,50, 0,75 e 1) 

preparados por co-precipitação. Eles observaram uma boa correlação entre a redutibilidade do 

suporte, a quantidade de Ce3+ e a atividade catalítica. As máximas conversões de CH4 e CO2, razão 

H2/CO e porcentagem de Ce3+ foram obtidas para o catalisador com maior redutibilidade, o 

Pt/Ce0,5Zr0,5O2. Os autores avaliaram a formação de carbono através de análises de TPO após 22h de 

reação, com CH4/CO2 = 2. Na comparação entre os catalisadores Pt/CexZr(1−x)O2, ficou evidente a 

influência das propriedades do suporte na remoção de carbono. A inserção do Ce no suporte provocou 

a redução da quantidade de carbono formado, em relação ao Pt/ZrO2. Houve queda de 5,8% p/p de 

C, para 5,31, 3,96, 1,86 e 3,81% p/p de C para os catalisadores com adição de Ce, com x = 0,25, 0,50, 

0,75 e 1 respectivamente. Ainda, o Pt/Al2O3, um catalisador que não possui capacidade de 

armazenamento de oxigênio, mostrou uma elevada formação de C (32,8% p/p). 

FARIA et al (2016) estudaram a performance de catalisadores de Ni (10% p/p) suportados em 

Al2O3, CeO2/Al2O3 e Ce0,5Zr0,5O2/Al2O3 na reforma a vapor de gás GLP. Análises de TPO mostraram 

que a quantidade de C formado nos catalisadores contendo Ce foi significativamente menor, com 69 

e 78 mgC/(gcat.h.molsGLP convertidos) para o Ni/CeO2/Al2O3 e o Ni/Ce0,5Zr0,5O2/Al2O3, e 182 

mgC/(gcat.h.molsGLP convertidos) para o Ni/Al2O3. Os autores ainda mostraram que a OSC foi maior 

para o catalisador com o óxido misto CeZr, e atribuíram este fato a uma maior mobilidade de O2 na 



101 

solução sólida formada. A absorção de O2 após redução a 800 °C, como descrito por eles, foi de zero, 

125 e 165 μmolO2/gcat para o Ni/Al2O3, o Ni/CeO2/Al2O3 e o Ni/Ce0,5Zr0,5O2/Al2O3. 

Além disso, como discutido anteriormente, FONSECA et al (2014) mostraram que a 

utilização de Pr como dopante resultou na menor formação de carbono dentre os catalisadores 

Ni/CeZr, Ni/CeNb e Ni/CePr, na reforma seca do metano. 

Sendo assim, pode-se concluir que a formação de carbono na reação de reforma seca do 

metano está diretamente relacionada ao tamanho do cristalito metálico e ao tipo de suporte. Ou seja, 

a maior ou menor formação de carbono irá depender de um balanço adequado entre tamanho de 

cristalito da partícula metálica e a mobilidade de oxigênio do suporte.  

Neste trabalho, dentre os catalisadores dopados com Pr, a formação de carbono observada nas 

análises de TPO poderia ser explicada levando-se em conta a contribuição do tamanho do cristalito 

de níquel e da redutibilidade do suporte. Considerando-se as amostras com 10 e 50%, ambas 

apresentam tamanhos de cristalito semelhantes (50 e 56 nm) e com valores acima daqueles 

considerados como ideais para a formação dos filamentos de carbono. Portanto, as duas amostras 

deveriam apresentar a mesma quantidade de carbono formado. Mas, o acúmulo de carbono foi um 

pouco maior (em torno de 1,4 vezes) para a amostra contendo 10 % de Pr. Como os tamanhos de 

cristalito metálico são similares, a maior formação de carbono na amostra Ni/Ce0,9Pr0,1 poderia ser 

atribuída a sua menor redutibilidade, quando comparada a amostra Ni/Ce0,5Pr0,5, conforme revelado 

pelas análises de TPR. Essa menor redutibilidade indica uma menor mobilidade de oxigênio do 

suporte, desfavorecendo o mecanismo de remoção de carbono da partícula metálica. É importante 

ressaltar que, para a amostra com 50%, não é possível descartar a possibilidade da obtenção de uma 

distribuição de tamanho de partícula alargada, com a presença de cristalitos de Ni muito pequenos. A 

formação de partículas muito pequenas provenientes da redução da fase Pr2NiO4 presente neste 

catalisador, conforme indicado pelas análises de DRX, mesmo que em baixa quantidade, poderia 

também contribuir para a redução da quantidade de carbono.  

Já as amostras com 20 e 80 % de Pr apresentaram a mesma taxa de formação de carbono (0,19 

mgC/gcat.h.molsCH4 convertido). No entanto, a amostra Ni/Ce0,8Pr0,2 apresentou um tamanho de 

cristalito muito maior do que o observado para a amostra Ni/Ce0,2Pr0,8. Além disso, o tamanho de 

cristalito de Ni metálico obtido para o catalisador com 20% de Pr (93 nm) está muito acima da faixa 

ótima para a formação de carbono (20–40nm), enquanto que a amostra contendo 80% de Pr possui 

tamanho de partícula (29 nm) que está dentro dessa faixa. Assim, se fosse considerado apenas o 

tamanho médio de cristalito de Ni metálico, era esperado que o catalisador com 80% de Pr 

apresentasse uma formação de carbono maior. Por outro lado, analisando a redutibilidade desses dois 

materiais, observa-se que esta é muito maior para o catalisador Ni/Ce0,2Pr0,8. Assim, a maior 

redutibilidade do suporte para a amostra com 80% de Pr, e, portanto, a sua maior capacidade de 
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remoção do carbono, estaria compensando o fato deste catalisador apresentar um tamanho de 

partícula metálica favorável à formação de carbono. É importante mencionar também que as análises 

de TEM mostraram que a maior parte das partículas de NiO estão em contato com o suporte na 

amostra Ni/Ce0,2Pr0,8, o que promoveria a interação metal/suporte, favorecendo a ocorrência do 

mecanismo de remoção de carbono. Entretanto, da mesma forma como explicado para o material com 

50% de Pr, a contribuição da presença de cristalitos metálicos muito pequenos para a menor formação 

de carbono no catalisador com 80% de Pr, devido a presença da fase Pr2NiO4, também não pode ser 

descartada. No caso do material contendo 20% de Pr, a presença de partículas metálicas muito grandes 

compensaria a sua menor redutibilidade. Ou seja, sugere-se que, para essas duas amostras, o efeito 

do tamanho de partícula e da redutibilidade acabariam se compensando, o que resultaria na formação 

de quantidades de carbono semelhantes. 

No caso da amostra Ni/Pr, considerando-se que as partículas metálicas geradas durante a 

redução são provenientes da fase Pr2NiO4, sugeriu-se que esta amostra apresente menores partículas 

de Ni metálico. Essas partículas deveriam ser ainda menores do que as observadas para a amostra 

com 80%, já que as linhas do Ni0 não puderam ser detectadas nas análises de DRX. Assim, como o 

Ni/Pr também apresentou alta redutibilidade, seria esperado que a formação de carbono nessa amostra 

fosse bem menor do que no catalisador contendo 80% de Pr. Entretanto, as diferenças nos valores de 

formação de carbono entre o Ni/Ce0,2Pr0,8 e o Ni/Pr foram pequenas. Análises adicionais serão 

necessárias para compreender melhor esses resultados.   

Com relação à amostra Ni/Ce, a maior formação de carbono poderia estar associada ao fato 

deste catalisador apresentar baixa redutibilidade. Contudo, a impossibilidade de calcular um tamanho 

de cristalito metálico, após a redução a 800 °C, não permitiu uma avaliação correta do seu 

comportamento. O mesmo acontece para os catalisadores Ni/Ce-T e Ni/Ce-TL. No caso desses 

materiais, seria necessário a realização de análises de TPR e DRX in situ durante a redução (para 

avaliar a redutibilidade e determinar o tamanho de cristalito de Ni metálico) para a melhor 

compreensão do seu comportamento na reação.   

Além da formação de carbono, o acúmulo de espécies inativas de CO2 na forma de espécies 

carbonato também vem sendo apontado como uma das causas da desativação observada em 

catalisadores de Ni, na reforma seca do metano. VASILIADES et al (2016) estudaram o 

comportamento de catalisadores 5 wt % Ni/Ce1-xPrxO2- (x = 0,0–0,8), calcinados a 750 °C, na 

reforma seca do metano a 750 °C. Eles avaliaram a concentração de carbono ativo e inativo formado, 

a contribuição relativa das rotas de ativação de CH4 e CO2 para a formação de carbono, e a estrutura 

e morfologia do carbono inativo que foi formado. Nesses estudos foram realizadas análises de 13CO2-

SSITKA, TGA-TPO, MET e DRX. Os resultados obtidos mostraram que a introdução de Pr na rede 

da céria causou uma redução na taxa de formação de carbono inativo. No entanto, a redução nas 
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conversões de metano e CO2 e na razão H2/CO ao longo de 25 h de reação foi bem maior para o 

catalisador com maior teor de Pr. Como esse catalisador apresentou uma taxa de formação de carbono 

muito baixa, os autores atribuíram a desativação ao aumento da concentração de CO2 inativo 

adsorvido na superfície do catalisador, na forma de espécies carbonatos. Segundo esses autores, o 

aumento do teor de Pr leva a um aumento da concentração dessas espécies carbonatos na superfície 

do catalisador. 

Assim, neste trabalho, como a taxa de formação de carbono é baixa, a contribuição de espécies 

carbonatos para a desativação das amostras dopadas com Pr não pode ser descartada.  
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÕES 

 

 

As análises de DRX das amostras calcinadas Ni/Ce, Ni/Ce-T e Ni/Ce-TL mostraram que os 

três catalisadores apresentaram a fase CeO2 com geometria cúbica, e a fase do NiO cúbico. Foi 

observado também que a calcinação do suporte na presença do Ni até 1200 °C levou à formação de 

maiores partículas de NiO e de CeO2. Por outro lado, a taxa de aquecimento não causou mudanças 

significativas nos tamanhos de cristalito de NiO e CeO2.  

Com relação aos materiais a base de CeO2 dopado com Pr, as análises de DRX, após a 

calcinação, revelaram um um deslocamento das linhas de difração do CeO2, indicando a formação de 

solução sólida entre os óxidos de Ce e Pr. O suporte dopado com 80% de Pr apresentou separação de 

fases, com o surgimento do Pr12O22 e Pr2NiO4. Além disso, as linhas de difração dos materiais com 

50 e 80% de Pr não são simétricas, o que pode ser indicativo de fases com diferentes razões Ce/Pr 

dentro desses óxidos. Também não podem ser descartadas a presença das fases Pr12O22 e Pr2NiO4 no 

catalisador Ni/Ce0,5Pr0,5. No caso da amostra Ni/Pr calcinada, foram observadas apenas as fases 

Pr12O22 e Pr2NiO4. Além disso, a inserção do dopante resultou na diminuição dos diâmetros de 

cristalito tanto do NiO quanto dos suportes, além de aumentar a redutibilidade dos catalisadores, 

conforme mostrado nas análises de TPR.  

Análises de DRX in situ, durante a redução, revelaram o surgimento dos óxidos não 

estequiométricos Ce11O20 e Ce7O12, e do Ce2O3 e Pr2O3. Também foi observado o surgimento do Ni0 

em todos os catalisadores, exceto no Ni/Pr. O cálculo dos diâmetros de cristalito revelou que houve 

crescimento das partículas de Ni com o aquecimento. Porém os catalisadores com 50 e 80% de Pr 

apresentaram queda abrupta nos valores de diâmetro a partir de 710 °C e 600 °C, respectivamente. 

Nessa temperatura, também é observada a redução da fase Pr2NiO4 para o Ni/Ce0,2Pr0,8, sugerindo a 

presença dessa mesma fase no Ni/Ce0,5Pr0,5. A queda da média dos diâmetros de Ni reflete a separação 

do Ni reduzido, a partir do Pr2NiO4, com a formação de partículas muito pequenas. 

Nos testes catalíticos, os catalisadores Ni/Ce-TL e o Ni-Ce-T apresentaram desativação 

inicial, com um período de ativação até a estabilização das conversões. Este fato poderia ser atribuído 

a uma reoxidação das partículas metálicas pelo contato com CO2, com gradual redução através do gás 

de síntese gerado. O Ni/Ce não apresentou tal comportamento, tendo uma boa estabilidade e maiores 

conversões iniciais de CH4 e CO2. Os catalisadores com 10, 20 e 80% de Pr apresentaram boa 

estabilidade na reforma seca do metano, com um significativo aumento das conversões para o 

catalisador com 80% de Pr. O Ni/Ce0,5Pr0,5 e o Ni/Pr, assim como o Ni/Ce-TL e o Ni-Ce-T, exibiram 
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o período de desativação e ativação, possivelmente devido aos mesmos fatores descritos acima. 

De um modo geral, o Ni/Ce0,2Pr0,8 apresentou o melhor desempenho como catalisador no teste 

de estabilidade, seguido pelo Ni/Ce0,8Pr0,2 e o Ni/Ce0,9Pr0,1, únicos catalisadores com melhor 

estabilidade e valores de conversão em relação ao Ni/Ce. Os materiais com 20 e 80% de Pr foram os 

únicos a superar os valores de razão H2/CO do Ni/Ce. O melhor desempenho do Ni/Ce0,2Pr0,8 pode 

ser relacionado às menores partículas de Ni presentes, assim como uma maior redutibilidade, e maior 

interação metal-suporte, como visto nas análises de MET e EDS. Estas análises mostraram que todas 

as partículas de NiO observadas estavam em contato com o suporte. A análise EDS também 

confirmou a formação de solução sólida dos óxidos de Ce e Pr. Já no caso do Ni/Ce, as partículas de 

NiO apresentavam-se pouco dispersas, e até separadas do CeO2. 

Quanto à formação de carbono, foi constatado que todas as amostras tiveram formação de 

carbono bastante baixa, sendo a maior quantidade formada de 0,23 mgC/(gcat.h.molsCH4 convertido, 

para o Ni/Ce. Os catalisadores Ni/Ce-T e Ni/Ce-TL apresentaram menor deposição de carbono, o que 

mostra que a calcinação em alta temperatura, na presença de Ni, favoreceu a formação de C. A 

inserção de 10, 20 e 50% de Pr no suporte influenciou no sentido de menores formações de C. Estes 

catalisadores apresentaram diâmetros de Ni superiores a 50nm (que estaria fora do intervalo ideal 

para formação de filamentos de C), e seus maiores graus de redução resultaram em menores 

quantidades de C. Já o catalisador com 80% Pr, com diâmetro de Ni0 de 29 nm, apresentou a mesma 

quantidade de C formado que o catalisador com 20% Pr. Apesar de possuir uma redutibilidade 

superior, o valor do diâmetro do metal encontra-se em uma faixa ótima de favorecimento na deposição 

de C. Com isso, a alta redutibilidade do material contribui com os mecanismos de remoção de C, 

compensando o efeito oposto das partículas de Ni. Adicionalmente, análises de Espectroscopia 

Raman dos suportes CeO2, Ce0,5Pr0,5 e Ce0,2Pr0,8 confirmaram a maior presença de vacâncias de 

oxigênio nos suportes com maior teor de Pr. 

Conclui-se, portanto, que os catalisadores estudados se mostraram bastante resistentes ao 

coque. Dentre eles, o material contendo maior teor de Pr (80%) parece ser bastante promissor para o 

uso em células SOFC, já que, além de formar pouco carbono, apresentou maior atividade e 

estabilidade ao longo da reação. 
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CAPÍTULO 6 

SUGESTÕES 

 

 

A fim de melhor avaliar o comportamento das amostras não dopadas, sugere-se a realização 

de difração de raios x in situ durante a redução das amostras Ni/Ce, Ni/Ce-TL e Ni/Ce-T, até a 

temperatura de 800 °C. Também é aconselhável realizar análises de TPR para as duas últimas 

amostras. 

Para esclarecer a questão da reoxidação inicial e período de ativação na reforma seca, em 

alguns dos catalisadores, poderia ser realizada uma análise do efeito oxidativo do CO2 sobre as 

partículas de Ni metálico. Para isso, as amostras seriam submetidas a um fluxo de CO2, seguido de 

passivação. Uma análise de DRX das amostras passivadas poderia revelar se houve oxidação do Ni a 

NiO pela ação do CO2 no início da reação, assim como em FARIA (2012). Uma outra alternativa seria 

a realização de análises DRX in situ durante a reação.  

A variação da razão CH4/CO2 na alimentação poderia esclarecer a influência das rotas de 

formação de carbono, por CH4 ou CO2, como estudado por VASILIADES et al (2016). Esta variação 

também permitiria a avaliação da tolerância dos catalisadores a esse tipo de variável, comum em 

combustíveis como o biogás. Além disso, alguns autores propõem métodos alternativos para o 

controle dos tamanhos de cristalito em tratamentos térmicos de alta temperatura. CHEN e WANG 

(2000) propõem uma sinterização em duas etapas, que inibiria o crescimento de grãos. Eles 

mostraram ser possível limitar o crescimento das partículas do Y2O3 a 60nm, com o aquecimento até 

aproximadamente 1300 °C e posterior resfriamento até 1150 °C, mantendo-se essa temperatura mais 

baixa por 20 h. Esta segunda etapa revelou ser eficiente na supressão do mecanismo de crescimento 

das partículas. A aplicação deste método poderia ser útil na avaliação da influência dos tamanhos de 

partículas na atividade catalítica e na formação de carbono. 

Por fim, sugere-se a aplicação dos catalisadores Ni/Ce0,8Pr0,2 e o Ni/Ce0,2Pr0,8 em anodos de 

células SOFC alimentadas com H2 e com biogás, para avaliação da performance da célula com estes 

materiais. A utilização conjunta de eletrólitos a base de YSZ e de céria poderia esclarecer os efeitos 

das interações entre o YSZ e o anodo a base de céria, em relação à difusão de material na interface 

entre eles, e em relação à condutividade do anodo e densidade de potência da SOFC. 
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ANEXO A 

DEMONSTRAÇÃO DE CÁLCULOS 

 

Para exemplificação de cálculo, serão utilizados nessa sessão os dados do catalisador Ni/Ce0,9Pr0,1. 

 

A.1 PREPARO DOS CATALISADORES 

 Pesagem dos precursores: Ce(NH4)2(NO3)6 e Pr(NO3)3.6H2O 

Massa de suporte desejada: 10 g 

Massa molar (MM): CeO2: 172,12 g/mol  

Ce(NH4)2(NO3)6 : 548,22 g/mol 

Pr(NO3)3.6H2O: 329,8 g/mol 

Ns = N° mols do suporte = 10,0/172,12 = 0,0581 mols (a)  

(a) (considerando o Pr como parte da estrutura do óxido de cério) 

Nt = N° mols Cério + Praseodímio = Ns = 0,0581 mols 

NCe= 90%*Nt = 0,05229 mols   NPr = 10%*Nt = 0,00581 mols 

N-Ce(NH4)2(NO3)6 = NCe = 0,05229 mols  N-Pr(NO3)3.6H2O = NPr = 0,00581 mols 

m Ce(NH4)2(NO3)6 = NCe*548,22 = 28,6659 g m Pr(NO3)3.6H2O = NPr*329,8 = 1,9161 g 

m pesada Ce(NH4)2(NO3)6 = 28,6474 g  m pesada Pr(NO3)3.6H2O = 1,9137 g 

 

 Volume de NH4OH necessário: 

Reação de precipitação: (NH4)2Ce(NO3)6 + 4 NH4OH  Ce(OH)4 + 6 NH4NO3 

 

Com o fato de que um mol de (NH4)2Ce(NO3)6 gera 4 mols de hidroxila (OH-), aliado à utilização 4 

vezes em excesso de NH4OH, fazemos a seguinte conta: 

 

N-NH4OH = 4*4*Nt = 0,9296 mols  

V-NH4OH = N-NH4OH*MM-NH4OH /(F-NH3*ρ NH4OH) 

ρ NH4OH = 0,88–0,957 g/ml MM-NH4OH = 35,05 g/mol F-NH3 = 0,28g NH3/ g solução 

V-NH4OH = 121,6–132,3 ml V-NH4OH medido = 132 ml 

 

 Volume de água necessário para uma solução de 0,2M: 

Vtotal = Nt / (0,2mol/1000 ml) = 290,5 ml 

Vágua deionizada = Vtotal – VNH4OH ≈ 158,5 ml  Vágua deionizada medida = 158 ml 
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 Volume de água deionizada utilizada na filtração a vácuo: 10 litros 

 Massa do suporte calcinado e peneirado: msuporte = 9,4340 g 

 

 Pesagem do precursor metálico: Ni(NO3)2.6H2O  

MM Ni(NO3)2.6H2O = 290,79 g m Ni desejada = msuporte*10/90 = 1,0482 g (10% p/p Ni) 

MM Ni = 58,69 g   m Ni(NO3)2.6H2O = 1,0482*290,69/ 58,69 = 5,1936 g 

m pesada Ni(NO3)2.6H2O = 5,1959 g 

 

 Volume de água deionizada adicionada ao balão de rotavapor: 

VH2O = (m Ni(NO3)2.6H2O)*(15ml/gprecursor) = 78 ml 

  

Tabela A.1 – Massas dos catalisadores obtidas após impregnação, calcinação e peneiração. 

Material Massa (g) 
Massa de suporte 

reservado (g) 

Ni/Ce 3,8630 1,0825 

Ni/Ce0,9Pr0,1 6,3028 --- 

Ni/Ce0,8Pr0,2 5,0359 3,4702 

Ni/Ce0,5Pr0,5 5,6415 1,6244 

Ni/Ce0,2Pr0,8 4,1413 --- 

Ni/Pr   

Ni/Ce-TL 4,0158 
0,3908 

Ni/Ce-T 3,7090 

 

 

 

A.2 DIÂMETROS DE CRISTALITO 

Utilizando a equação de Williamson-Hall (3.2) e os difratogramas obtidos para cada 

catalisador, para cálculo do diâmetro de cristalito do CeO2 em temperatura ambiente:  

𝛽𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜 . cos 𝜃 = 4𝜀. sin 𝜃 + (𝑘. 𝜆 𝑑⁄ ) (3.2) 

 

k = 0,9  λ = 1,03305 Å  βinstrumento-LNLS = 0,06º   βobservado = FWHM 

θ (rad) = 2θ(°)*(π rad / 180°) 

A Tabela A.2 abaixo mostra os ângulos de Bragg para o CeO2 com estrutura cúbica (1,1,1) 

em temperatura ambiente (λ = 1,03305 Å), os valores de largura à meia altura (FWHM) obtidos a 

partir das Gaussianas geradas para cada linha de difração, e demais parâmetros calculados para 

obtenção da regressão linear. 
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Tabela A.2 – Parâmetros utilizados na regressão linear para cálculo do diâmetro de cristalito pela 

equação de Williamson-Hall do material calcinado (Ni/Ce0,9Pr0,1) 

Linhas do CeO2 FWHM (°) 2θ (°) θ (rad) sen θ cos θ FWHM (rad) * cosθ 

1 0,06737 18,99867 0,1658 0,1650 0,9863 0,0012 

2 0,06566 21,97793 0,1918 0,1906 0,9817 0,0011 

3 0,07196 31,29393 0,2731 0,2697 0,9629 0,0012 

4 0,07346 36,88043 0,3218 0,3163 0,9487 0,0012 

5 0,08206 49,14325 0,4289 0,4158 0,9094 0,0013 

 

No MS Excel, fez-se a regressão linear na forma da equação (3.2), resultando nos seguintes valores:  

Coeficiente linear = k.λ/d = 0,00103  R² = 0,90875. 

 Com isso, dCeO2 = 90 nm. 

 Para a equação de Scherrer, cada linha de difração gera um diâmetro de cristalito. Utiliza-se 

geralmente o pico mais intenso. No entanto, há limitação para baixos valores de FWHM, não podendo 

este valor ser inferior ao valor de βinstrumento. 

 

A.3 PARÂMETROS DE REDE (a) 

 Para o cálculo do parâmetro de rede do óxido de cério ao longo da redução até 800 °C, foram 

utilizadas a equação de Bragg (3.4), a equação (3.5) para o CeO2. 

 

2𝑑. 𝑠𝑒𝑛 𝜃 = 𝑁. 𝜆 (3.4) 

1
𝑑²⁄ = (ℎ2 + 𝑘2 + 𝑙2) 𝑎²⁄  (3.5) 

Com: λ = 1,03305 Å e N = 1. 

 Cálculo de (a) para o CeO2 padrão (5% O2/N2): 

Tamb: 2θ= 19,015°    θ= 2θ*π/(2*180)= 0,1659 rad  

De (3.4): d= 1*1,03005/(2*sen θ)  d= 3,1271 Å 

(h,k,l) = (1,1,1) para o CeO2 no estado cúbico 

De (3.5): 𝑎 = √(ℎ2 + 𝑘2 + 𝑙2) ∗ 𝑑² a= 5,4163 Å 

 

 Cálculo de (a) para o CeO2 do catalisador analisado: 

(h,k,l) = (1,1,1) 

2θ = 18,9987°    θ = 2θ*π/(2*180)= 0,1658 rad 

De (3.4): d = 1*1,03005/(2*sen θ) d = 3,12956 Å 

De (3.5): 𝑎 = √(ℎ2 + 𝑘2 + 𝑙2) ∗ 𝑑² a = 5,4206 Å 
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A.4 GRAU DE REDUÇÃO 

Após a obtenção dos dados de Sinal TCD, Concentração TCD e tempo de redução nas análises 

TPR, a equação (3.7) foi utilizada para obtenção das curvas Vazão H2 vs Tempo de redução. Estas 

foram plotadas e trazidas para a origem através da ação “subtract straight line”. As áreas foram então 

calculadas de acordo com as regiões de Baixa (até 750 °C) e Alta temperaturas (750 – 1000 °C), 

exceto para o Ni/Pr, em que a divisão de regiões ficou em 500 °C.  

𝑉𝑎𝑧ã𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 𝐻2 = 𝐶𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 𝐻2(%) × 𝑣𝑎𝑧ã𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑖𝑠𝑡𝑢𝑟𝑎 (3.6) 

Com os dados de teor de Ni, vazão de mistura contendo H2, massas molares e massa de 

catalisador, foram realizados os seguintes cálculos para o Ni/Ce0.9Pr0.1: 

Massa de catalisador utilizada da análise TPR = 99,8 mg = 0,0998 g 

Teor de Ni obtido em análise FRX = 8,93% 

Massas Molares (g/mol): Ni: 58,69 NiO: 74,69 Ce0,9Pr0,1O2: 172,20 

 

massa Ni = 8,93% * massa catalisador = 0,00891 g 

massa NiO = massa Ni * MMNiO / MMNi = 0,01134 g 

massa suporte = massa catalisador – massa NiO = 0,08846 g 

NiO + H2  Ni + H2O 

mols H2 teórico-NiO = massa NiO/MM-NiO = 0,01134/74,69 = 1,55E-04 mols de H2 necessários para 

reduzir totalmente o NiO presente na amostra. 

Ce0,9Pr0,1O2 + 0,5 H2  (0,9/2) Ce2O3 + (0,1/2) Pr2O3 + 0,5 H2O (Redução total) 

nH2O na reação acima: 2*(1) – 3*(0,9/2 + 0,1/2) = 2 – 1,5 = 0,5 

mols H2 teórico-Suporte = 0,5*massa suporte/MM-suporte = 2,56E-04 mols 

 

Baixa Temperatura (BT):  

Area-BT (ml) = 4,0575 

volume H2-BT (L) = Area/1000 = 4,057E-3 L 

{P.V = n.R.T, Lei dos gases ideais} 

mols H2 consumido = volume H2-BT/(0,08206*298)  

 mols H2 consumido-BT = 1,659E-4  mols 

 Grau de redução-NiO-BT = mols H2 consumido-BT / mols H2 teórico-NiO * 100% 

 Grau de redução-NiO-BT = 100*1,659E-4 / 1,55E-4 = 107,36% (100%) 
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Alta Temperatura (AT):  

Area-AT (ml) = 0,78548 

volume H2-AT (L) = 7,855E-4 L 

mols H2 consumido-AT = volume H2-AT/(0,08206*298) = 3,212E-5 mols 

      Grau de redução-Suporte-AT = mols H2 consumido-AT)/ mols H2 teórico-Suporte-AT * 100% 

 Grau de redução-Suporte-AT = 13,12% 

 

Valores calculados considerando a área total da curva (BT + AT): 

mols H2 consumido-TOTAL = mols H2 consumido-BT + mols H2 consumido-AT 

Grau de redução-NiO-TOTAL = (mols H2 consumido-TOTAL)/ mols H2 teórico-NiO*100% 

Grau de redução-Suporte-TOTAL = (mols H2 consumido-TOTAL – mols H2 teórico-NiO)/ mols H2 teór-Suporte 

*100% 

Grau de redução-NiO-TOTAL = 128,14% 

Grau de redução-Suporte-TOTAL = 16,97% ª  

( ª Considerando redução do suporte após 100% de redução do NiO.) 

 

A.5 CONVERSÕES E SELETIVIDADES 

A conversão dos reagentes (Xi) e a seletividade dos produtos (Sp) foram calculadas de 

acordo com as seguintes equações: 

𝑋𝑖 = (
(𝑛𝑖 − 𝑛)

𝑛𝑖
⁄ ) × 100 (3.7) 

𝑆𝑝 = ( 
𝑛𝑝

𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
⁄ ) × 100 (3.8) 

 

Exemplo para a conversão inicial de CH4 do Ni/Ce0,9Pr0,: 

xCH4 = ((3,769 – 1,775)/ 3,769)*100% = 52,9% 

Exemplo para a seletividade inicial de H2 do Ni/Ce0,9Pr0,1: 

 SH2 = (1,980/(2,525+1,980+0,331))*100% = 40,9% 

 

A.6 FREQUÊNCIA DE REAÇÃO (TOF) 

Com as equações abaixo, calcula-se as medidas de TOF. 

𝑇𝑂𝐹 =
𝑟𝐶𝐻4

á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑁𝑖⁄  (3.9) 

𝑟𝐶𝐻4 =
𝐹𝐶𝐻4 × 𝑥𝐶𝐻4

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑁𝑖
⁄  (3.10) 



124 

á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑁𝑖 = 𝐷𝑁𝑖 × á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑁𝑖 (3.11) 

á𝑡𝑜𝑚𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒 𝑁𝑖 =
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑁𝑖

𝑀𝑀𝑁𝑖
 (3.12) 

𝐷𝑁𝑖 =
1

𝑑𝑁𝑖
 

(3.13) 

 

Para o Ni/Ce0,9Pr0,1:  

xNi = 8,93% 

massa Ni = massa catalisador * xNi = 36,9mg*8,93% = 3,295 mg = 0,003295 gNi 

rCH4 = 3,41.10-5 mol/s * 0,0893 / 0,003295 gNi = 1,25.10-03 mol/(s.gNi)  

ou, não considerando a massa de níquel: 

rCH4 = 3,41.10-5 mol/s * 0,0893 = 4,12.10-06 mol/s 

DNi = dispersão do Ni = 1/diâmetro = 1/49,8 = 0,0201 nm-1 

Átomos totais de Ni = massa-Ni /MMNi = 0,003295 / 58,69 = 5,61.10-5 mols 

Átomos superficiais de Ni = DNi * Átomos totais de Ni = 1,13.10-6 mols 

TOF = rCH4 / Átomos superficiais de Ni 

TOF = (1,25.10-03 mol/(s.gNi))/ 1,13.10-6 mol TOF = 1009,45 (s.gNi)
-1  

TOF = (4,12.10-06 mol/s)/ 1,13.10-6 mol  TOF = 3,6553 s-1 

 

 

A.7 QUANTIDADE DE CARBONO FORMADO 

 Quantidade referência de CO2: 

A medição do sinal de CO2 com vazão conhecida (após o TPO) se dá com 11ml/min de CO2, o 

que equivale a 4,50E-04 mols em pressão atmosférica e 298K.  

Para cada catalisador, é feita a integração da curva de Intensidade vs tempo para os últimos 60s da 

análise, para obtenção da área equivalente. 

Assim, para o Ni/Ce0,9Pr0,1: Area-CO2-Ref = 1,7618E-08  4,50E-04 mols CO2 

 

 Quantidade de CO2 gerado no TPO: 

Para a quantificação do CO2 gerado durante a oxidação, é feita a integração da curva de 

Intensidade vs tempo para todo o tempo de análise. A área obtida é proporcional ao CO2 gerado pelo 

carbono da amostra, cuja quantidade pode ser relacionada ao valor de referência através de uma 

simples regra de três. 

Area-CO2-TPO = 2,386E-09  (4,50E-04*2,386E-09 / 1,7618E-08) = 6,10E-05 mols CO2 
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 Quantidade de carbono (C) gerado durante a reforma: 

Por estequiometria, sabemos que a relação C 1:1 CO2 é válida para a reação de oxidação  

C + O2  CO2.  

Portanto, massa C = mols CO2-TPO *12*1000 = 0,73 mgC. 

Visto que foram utilizados 100,7mg de catalisador e que a reação durou 24h, temos: 

Formação de C = 0,3027 mgC/(gcat.h). 

Agora, considerando o número de mols de metano convertidos durante a reforma seca, calcula-se: 

 mols CH4 convertidos /min = conversão CH4 * Vazão CH4*P/ (T*R) =  

xCH4* 50ml/min*1L/1000ml*(298*0,082)  

= xCH4* 0,00205 mols/min 

 

Plota-se a curva de mols CH4 convertidos/min vs tempo (min) e, com a integração da mesma, o valor 

da área será o número de mols de CH4 convertidos durante toda a reação. 

Area-CH4-convertido = mols totais CH4 convertidos = 1,4662 mols 

Formação de C = 0,21 mgC/(gcat . mols CH4 convertidos . h) 

 

A.8 CONVERSÃO DE 2θ 

 

 Os valores de ângulo de Bragg dos Difratogramas in situ realizados no LNLS, originalmente 

com radiação de comprimento de onda λ = 1,03305 Å, foram convertidos para valores equivalentes a 

um comprimento de onda de 1,5406 Å (mais comumente utilizado). Para isso, baseou-se na equação 

de Bragg (3.4), como visto abaixo. 

 

2𝑑. 𝑠𝑒𝑛 𝜃 = 𝑁. 𝜆 (3.4) 

Em que: 

d = distância entre os planos do cristal = CONSTANTE; 

λ = comprimento de onda da radiação 

N = n° inteiro de ondas (N=1 para fins de cálculo) = CONSTANTE. 

 

Portanto,  

2𝑑

𝑁
= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 𝜆/𝑠𝑒𝑛 𝜃 𝑠𝑒𝑛 𝜃2 = 𝑠𝑒𝑛 𝜃1 × 

𝜆2
𝜆1

⁄  

 

E por fim, 𝜃2 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑛 𝜃2. 
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ANEXO B 

FIGURAS EXTRAS: TESTES CATALÍTICOS 

 

Figura B.1 – Conversões e Seletividades do teste catalítico do Ni/Ce. 

 

 

Figura B.2 – Conversões e Seletividades do teste catalítico do Ni/Ce-TL 
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Figura B.3 – Conversões e Seletividades do teste catalítico do Ni/Ce-T 

 

 

 

Figura B.4 – Conversões e Seletividades do teste catalítico do Ni/Ce0,9Pr0,1 
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Figura B.5 – Conversões e Seletividades do teste catalítico do Ni/Ce0,8Pr0,2 

 

 

 

Figura B.6 – Conversões e Seletividades do teste catalítico do Ni/Ce0,5Pr0,5 
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Figura B.7 – Conversões e Seletividades do teste catalítico do Ni/Ce0,2Pr0,8 

 

 

 

Figura B.8 – Conversões e Seletividades do teste catalítico do Ni/Pr 
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ANEXO C 

FICHAS CATALOGRÁFICAS ICSD 

 

Fichas catalográficas dos padrões utilizados para identificação de fases cristalinas. 

Comprimento de onda: 1,5406 Å. 

 

Tabela C.1 – Ficha ICSD do NiO, código 92127. 

H K L 2THETA D-VALUE MULT INTENSITY 

1 -1 -1 37,29 24,096 2 569,9 

0 0 3 37,35 24,057 2 567,3 

1 -1 2 43,34 20,859 2 1000 

2 -1 0 62,92 14,758 2 286,8 

1 -1 -4 63,01 14,741 2 285,4 

0 2 1 75,48 12,585 2 71,5 

1 1 -3 75,52 1,258 2 71,4 

0 1 5 75,59 12,569 2 71,2 

2 -2 -2 79,49 12,048 2 132,2 

0 0 6 79,64 12,028 2 131,4 

2 -2 4 95,22 10,429 2 85,2 

 

Tabela C.2 – Ficha ICSD do Ni, código 260169. 

H K L 2THETA D-VALUE MULT INTENSITY 

1 1 1 44,45 20,367 2 1000 

0 2 0 51,79 17,638 2 620,5 

2 2 0 76,29 12,472 2 176,4 

0 2 2 76,29 12,472 2 176,4 

 

Tabela C.3 – Ficha ICSD do CeO2, código 72155. 

H K L 2THETA D-VALUE MULT INTENSITY 

1 1 1 28,54 3,1249 2 1000 

0 2 0 33,07 2,7062 2 394,8 

2 2 0 47,47 1,9136 2 342,6 

1 3 1 56,33 1,6319 2 140,5 

2 -2 2 59,08 1,5624 2 83,7 

4 0 0 69,4 1,3531 2 96,3 

3 1 -3 76,69 1,2417 2 54,9 

4 2 0 79,06 1,2102 2 38,4 

2 -2 4 88,41 1,1048 2 48,7 

5 -1 -1 95,38 1,0416 2 34,4 
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Tabela C.4 – Ficha ICSD do Ce11O20, código 88758. 

H K L 2THETA D-VALUE MULT INTENSITY 

0 1 0 13,37 66,179 2 14,5 

1 0 1 16,07 5,511 2 19,5 

0 0 2 17,38 50,988 2 12,8 

1 -1 1 18,74 47,303 2 23,6 

1 -1 -1 19,85 44,694 2 8,8 

0 1 -2 20,77 42,728 2 8,6 

1 1 -1 21,59 41,118 2 24,3 

1 1 1 22,97 38,684 2 10,4 

1 -2 0 27,97 3,187 2 1000 

2 0 -1 28,11 3,172 2 989,1 

0 1 3 30,84 28,969 2 7,1 

1 -1 -3 32,55 27,487 2 407,9 

2 1 -1 32,83 2,726 2 12 

1 -2 -2 34,57 25,923 2 7,6 

2 -2 1 35,34 25,377 2 10,2 

0 1 -4 36,31 2,472 2 11 

1 -1 4 38,25 23,513 2 9,2 

3 -1 0 40,72 2,214 2 8,6 

3 -1 -1 41,87 21,559 2 9 

0 3 1 42,85 21,087 2 11,9 

2 2 1 43,44 20,816 2 8 

1 3 -1 45,39 19,964 2 9,3 

3 -2 -1 46,58 19,481 2 326,6 

1 0 5 46,82 19,388 2 322,5 

3 -1 3 48,65 1,87 2 8,8 

1 -3 4 51,82 17,627 2 9,7 

2 2 -4 53,09 17,236 2 9,7 

2 3 0 53,65 17,068 2 6,4 

3 -2 -3 54,22 16,903 2 4,2 

3 -3 2 55,24 16,616 2 135,6 

3 2 -2 55,44 16,559 2 126 

0 1 6 57,39 16,042 2 7,3 

2 -4 0 57,81 15,935 2 82,6 

0 2 -6 58,18 15,844 2 73,9 

4 0 2 58,85 15,679 2 7,4 

2 0 -6 60,69 15,247 2 6 

1 4 1 61,65 15,033 2 7,5 

0 4 -4 63,52 14,633 2 5,4 

3 3 -2 65,69 14,203 2 7,9 

2 4 -1 67,05 13,947 2 6 

4 -2 4 68,19 13,741 2 88,7 

4 -3 3 68,93 13,612 2 5,9 
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Tabela C.5 – Ficha ICSD do Ce7O12, código 88754. 

H K L 2THETA D-VALUE MULT INTENSITY 

1 -2 0 17,12 51,754 2 29,6 

1 -1 2 20,91 42,447 2 31,5 

0 0 3 27,74 32,128 2 977,8 

2 -3 -1 27,89 31,964 2 1000 

3 0 0 29,88 2,988 2 8,4 

3 -1 -2 32,27 27,717 2 411,6 

1 -2 3 32,78 27,296 2 23,9 

4 -3 1 37,32 24,074 2 13,4 

0 1 -4 38,66 2,327 2 11,2 

3 -4 -2 40,81 22,095 2 19,8 

3 -3 -3 41,23 2,188 2 21,5 

3 -3 3 42,56 21,224 2 2,1 

4 0 1 44,55 20,321 2 13,7 

2 -2 4 44,94 20,153 2 10,4 

1 2 -4 48,06 18,915 2 281,1 

5 -2 -2 48,25 18,846 2 17,5 

2 -5 -2 51,57 17,709 2 9,5 

1 -1 5 52,87 17,303 2 7,8 

3 1 -4 54,74 16,755 2 13,2 

3 -1 -5 54,91 16,708 2 112 

5 -4 3 54,99 16,685 2 109,6 

2 4 1 57,31 16,064 2 109 

0 0 6 57,63 15,982 2 68,3 

6 -2 2 58,03 1,588 2 65,8 

4 2 2 59 15,643 2 16,9 

6 -1 1 60,28 15,342 2 10,1 

0 3 -6 66,27 14,093 2 6,4 

5 -2 -5 67,54 13,858 2 10,9 

5 -3 5 67,54 13,858 2 5,5 

4 -6 4 68,72 13,648 2 62,6 

6 -6 3 70,26 13,387 2 7,6 

3 -1 7 74,51 12,725 2 31,9 

4 -6 -5 74,72 12,694 2 33,7 

8 -3 -1 75,57 12,572 2 4,6 

3 -8 -1 76,7 12,414 2 33,3 

8 -5 -2 77,12 12,357 2 22,2 

3 1 -7 79,85 12,002 2 5,5 

1 2 8 85,87 11,308 2 22,1 

8 -5 4 86,01 11,294 2 24,8 

6 -9 0 87,39 11,151 2 24,4 

6 0 -6 89,72 1,092 2 7 
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Tabela C.6 – Ficha ICSD do Pr12O22, código 82107. 

H K L 2THETA D-VALUE MULT INTENSITY 

1 -1 -2 19,27 46,012 2 12,5 

1 -2 -1 20,8 42,681 2 6,7 

1 0 2 21,09 42,085 2 22,7 

1 -2 1 22,34 3,977 2 9 

0 0 4 28,23 31,583 2 1000 

1 -3 1 28,25 31,563 2 989,9 

2 0 -2 28,29 31,516 2 992,1 

1 -3 -3 32,74 27,334 2 419,5 

2 -1 2 33,68 26,591 2 7,9 

1 4 1 35 25,616 2 6,9 

2 -3 1 37,46 2,399 2 7,1 

1 5 0 41,22 21,882 2 4,7 

0 5 2 41,43 21,778 2 5,4 

1 0 -6 42,73 21,146 2 14,1 

1 3 5 46,95 19,338 2 316,3 

3 3 -1 47,03 19,307 2 311,8 

1 0 6 47,52 19,117 2 7 

3 4 -1 51,69 1,767 2 6,9 

3 -2 3 52,63 17,376 2 6,7 

2 -3 5 54,84 16,726 2 7,9 

0 6 -4 55,7 1,649 2 134,1 

2 6 -2 55,73 1,648 2 132,6 

3 -3 3 55,75 16,476 2 124,7 

4 0 0 55,81 1,646 2 125,6 

4 1 0 56,42 16,297 2 6,4 

0 7 -2 57,44 1,603 2 5,5 

0 0 8 58,39 15,792 2 82,2 

4 0 -4 58,53 15,758 2 81,2 

3 4 3 59,93 15,423 2 5,3 

3 0 6 66,61 14,028 2 7,7 

2 6 -6 68,61 13,667 2 86,9 

4 1 4 69,2 13,565 2 6,7 

1 -3 9 75,73 1,255 2 46,8 

4 6 0 75,85 12,533 2 46,2 

5 3 -3 75,91 12,524 2 44,7 

0 6 -8 78,07 1,223 2 34,1 

5 3 1 78,22 12,211 2 30,4 

1 9 5 87,27 11,163 2 40,5 

6 0 -2 87,48 11,142 2 35,6 
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Tabela C.7 – Ficha ICSD do Pr2NiO4, código 81577. 

H K L 2THETA D-VALUE MULT INTENSITY 

0 0 2 14,22 62,232 2 56,7 

1 1 1 24,26 36,656 2 168,7 

0 0 4 28,67 31,116 2 368,4 

1 1 3 31,75 28,164 2 733,7 

0 2 0 32,8 27,283 2 1000 

2 0 0 33,2 26,964 2 965,9 

0 2 -2 35,91 24,988 2 8,6 

2 0 -2 36,28 24,742 2 8,2 

1 -1 5 43,3 20,881 2 91,2 

0 0 6 43,6 20,744 2 271 

0 2 -4 44,11 20,514 2 184,7 

2 2 0 47,36 19,179 2 422,4 

1 3 -1 53,64 17,072 2 18,7 

0 2 -6 55,61 16,513 2 75,3 

2 -2 4 56,3 16,326 2 49,1 

1 -1 -7 57,05 16,132 2 61,1 

1 -3 -3 57,89 15,916 2 114 

3 -1 -3 58,4 15,789 2 110,6 

0 0 8 59,35 15,558 2 88,7 

1 -3 5 65,86 1,417 2 19,4 

2 2 6 66,32 14,082 2 54,6 

3 -1 5 66,33 1,408 2 18,8 

0 4 0 68,76 13,642 2 103,4 

0 2 -8 69,49 13,515 2 36,5 

4 0 0 69,69 13,482 2 98,2 

2 0 -8 69,73 13,476 2 36,1 

3 3 -1 74,55 12,719 2 6,5 

0 4 4 76,13 12,494 2 17,8 

0 0 10 76,47 12,446 2 13,4 

1 3 -7 76,99 12,375 2 22,1 

3 1 -7 77,44 12,315 2 21,7 

3 -3 3 78,16 12,219 2 40,1 

2 4 0 78,52 12,173 2 52,4 

4 -2 0 79,18 12,087 2 51 

2 2 -8 79,22 12,082 2 30,8 

0 4 6 85,04 11,398 2 21,3 

3 -3 5 85,27 11,373 2 7,5 

2 -4 4 85,61 11,336 2 16,8 

4 0 -6 85,91 11,304 2 20,6 

4 -2 -4 86,27 11,267 2 16,4 

1 -1 11 90,43 10,853 2 33,2 
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Tabela C.8 – Ficha ICSD do Pr2O3 cúbico, código 647290. 

H K L 2THETA D-VALUE MULT INTENSITY 

2 0 0 15,88 5,575 2 5,2 

1 2 1 19,49 4,552 2 49,8 

2 2 2 27,69 32,187 2 1000 

0 4 0 32,08 27,875 2 423,1 

4 -1 -1 34,09 26,281 2 26,6 

2 -4 0 35,99 24,932 2 11,1 

3 -3 2 37,81 23,772 2 16,8 

3 1 -4 41,25 21,867 2 18,9 

5 2 -1 44,47 20,357 2 5,5 

4 0 -4 46,01 19,711 2 229,9 

3 3 4 47,51 19,122 2 10,4 

0 0 6 48,98 18,583 2 11 

2 3 5 50,41 18,088 2 3,8 

1 -1 -6 50,41 18,088 2 12,8 

6 -2 0 51,82 1,763 2 7,9 

1 4 -5 53,2 17,205 2 7,6 

2 2 -6 54,55 16,809 2 80,7 

1 -3 -6 55,88 1,644 2 10,5 

4 -4 -4 57,19 16,094 2 42,1 

3 -5 4 58,48 15,768 2 4,3 

0 6 -4 59,76 15,462 2 13,2 

6 -3 3 61,02 15,173 2 4,8 

4 6 2 62,26 1,49 2 8,9 

6 1 -5 65,91 14,161 2 4,3 

7 3 2 65,91 14,161 2 0,2 

0 0 8 67,1 13,937 2 42,9 

1 -8 -1 68,28 13,725 2 4,3 

5 -5 -4 68,28 13,725 2 2,9 

2 0 8 69,46 13,521 2 6,5 

3 6 5 70,62 13,327 2 3,9 

2 2 -8 71,78 1,314 2 7,2 

6 -6 2 74,07 1,279 2 15,3 

7 5 2 75,2 12,625 2 0,3 

0 4 8 76,33 12,466 2 11,2 

8 -4 4 85,2 1,138 2 9 

0 6 8 87,4 1,115 2 11,2 

8 6 2 89,58 10,933 2 9,7 

6 8 -2 89,58 10,933 2 0,8 
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Tabela C.9 – Ficha ICSD do Pr2O3 hexagonal, código 61179. 

H K L 2THETA D-VALUE MULT INTENSITY 

1 -1 0 26,66 33,409 2 365,4 

0 0 2 29,7 3,006 2 1000 

0 1 -1 30,59 29,203 2 495,8 

1 0 -1 30,59 29,203 2 771,7 

0 1 -2 40,33 22,346 2 78,1 

1 0 -2 40,33 22,346 2 235,5 

2 -1 0 47,08 19,289 2 381,5 

1 -1 -3 53,26 17,185 2 175,6 

2 -2 0 54,92 16,704 2 42,5 

2 -1 2 56,65 16,234 2 141,8 

0 2 -1 57,19 16,095 2 111,4 

0 0 4 61,66 1,503 2 103 

1 0 -4 68,39 13,707 2 23,3 

0 2 3 73,79 12,831 2 56,9 

3 -2 0 75,18 12,627 2 14,7 

1 2 1 77,12 12,358 2 40,4 

0 0 5 79,68 12,024 2 2,6 

1 1 -4 81,04 11,856 2 42,4 

1 2 -2 82,85 11,642 2 7,8 

1 2 2 82,85 11,642 2 19,4 

1 0 5 85,82 11,314 2 37,5 

0 2 -4 87,17 11,173 2 11,4 

3 0 0 87,53 11,136 2 47 

 

 

 


