
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENGENHARIA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENEGENHARIA QUÍMICA 

 

 

 

 

 

VICTOR TERRA LIMA 

 

 

 

 

PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO A PARTIR DA REFORMA A VAPOR DO BIOETANOL, 

USANDO ÓXIDOS DO TIPO PEROVSKITA SrTi1-XFeXO3 COMO CATALISADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2021 

 



VICTOR TERRA LIMA 

 

 

PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO A PARTIR DA REFORMA A VAPOR DO 

BIOETANOL, USANDO ÓXIDOS DO TIPO PEROVSKITA SrTi1-XFeXO3 COMO 

CATALISADORES  

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia Química da Universidade Federal 

Fluminense, como requisito parcial para a obtenção de 

Grau de Mestre em Engenharia Química. 

 

 

 

 

 

 

Orientadores: 

Profa. Dra. Lisiane Veiga Mattos 

Dr. Fábio Bellot Noronha 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI 

2021 



 

 

 



VICTOR TERRA LIMA 

 

“PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO A PARTIR DA REFORMA A VAPOR DO 

BIOETANOL, USANDO ÓXIDOS DO TIPO PEROVSKITA SrTi 1-x FexO3 COMO 

CATALISADORES”. 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação 

em Engenharia Química da Universidade Federal 

Fluminense, como requisito parcial para a obtenção de 

Grau de Mestre, Área de Concentração: Processos e 

Fenômenos da Indústria da Transformação. 

 

 

 

    Aprovada em 11 de Fevereiro de 2021. 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

__________________________________________________ 

Prof.ª Lisiane Veiga Mattos, D.Sc. (Orientadora) 

Universidade Federal Fluminense 

 

 

 

_____________________________________________ 

Prof. André Von Held Soares, D.Sc. 

Universidade Federal Fluminense 

 

 

 

__________________________________________________ 

Prof.ª Sania Maria de Lima, D.Sc. 

Universidade Federal de São Paulo 

 

 

Niterói 

2021 

 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos meus pais 

Mônica e Jaime por propiciarem esta 

oportunidade. 

 

 



5 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Aos meus pais, Mônica e Jaime, por toda a dedicação direcionada a mim e ao meu irmão, 

lutando sempre para nos oferecer a melhor educação e nos apoiando sempre em nossas escolhas. 

Família, obrigada por tudo! Amo vocês! 

  

Aos meus orientadores a Doutora Lisiane Veiga Mattos e ao Doutor Fábio Bellot Noronha, por 

toda confiança, ensinamento, apoio e paciência no decorrer do mestrado.  

 

Ao Doutor Raimundo Crisóstomo Rabelo Neto, por sempre me ajudar muito e por toda sua 

contribuição neste trabalho.  

 

A Doutora Lidia Oazem de Oliveira da Costa, que sempre se mostrou disposta a ajudar ou 

resolver os problemas encontrados no decorrer deste trabalho. 

 

Aos profissionais do Laboratório de Catálise do INT, por toda assistência necessária e pelas 

análises de TPR e BET. 

 

Aos integrantes da equipe do Laboratório Multiusuários de Caracterização de Materiais 

(LAMATE) (www.uff.br/lamate) pelo treinamento e assistência referentes aos resultados do 

Analisador térmico Shimadzu TGA-60 incluídos nesta publicação. 

 

Aos integrantes da equipe do O Centro de Caracterização em Nanotecnologia para Materiais e 

Catálise (CENANO) pela assistência referentes aos resultados do Microscópio Eletrônico de 

Varredura (MEV) com Filamento de Tungstênio modelo INSPECT (FEI Company) incluídos 

nesta publicação. 

 

O presente trabalho foi realizado com apoio da coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior - Brasil – Código de Financiamento 001. 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

RESUMO 

 

Neste trabalho foi estudado o efeito da substituição de titânio por ferro sobre o 

desempenho de catalisadores à base de Ni derivados de óxidos do tipo perovskita SrTi1-xFexO3  

(com x = 0, 0,1 e 0,2) para a reforma a vapor do bio-etanol para a produção de hidrogênio. As 

amostras foram preparadas pelo método sol-gel.  Foram avaliados o efeito da temperatura de 

calcinação, da temperatura de reação e do teor de níquel impregnado nas amostras. As amostras 

foram caracterizadas por medida de área específica, difração de raios X, redução à temperatura 

programada, análise termogravimétrica e microscopia eletrônica por varredura. Para as 

amostras calcinadas a 700 °C, os resultados de caracterização sugerem que o aumento da 

substituição parcial de Ti por Fe na estrutura da peroviskita é responsável por levar a uma menor 

estabilidade estrutural das amostras e, consequentemente, facilitar a segregação de fases (como 

SrCO3 e Fe2O3) e a formação de impurezas. Os resultados também mostraram que o aumento 

da temperatura de calcinação não favoreceu a formação de uma fase homogênea da perovskita, 

visto que fases segregadas de Ti, Fe e Sr ainda foram observadas, porem em intensidades 

consideravelmente menores. Os catalisadores calcinados a 700 °C e submetidos aos testes a 500 

°C, apesar de apresentaram boa seletividade para H2, mas desativaram drasticamente ao longo 

da reação devido uma grande formação de carbono filamentar, com a sua taxa de carbono 

depositado por mol de etanol consumido sendo diretamente proporcional ao diâmetro de níquel 

metálico formado após a redução dos materiais e inversamente proporcional ao teor de ferro 

nas amostras. Dentre todos os catalisadores preparados, o catalisador calcinado a 1000 °C 

apresentou melhor desempenho catalítico na reforma a vapor do etanol a 500 °C, por apresentar 

menor formação de carbono, boa estabilidade (100 % de conversão) em 24 horas de reação e 

seletividade para o H2 próxima a desejada (com 68 %). H2, CO2, CO, CH4 e acetaldeído foram 

os produtos formados, indicando a ocorrência das reações de reforma a vapor do etanol, 

decomposição do etanol, deslocamento de gás-água e desidrogenação do etanol. Todos os 

catalisadores permaneceram estáveis durante a reação da reforma a vapor do etanol a 750 °C. 

As medidas de ATG dos catalisadores após a reação não detectaram a presença de depósitos de 

carbono, porem apresentaram menor seletividade para H2 e CO2, o que pode ser atribuído à 

eação de Boudouard e a reação reversa de deslocamento gás-água. Com a diminuição do teor 

de Ni uma melhor dispersão da fase ativa foi obtida, o que melhorou a estabilidade, porem 

favoreceu a formação de partículas bimetálicas de Fe-Ni ricas em Fe, interferindo na capacidade 

de quebrar as ligações C-C do etanol, dando preferência a reação de desidrogenação do etanol 

em acetaldeído e H2.  

 

Palavras-chaves: produção de hidrogênio, perovskita, método de sol-gel, células combustíveis, 

SrTi1-xFexO3, reforma a vapor do etanol. 
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ABSTRACT 

 

In this work, the effect of replacing titanium with iron on the performance of Ni-based 

catalysts derived from perovskite oxides of the SrTi1-xFexO3 type (with x = 0, 0.1 and 0.2) was 

studied for the steam reforming of the bio-ethanol for the production of hydrogen. The samples 

were prepared by the sol-gel method. The effect of the calcination temperature, the reaction 

temperature and the nickel content impregnated in the samples were evaluated. The samples 

were characterized by measurement of specific area, X-ray diffraction, reduction to the 

programmed temperature, thermogravimetric analysis and scanning electron microscopy. For 

samples calcined at 700 °C, the characterization results suggest that the increase in partial 

replacement of Ti by Fe in the perovskite structure is responsible for leading to less structural 

stability of the samples and, consequently, facilitating phase segregation (as SrCO3 and Fe2O3) 

and the formation of impurities. The results also showed that the increase in the calcination 

temperature did not favor the formation of a homogeneous phase of the perovskite, since 

segregated phases of Ti, Fe and Sr were still observed. However, at considerably lower 

intensities. The catalysts calcined at 700 °C and subjected to tests at 500 °C, despite having 

good selectivity for H2, drastically deactivated during the reaction due to a large formation of 

filamentary carbon, with its carbon rate deposited per mol of ethanol consumed being directly 

proportional to the diameter of metallic nickel formed after the reduction of materials and 

inversely proportional to the iron content in the samples. Among all prepared catalysts, the 

calcined catalyst at 1000 °C showed better catalytic performance in the steam reforming of 

ethanol at 500 °C, as it presents less carbon formation, good stability (100 % conversion) in 24 

hours of reaction and selectivity for H2 close to the desired (with 68 %). H2, CO2, CO, CH4 and 

acetaldehyde were the products formed, indicating the occurrence of reactions of steam 

reforming of ethanol, decomposition of ethanol, displacement of gas-water and 

dehydrogenation of ethanol. All catalysts remained stable during the ethanol steam reforming 

reaction at 750 °C. The ATG measurements of the catalysts after the reaction did not detect the 

presence of carbon deposits, but they showed less selectivity for H2 and CO2, which can be 

attributed to the Boudouard reaction and the reverse water-gas shift reaction. With the reduction 

of Ni content, a better dispersion of the active phase was obtained, which improved stability, 

but favored the formation of Fe-rich Fe-Ni bimetallic particles, interfering in the ability to break 

the ethanol C-C bonds, giving preference the dehydrogenation reaction of ethanol in 

acetaldehyde and H2. 

 

Keywords: hydrogen production, perovskite, sol-gel method, fuel cells, SrTi1-xFexO3, steam 

reforming of ethanol. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A partir do momento em que é feita uma análise em escala global dos dados de consumo 

e geração de energia, pode-se afirmar que a humanidade está diante de desafios sem 

precedentes, onde a demanda energética imposta, principalmente de fontes fósseis não 

renováveis (petróleo, carvão e gás natural), triplicou nos últimos 50 anos, em resposta a um 

rápido crescimento demográfico e a um processo de urbanização e de industrialização 

expressivo (RIQUELME, 2008, FURTADO, 2010). Apenas no Brasil, segundo os dados que a 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE) publicou sobre o balanço energético nacional, o 

consumo total de energia cresceu de 388.000 GWh em 2008 para 472.000 GWh no ano de 2018, 

um incremento superior a 20% em um período de dez anos. Estudos ainda estimam um provável 

incremento global de 34% no consumo de energia entre 2014 e 2035 (EPE, 2019a, EPE, 2019b).  

O aumento do consumo de energia sem planejamento eficiente, pode conduzir a uma 

crise ambiental que prevê drásticas mudanças climáticas, principalmente devido ao acúmulo na 

atmosfera de gases de efeito estufa (GEE) emitidos a partir de várias atividades, entre as quais 

a produção de energia elétrica com a queima de combustíveis fósseis em usinas termoelétricas. 

Consequentemente, a preocupação da comunidade internacional a respeito dos impactos 

ambientais negativos e do esgotamento dessas fontes não renováveis, devido a sua intensiva 

utilização, vem se tornando uma pauta cada vez mais recorrente (BUSSI et al., 2017, ZHAO et 

al., 2016b), visto que as concentrações de GEE atingiram recentemente valores recordes, onde 

desde 1750 até 2014, as quantidades de CO2 na atmosfera aumentaram 40% (LIMA; 

GONÇALVES, 2016). 

Com essa necessidade de mitigação das mudanças climáticas pesquisas vêm sendo 

impulsionadas para o desenvolvimento de novas fontes de energia sustentáveis. Pesquisas 

voltadas para otimização de fontes já existentes como a solar, eólica, geotérmica e de marés 

vem tendo ultimamente um destaque expressivo. Entretanto, por mais que aprimoramentos 

sejam feitos nessas fontes, elas ainda terão a sua eficiência limitada pelas estações do ano e 

pelas condições geológicas e geográficas do local em que serão instaladas (ZHAO et al., 

2016b). Nesse sentido, a utilização de células a combustível como fonte de energia é algo que 

vem sendo amplamente estudado e os resultados preliminares as apontam como uma alternativa 

promissora. Elas são muito semelhantes a uma bateria convencional, na medida em que elas 

convertem, através de uma reação química, a energia potencial (energia de Gibbs) de um 

combustível em eletricidade e calor. Atualmente, a grande maioria das células a combustível 

utilizam hidrogênio como combustível, pois ele proporciona altos valores de eficiência 
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energética (SUN et al., 2007, WENDT; GOTZ, 2000). De acordo com Moura et al. (2007) e 

Wendt et al. (2000), elas geram uma alta densidade de corrente elétrica, pois a conversão da 

energia química em elétrica ocorre de maneira mais simples e direta, além de não apresentarem 

perdas elétricas tão significativas, pois dispensam longos sistemas de transmissão.  

Adicionalmente, as células a combustível não são fontes energéticas poluentes, visto 

que o único produto emitido na sua operação é o vapor d’água. Entretanto, para que a energia 

gerada pelas células a combustível seja realmente sustentável, o hidrogênio deve ser obtido a 

partir de fontes de energia renováveis. (FATSIKOSTAS et al, 2002, MORALES; SEGARRA, 

2015). Isso é um fator importante, já que, os métodos convencionais para a produção de 

hidrogênio atualmente consistem em vários processos catalíticos, como a reforma a vapor, 

oxidação parcial, reforma autotérmica e pirólise de hidrocarbonetos de origem fóssil 

(principalmente o gás natural), onde o carbono é transformado em CO2 e liberado para a 

atmosfera, contribuindo para o efeito estufa (BUSSI et al.; 2017). 

Dentro deste contexto, o uso de uma fonte de energia renovável, como o etanol 

proveniente da biomassa (bioetanol), para a produção de hidrogênio seria muito interessante. O 

CO2 que é emitido durante a produção de hidrogênio a partir do bioetanol é chamado de CO2 

neutro, já que é consumido para o crescimento de biomassa e, portanto, não contribuirá para o 

aumento do efeito estufa. Além disso, o etanol mostra boas características em comparação com 

outros combustíveis, primeiramente devido a sua alta taxa de produção de hidrogênio, já que 

ele se decompõe facilmente na reação de reforma a vapor, levando a uma mistura rica em H2 

(BUSSI et al., 2017, MORALES; SEGARRA, 2015). Outros fatores como o seu fácil manuseio; 

transporte e armazenamento, baixa toxicidade, possibilidade de produção e distribuição em 

grande escala; devido à existência de uma infraestrutura bem desenvolvida; principalmente no 

Brasil e pelo fato do bioetanol conter água (o que evita a operação de separação da água 

completa ou parcial do etanol e, consequentemente, reduz o seu custo de produção) 

(MARINHO et al., 2016, ZHAO et al., 2016). Todos esses fatores fazem com que a reforma a 

vapor do etanol para produzir hidrogênio seja uma das alternativas mais promissoras e possa 

ser amplamente difundida em um futuro não muito distante.  

O problema para o desenvolvimento do processo da produção de hidrogênio a partir do 

bioetanol é a necessidade da obtenção de um catalisador comercialmente viável, pois a grande 

maioria é muito suscetível aos fenômenos de desativação por sinterização e/ou por deposição 

de carbono (coque), o que consequentemente leva a uma diminuição significativa na atividade 

catalítica e na seletividade do hidrogênio (MA et al., 2011). Algumas alternativas vêm sendo 

adotadas para tentar contornar esse problema e, dentre elas, pode-se citar: Variação das 
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condições de operação, como a composição da carga (através da adição de água e oxigênio à 

carga) e a temperatura de reação; adição de promotores na estrutura do catalisador e o uso de 

suportes de alta área específica (LIMA et al., 2010, MARINHO et al., 2016). Estudos 

demonstraram que o tamanho da partícula metálica, as propriedades do suporte e a interação 

entre o suporte-metal, são os fatores cruciais para se minimizar a formação do carbono (CHEN 

et al., 2010b). Segundo Zhang et al (2009), as espécies intermediárias CHx produzidas ao longo 

da reação de reforma a vapor, necessitam de um conjunto de sítios (em torno de 7 átomos) para 

se dissociar em hidrogênio e carbono (coque) e essa taxa de aglomeração dos sítios é dificultada 

em menores partículas metálicas.  

Uma alternativa relativamente recente para contornar o problema da formação de 

carbono sobre os sítios ativos consiste em utilizar perovskitas como precursores de 

catalisadores. O óxido do tipo perovskitas tem sua fórmula química escrita como ABO3, com 

“A” sendo um cátion de um elemento alcalino, alcalino terroso ou um metal de terras raras 

(lantanídeos), responsável pela resistência térmica do catalisador, enquanto o “B” é um cátion 

de um elemento de transição responsável pela atividade catalítica (AGUERO, et al,.2015, 

MORALES; SEGARRA, 2015). A literatura relata que esses cátions podem ser parcialmente 

substituídos por outros íons metálicos, induzindo mudanças importantes nas propriedades redox 

e estrutural da peroviskitas, garantindo diferentes comportamentos catalíticos. Além disso, a 

incorporação de um cátion de baixa valência no sítio A ou B pode acarretar defeitos estruturais 

que geram o que é chamado de vacâncias de oxigênio. Essas vacâncias são responsáveis por 

intensificar a mobilidade e armazenamento de oxigênio tanto na superfície quanto no centro do 

catalisador/suporte, o que favorece o transporte de íons dentro da estrutura e promove uma 

reação contínua com os depósitos de carbono sobre as partículas metálicas, onde o coque é 

eliminado na forma de gases como CO2 e CO (BUSSI et al., 2017, MARINHO et al., 2016). 

Esse tipo de material já é bem aplicado e estudado em diversos processos catalíticos 

(como a reforma seca do metano), pois as perovskitas, quando reduzidas, favorecem a obtenção 

de partículas metálicas altamente dispersas, o que, consequentemente, garante a esse tipo de 

material uma estabilidade considerável e alta atividade. Na pesquisa de Chen et al. (2010b), por 

exemplo, perovskitas são usadas em reações de reforma autotérmica do etanol como 

precursores dos catalisadores, ou seja, contém inicialmente o metal responsável pela fase ativa 

(Ni, Co, Mn e Fe) na sua estrutura e, depois, ele é liberado durante a redução, formando a 

partícula metálica. Nesse tipo de trabalho, o catalisador final não está suportado na perovskita 

e sim no óxido La2O3, obtido a partir da perovskita LaXO3 (X =Ni, Fe, Co, Mn e Fe). Nesse 
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caso, o objetivo é apenas obter uma maior dispersão da fase ativa, mas não se aproveitam as 

propriedades de mobilidade de oxigênio da perovskita porque ela é destruída durante a redução. 

No caso deste trabalho a estrutura da perovskita será mantida, pois o Ni será impregnado 

na estrutura da perovskita. Assim, no final, o catalisador é realmente a base de um metal 

suportado na perovskita e você poderá aproveitar as propriedades de armazenamento de 

oxigênio dela para evitar o depósito de carbono. Infelizmente, poucos trabalhos foram 

encontrados em que as perovsktas são realmente os suportes.  

Um exemplo desses trabalhos são os resultados obtidos por Urasaki et al. (2008), que 

fezeram testes em catalisadores de Ni e Co suportados em SrTiO3 e observou resultados 

promissores que mostraram maiores atividades catalíticas e estabilidades para a reação de 

reforma a vapor do etanol em comparação com catalisadores convencionais de Co/MgO, 

Ni/MgO e Co/γ-Al2O3. Demizu et al. (2017) avaliaram a substituição de sítios de Fe por sítios 

Ti em SrFe1-xTixO3-δ (x = 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 e 1) nas propriedades de armazenamento e 

liberação de oxigênio e na estabilidade química (que são fatores fortemente ligados a atividade 

catalítica) em uma atmosfera de CO2. Eles observaram que a substituição inibe o colapso 

estrutural do material em condições severamente redutoras. Foi detectado também que para 

valores de x igual ou acima de 0,2, foram obtidas as maiores taxas de armazenamento e 

liberação de oxigênio com ou sem a presença de CO2. Esse resultado foi atribuído à maior 

estabilidade da estrutura da perovskita, com menor formação de SrCO3. Assim, dopagem da 

perovskita SrTiO3 com ferro poderia melhorar a condutividade iônica e a capacidade de geração 

de vacâncias de oxigênio desses compostos. Portanto, o uso de um catalisador a base de níquel 

suportado em perovskitas SrTi1-xFexO3-δ na reação de reforma a vapor do etanol, poderia ser 

uma alternativa promissora.  

Com base nesse contexto, a contribuição (relevância) seria o uso de perovskitas como 

suporte para os catalisadores, mostrando as vantagens desse tipo de catalisador. Assim, os 

objetivos deste trabalho consistem em estudar e avaliar o comportamento de catalisadores a 

base níquel (com 5% e 10% em massa) suportados em óxidos do tipo peroviskitas SrTi1-xFexO3-

δ (x = 0; 0,1 e 0,2) na reforma a vapor do etanol Além do efeito do teor de Ni e Fe foi avaliado, 

também, o efeito da temperatura de calcinação e da temperatura de reação. 

A dissertação está estruturada em cinco capítulos centrais, mais os referentes a 

introdução e as referências bibliográficas. O capítulo 2 consiste na revisão bibliográfica, onde 

é apresentado um compilado de dados que permitem exemplificar e contextualizar de maneira 

objetiva e direta, além de fornecer um suporte documental, dos principais temas desse estudo, 

que são: Células a combustível, produção de hidrogênio para o uso em específico para as células 
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a combustível, produção de hidrogênio a partir do etanol, efeito das condições de reação, 

perovskitas e o uso de perovskitas na produção de H2 a partir de etanol. O terceiro capítulo 

discute a metodologia empregada, as etapas de preparo do catalisador, a caraterização pré-

reação, de maneira a analisar a morfologia e a estrutura dos catalisadores e suportes 

desenvolvidos, através de técnicas como: Medida de área específica, difração de raios X (DRX) 

e redução a temperatura programada (TPR). No quarto capítulo é apresentado os resultados 

obtidos nos testes catalíticos e da caraterização dos catalisadores pré e pós-reação, de maneira 

a determinar a quantidade e a natureza dos depósitos de carbono formados, através de análises 

termogravimétricas (ATG) e por microscopia eletrônica por varredura (MEV)No quinto e 

último capítulo são apresentadas as conclusões e sugestões para trabalhos futuros.  
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

 

A energia é um elemento indispensável em nossas vidas cotidianas, por esta razão a 

demanda energética de um país está fortemente correlacionada com sua atividade econômica, 

ou seja, com o seu produto interno bruto (PIB). Portanto, a disponibilidade energética e 

utilização da energia tornam-se dois dos principais indicadores do desenvolvimento econômico 

e do nível de qualidade de vida de qualquer sociedade contemporânea, pois eles estão 

diretamente ligados a fatores como ritmo de atividade dos setores industrial, comercial e de 

serviços, bem como a capacidade da população para adquirir bens e serviços. No entanto, a 

maior parte da energia que usamos atualmente no mundo vem de combustíveis fósseis, o que 

se reflete em sérios problemas ambientais, como esgotamento de recursos naturais e emissões 

de poluentes atmosféricos e gases de efeito estufa (material particulado, CO2, CH4, CO e NOx). 

Neste contexto, a humanidade percebeu a urgente necessidade de se desenvolver fontes 

renováveis que impactem menos o meio ambiente. As fontes alternativas de energia mais 

difundidas atualmente são a eólica, solar, de mares e geotérmicas. São tecnologias promissoras, 

mas geralmente não são competitivas frente às fontes fosseis tradicionais, pois não são estáveis, 

ou eficientes, além que sua aplicação é limitada por fatores geográficos.  

Recentemente o hidrogênio foi identificado como um transportador de energia ideal de 

alta eficiência para apoiar a sustentabilidade e o desenvolvimento de energia quando aplicado 

em células a combustível, de maneira que, em um futuro não muito distante, o hidrogênio será 

usado, em grande medida, como um secundário transportador de energia para a produção de 

eletricidade em aplicações estacionárias móveis e de pequena a média escala (FATSIKOSTAS; 

KONDARIDES; VERYKIOS, 2002). 

As etapas de produção de H2 para uso como fonte de energia depende da utilização de 

células combustíveis e os aspectos relacionados com os tipos de células combustíveis já 

conhecidos, o processo de produção de H2 para estas células, os tipos de catalisadores utilizados 

e o uso das perovskitas como suporte ao catalisador estão apresentadas nos próximos itens da 

revisão bibliográfica. 

 

2.1. Célula a combustível 

 

As células a combustível são dispositivos capazes de converterem, através de uma 

reação química, a energia potencial (energia de Gibbs) de um gás combustível com um oxidante 

em energia elétrica e térmica, apresentando um mecanismo muito semelhante ao que ocorre em 
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uma bateria, com a única diferença significativa de que as células a combustível, por não 

conterem todos os reagentes armazenados, necessitam que o combustível seja injetado de forma 

contínua durante o processo de conversão em eletricidade (DAHER, 2016, SUN; STIMMING, 

2007, WENDT; GOTZ, 2000). 

Quando as células combustível são comparadas com as fontes tradicionais de geração 

de energia (geralmente baseadas em máquinas térmicas), nota-se que elas são capazes de gerar 

uma maior densidade de corrente elétrica, pois a conversão da energia química em elétrica 

ocorre de maneira mais simples e direta, já que as etapas intermediárias da produção de calor e 

trabalho mecânico típicas da maioria dos métodos convencionais de geração de energia são 

evitadas, além de que as células de combustível não estão sujeitas as limitações termodinâmicas 

dos motores térmicos, como a eficiência de Carnot (LOPES, 2013, SANTOS, 2008). Devido 

ao seu funcionamento relativamente simples e ao fato de que a sua aplicação não depende de 

fatores geográficos e geológicos, isso garante uma maior facilidade na instalação e no transporte 

das células combustível, permitindo que elas possam gerar energia próximo à fonte 

consumidora, evitando, dessa maneira, longos sistemas de transmissão e, consequentemente, 

perdas elétricas significativas (MOURA; SOUZA; RANGEL, 2007, WENDT; GOTZ, 2000). 

Nesse sentido, a utilização de células a combustíveis como fonte de energia é algo que 

vem sendo amplamente estudado e os resultados preliminares as apontam como uma alternativa 

promissora para substituir os motores de combustão interna dos automóveis e gerar energia para 

fontes estacionárias, tanto pelos aspectos de rendimento e facilidade de operação, quanto pelos 

aspectos ambientais, pois essa tecnologia não produz quantidades significativas de poluentes, 

como óxidos de nitrogênio, o que resulta em uma geração de energia com menor impacto 

ambiental (FIERRO et al., 2005, SUN; STIMMING, 2007). 

O combustível utilizado pela maioria das células é o hidrogênio, mas alguns tipos podem 

utilizar diretamente gás natural e outros hidrocarbonetos como metanol, etanol, destilados de 

petróleo, propano líquido e carvão gaseificado e mesmo gás de aterros e estações de tratamento 

de águas residuais. O uso direto de combustíveis de hidrocarbonetos disponíveis, sem antes 

transformá-los em hidrogênio, diminuirá bastante a complexidade e o custo do sistema de 

células de combustível. Entretanto o hidrogênio como transportador de energia tem atraído 

grandes atenções, pois ele é uma substância que proporciona altos valores de eficiência 

energética quando comparado com os demais combustíveis utilizados, além de ser 

ambientalmente amigável, pois a sua reação de oxidação dentro da célula gera apenas água 

como subproduto (FIERRO et al., 2005, LIN; WANG; CHIEN, 2013, SUN; STIMMING, 

2007). 
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Em termos estruturais, uma célula a combustível é constituída basicamente de dois 

elétrodos porosos, que são o ânodo (onde ocorre a reação de oxidação do combustível) e o 

cátodo (onde ocorre a reação de redução do oxigênio), um fio condutor, responsável pelo 

transporte de elétrons do ânodo para o cátodo e um eletrólito (ou membrana), que pode ser 

sólido ou liquido, que separa os compartimentos de ar e combustível e atua tanto como um 

isolante eletrônico, como um condutor iônico, permitindo a fácil migração de íons (Fuel Cell 

Handbook, 2004; DOE, 2000).  

Apesar de existirem diversos tipos de células a combustível, a operação é basicamente 

a mesma para todos os tipos, diferenciadas basicamente pela natureza do eletrólito. Em uma 

célula combustível do tipo óxido sólido (SOFC, que significa, em inglês, Solid Oxide Fuel Cell), 

o princípio de funcionamento, por exemplo, consiste na alimentação contínua do combustível 

(no ânodo) e do ar/oxigênio (no cátodo) e a subsequente interação dos gases com os sítios ativos 

presentes no interior da estrutura porosa dos seus respectivos elétrodos. A partir desse ponto 

duas semi-reações ocorrem de maneira simultânea, que são: a decomposição do oxigênio 

presente no ar em ânions O2- (Equação 2), que impulsionados pela diferença no potencial 

químico de oxigênio entre os compartimentos de combustível e ar da célula, os ânions de 

oxigênio migram através do eletrólito para o ânodo, onde são consumidos pela oxidação do 

combustível, nesse caso o hidrogênio, formando água, eletricidade e calor (Equação 1). Os 

elétrons que são liberados na oxidação do hidrogênio são conduzidos pelo fio condutor até 

chegarem ao cátodo e então participam da reação de redução do oxigênio para formar os ânions 

O2- (SUN; STIMMING, 2007). 

 

Ânodo: H2 + O2- → H2O + 2e-                                                                                                       (1) 

Cátodo: ½O2 + 2e- → O2-                                                                                                          (2) 

Reação global: H2 + ½O2 → H2O                                                                                             (3) 

 

Como comentado anteriormente, as células a combustível são classificadas pelo tipo de 

eletrólito utilizado, visto que, em termos gerais, a escolha do eletrólito determina a faixa de 

temperatura operacional da célula a combustível e as características estruturais da célula. As 

células podem ser de membrana de troca de prótons (PEMFC), que ainda apresentam duas sub 

classificações, como as de oxidação de metanol direto (DMFC) e etanol direto (DEFC), 

alcalinas (AFC), ácido fosfórico (PAFC), carbonato fundido (MCFC) e de óxidos sólidos 

(SOFC) (EDWARDS et al., 2008). A Figura 1. apresenta um esquema simplificado do 

funcionamento para cada tipo de célula combustível. 
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Figura 1. Princípio básico de funcionamento de diferentes tipos de célula a combustível. 

 

Fonte: BACANI, 2014. 

 

2.1.1. Comparação entre os diferentes tipos de célula a combustível   

 

De maneira a evidenciar e comparar as principais particularidades para cada tipo de 

célula a combustível de maneira mais simples e direta, um compilado de informações 

previamente discutido nos tópicos foram reunidos nas três tabelas 1, 2 e 3: 
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Tabela 1. Características gerais entre os principais tipos de célula a combustível. 

Tipo Eletrólito 

Temperatura 

de operação 

(°C) 

Combustível 
Eficiência 

(%) 

Densidade 

de potência 

(kW/m2) 

Catalisador 

Ânodo 

Catalisador 

Cátodo 

PEMFC 

Membrana 

polimérica 

(sólido) 

40 a 80 H2 35 a 45 3,8 a 13,5 Pt/C Pt/C 

AFC 

Solução de 

KOH 

(líquido) 

60 a 260 H2 puro 60 a 80 0,7 a 8,1 
Ni/C 

Ag/C 

Ni/C 

Ag/C 

PAFC 
H3PO4 

(líquido) 
150 a 220 H2 40 a 50 0,6 a 1,9 Pt/C Pt/C 

MCFC 

Carbonatos 

alcalinos 

(líquido) 

600 a 700 
Mistura CO e H2 

CH4 
50 a 60 0,1 a 2,0 Ni NiO 

SOFC 
ZrO2/Y2O3 

(sólido) 
600 a 1000 

Mistura CO e H2 

CH4 
50 a 60 1,5 a 5 

Co/ZrO2 

Ni/ZrO2 
La1-xSrxMnO3 

DMFC 

Membrana 

polimérica 

(sólido) 

50 a 100 CH3OH 20 a 30 4 a 10 Pt-Ru/C Pt-Ru/C 

DEFC 

Membrana 

polimérica 

(sólido) 

50 a 100 CH2CH3OH 20 a 30 4 a 10 Pt-Sn/C Pt-Sn/C 

Fonte: Adaptado de Hotza e Costa (2008), Fuel Cell Handbook, 2004; DOE (2000) e Franchi 

(2008)
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Tabela 2. Tipos de células a combustível e suas principais aplicações, vantagens e desvantagens. 

Tipo Aplicações Vantagens Desvantagens 

PEMFC 

Automóveis; 

Aeronaves; 

Espaçonaves; 

Unidades estacionárias 

Elevada densidade de potência; 

Flexibilidade de operação e mobilidade; 

Longa vida operacional; 

Baixa temperatura de operação 

Elevado custo da membrana; 

Sensível a contaminação de CO; 

Difícil controle de água no eletrólito; 

Catalisadores a base de metais nobres (alto custo) 

AFC 
Espaçonaves; 

Aplicações militares 

Alta eficiência; 

Catalisadores a base de Ni (baixo custo) 

Sensível a contaminação de CO e CO2; 

Catalisadores a base de metais nobres (alto custo); 

Opera somente com H2 e O2 ultra puros 

PAFC 

Automóveis; 

Unidades estacionárias; 

Cogeração de eletricidade 

Maior desenvolvimento tecnológico 

Sensível a contaminação de CO e CO2; 

Vida útil limitada pela corrosão do eletrólito; 

Catalisadores a base de metais nobres (alto custo); 

Difícil controle da porosidade do eletrodo 

MCFC 
Unidades estacionárias; 

Cogeração de eletricidade e calor 

Alta eficiência; 

Tolerância a CO e CO2; 

Catalisadores a base de Ni (baixo custo); 

Reforma interna do combustível 

Problemas de materiais (corrosão do cátodo); 

Necessidade de reciclagem de CO2; 

Interface trifásica de difícil controle; 

Operação em elevadas temperaturas 

SOFC 
Unidades estacionárias; 

Cogeração de eletricidade e calor 

Alta eficiência; 

Tolerância a CO e CO2; 

Catalisadores a base de Ni (baixo custo); 

Reforma interna do combustível 

Problemas de materiais; 

Alta expansão térmica; 

Operação em elevadas temperaturas 

DMFC 
Automóveis; 

Unidades estacionárias 

Oxidação direta do álcool (metanol); 

Alta densidade energética; 

Baixa temperatura de operação 

Sensível a contaminação de CO;  

Catalisadores a base de metais nobres (alto custo); 

Passagem de combustível (metanol) pelo eletrólito; 

Baixa eficiência 

DEFC 
Automóveis; 

Unidades estacionárias 

Oxidação direta do álcool (etanol); 

Alta densidade energética;  

Baixa temperatura de operação 

Sensível a contaminação de CO;  

Catalisadores a base de metais nobres (alto custo); 

Passagem de combustível (etanol) pelo eletrólito; 

Baixa eficiência 

Fonte: Adaptado de Fuel Cell Handbook, 2004; DOE (2000), Dias (2013) e Hotza e Costa (2008)
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Tabela 3. Reações no ânodo e no cátodo para diferentes tipos de célula a combustível. 

Tipo de célula combustível 
Íon 

condutor 
Reações 

PEMFC H+ 

Ânodo: H2 → 2H+ + 2e-                                                                (4) 

Cátodo: 0,5O2 + 2H+ + 2e- → H2O                          (5) 

Célula: H2 + 0,5O2 → H2O                                      (6) 

AFC OH- 

Ânodo: H2 + 2OH- → 2H2O + 2e-                                         (7) 

Cátodo: 0,5O2 + H2O + 2e- → 2OH-                                   (8) 

Célula: H2 + 0,5O2 → H2O                                      (9) 

PAFC H+ 

Ânodo: H2 → 2H+ + 2e-                                                             (10) 

Cátodo: 0,5O2 + 2H+ + 2e- → H2O                        (11) 

Célula: H2 + 0,5O2 → H2O                                    (12) 

MCFC CO3
2- 

Ânodo: H2 + CO3
2- → H2O + CO2 + 2e-                        (13) 

Cátodo: 0,5O2 + CO2 + 2e- → CO3
2-                                (14) 

Célula: H2 + 0,5O2 → H2O                                    (15) 

SOFC O2- 

Ânodo: H2 + O2- → H2O + 2e-                                                 (1) 

Cátodo: 0,5O2 + 2e- → O2-                                                          (2) 

Célula: H2 + 0,5O2 → H2O                                      (3) 

DMFC H+ 

Ânodo: CH3OH + H2O → CO2 + 6H+ + 6e-               (16) 

Cátodo: 1,5O2 + 6H+ + 6e- → 3H2O                      (17) 

Célula: CH3OH + 1,5O2 → CO2 + 3H2O               (18) 

DEFC H+ 

Ânodo: C2H5OH + 3H2O → 2CO2 + 12H+ + 12e- (19) 

Cátodo: 3O2 + 12H+ + 12e- → 6H2O                     (20) 

Célula: C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O              (21) 

Fonte: Adaptado de Franchi (2008) e Demirci (2007). 

 

2.2. Produção de hidrogênio para células a combustível 

 

O hidrogênio é usado em vários processos industriais, como matéria-prima na 

indústria química, para a fabricação de amônia e, dessa maneira, fertilizantes (através do 

processo Haber-Bosch); para a síntese do metanol (por meio da hidrogenação catalítica 

do monóxido de carbono). Na indústria do petróleo, o hidrogênio é muito aplicado para 

processar o petróleo bruto em combustíveis refinados, como gasolina e diesel; remoção 

de metais; saturação de olefinas, diolefinas e cicloolefinas; saturação aromática; 

isomerização, remoção de compostos de enxofre e de nitrogênio (através de reações de 

hidrocraqueamento e hidrogenação). O hidrogênio também é muito utilizado como 

combustível líquido para aplicações espaciais e como agente redutor na indústria 

metalúrgica (para a criação de ligas metálicas) (RAMACHANDRAN; MENON, 1998).  

Entretanto, os desenvolvimentos recentes na área de células a combustível 

determinam que, em breve, o hidrogênio será usado, em grande escala, como 

transportadora de energia secundária para produzir eletricidade para aplicações 
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estacionárias móveis e de pequena a média escala (FATSIKOSTAS; KONDARIDES; 

VERYKIOS, 2002).  

Segundo Boukha et al. (2018) os métodos convencionais para a produção de 

hidrogênio atualmente consistem em vários processos catalíticos, como a reforma a 

vapor, oxidação parcial e reforma autotérmica de hidrocarbonetos leves de origem fóssil.  

Normalmente metano/gás natural é o composto mais utilizado para esses 

processos, pois apresenta uma série de vantagens quando comparados com outros 

derivados do petróleo, como por exemplo: uma taxa de reação muito maior, o que, 

consequentemente, resulta em tempos de reação muito menores, uma maior eficiência de 

combustão, o que significa menores problemas de poluição, pois as taxas de emissões de 

dióxido de carbono são menores. Além, é claro, de atuar como matéria-prima vital nas 

indústrias químicas, pois é utilizado para a produção de gás de síntese (H2 + CO) e, por 

sua vez, de hidrogênio (CHEN; CHIU; HUNG, 2010). 

Segundo Boukha et al. (2018) a escolha da tecnologia apropriada é baseada no uso 

posterior do gás de síntese (H2 e CO). Por exemplo, para processos em que se necessita 

altos teores de hidrogênio, como as aplicações em células a combustível, a reação de 

reforma a vapor apresenta a vantagem de produzir um efluente rico no produto desejado, 

com um alto valor para a razão H2/CO (≥ 3,0). Entretanto, processos como a conversão 

do gás síntese (H2 + CO) a metanol, ácido acético ou em combustíveis sintéticos através 

do método de Fischer-Tropsch, são prejudicados com valores da razão H2/CO superiores 

à relação ideal de 2, pois altos valores da razão H2/CO limitam o crescimento da cadeia 

de carbono.  

 

2.2.1. Produção de hidrogênio a partir do etanol 

 

Embora as células a combustível não sejam fontes energéticas poluentes, visto que 

o único produto emitido na sua operação seja o vapor d’água, para que a energia gerada 

pelas células a combustível seja realmente sustentável, o hidrogênio deve ser obtido a 

partir de fontes de energia renováveis (FATSIKOSTAS; KONDARIDES; VERYKIOS, 

2002, MORALES; SEGARRA, 2015). Isso é um fator importante, pois segundo Bussi et 

al. (2017) os métodos convencionais para a produção de hidrogênio utilizam como 

matéria prima hidrocarbonetos de origem fóssil (principalmente o gás natural), onde o 

carbono é transformado em CO2 e liberado para a atmosfera, contribuindo para o efeito 

estufa, bem como o esgotamento de recursos naturais. 
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Recentemente, uma das alternativas proposta para contornar esse problema 

consiste no uso de fontes renováveis de hidrocarbonetos como, por exemplo, o etanol 

proveniente da biomassa (bioetanol), pois o mesmo tem a vantagem de oferecer um ciclo 

de carbono fechado, onde o dióxido de carbono produzido na síntese do hidrogênio é 

consumido para o crescimento de biomassa e, portanto, não contribuirá para o aumento 

do efeito estufa. Além disso, o etanol mostra boas características em comparação com 

outros combustíveis, primeiramente devido a sua alta taxa de produção de hidrogênio. 

(BUSSI et al., 2017, MORALES; SEGARRA, 2015).  

Outros fatores como o seu fácil manuseio; transporte e armazenamento, baixa 

toxicidade, possibilidade de produção e distribuição em grande escala; devido à existência 

de uma infraestrutura bem desenvolvida; principalmente no Brasil e pelo fato do bioetanol 

conter água (o que evita a operação de separação da água completa ou parcial do etanol 

e, consequentemente, reduz o seu custo de produção) (MARINHO et al., 2016, ZHAO et 

al., 2016). Semelhante ao que ocorre com o gás natural/metano, o hidrogênio pode ser 

gerado a partir do etanol por reações do tipo: reforma a vapor (Equação 22), oxidação 

parcial (Equação 23) e reforma oxidativa a vapor (Equação 24): 

 

C2H5OH + 3H2O ⇌ 2CO2 + 6H2     ΔH298K = 174 kJ / mol                                                        (22) 

C2H5OH + 1,5O2 → 2CO2 + 3H2     ΔH298K = -551 kJ / mol                                                           (23) 

C2H5OH + 2H2O + 0,5O2 → 2CO2 + 5H2      ΔH298K = -50 kJ / mol                                      (24) 

 

Todas essas reações são análogas as reações de reforma a vapor, oxidação parcial 

e reforma oxidativa a vapor do gás natural, ou seja, as suas vantagens e desvantagens são 

muito semelhantes. As principais diferenças entre as reações do etanol e do metano são 

em função da maior complexidade estrutural da molécula de etanol, dada à presença de 

uma ligação C-C e átomo de oxigênio. Consequentemente, isto induz a um número maior 

de reações secundarias e, portanto, na complexidade do mecanismo reacional de maneira 

que o número de subprodutos potenciais formados a partir do etanol é, portanto, maior 

que os formados a partir de metano.  

 

2.2.1.1. Reforma a vapor do etanol 

 

A tecnologia de reforma a vapor a partir de etanol é um dos processos mais 

interessantes e promissores para a produção de H2, porque ela tem a capacidade de 
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fornecer o maior rendimento de H2 entre os outros combustíveis orgânicos, como metano, 

ácido acético, glicerol e fenol sob a mesma reação e semelhante condições (CHEN et al., 

2018). Conforme indicado pela Equação 22, a reação de reforma a vapor do etanol é 

caracterizada idealmente pela alimentação estequiométrica de 1 mol de etanol e 3 mols 

de água em um reator catalítico, produzindo 6 mols de H2 e 2 mols de CO2.  

Por ser uma reação reversível altamente endotérmica, quando analisada do ponto 

de vista termodinâmico, ela é favorecida em altas temperaturas. Dessa amaneira, a reação 

de reforma a vapor do etanol é normalmente operada na faixa de temperatura entre 550 e 

800 °C (CHEN et al., 2010). A possibilidade de trabalhar em baixas temperaturas é muito 

interessante para esse processo, devido à menor necessidade de energia térmica, o que 

leva a menores custos operacionais e evita a desativação do catalisador por sinterização, 

fenômeno que ocorre facilmente a altas temperaturas (T > 650 °C). Outra grande 

vantagem em se realizar essa reação em temperaturas mais baixas, deve-se ao fato de que 

a formação de H2 e CO2 aumentaria às custas de CO e água, como dita a reação de 

deslocamento de gás-água (Equação 25), que por ser uma reação exotérmica, é favorecida 

termodinamicamente em baixas temperaturas (COMPAGNONI et al., 2017, ESPINAL et 

al., 2014, PALMA et al., 2012). Além disso, como o CO atua como um veneno para o 

ânodo de certos tipos de células a combustível, a redução da sua taxa de formação em 

baixas temperaturas, leva a simplificação de etapas adicionais de purificação, 

consequentemente, isso reduz o custo final do hidrogênio produzido e o tamanho e o peso 

do processador de combustível (LIMA et al., 2008). 

 

CO + H2O ↔ CO2 + H2                                                                                                             (25) 

 

Entretanto, é muito difícil alcançar uma alta conversão de etanol a baixas 

temperaturas, pois nessas condições, a reação apresenta altas taxas de desativação devido 

à deposição de carbono (coque) sobre a superfície do catalisador, que são formados em 

sub-reações durante a reação de reforma a vapor do etanol (descritos mais adiante no 

mecanismo de reação). Além disso, em baixas temperaturas a fase ativa do catalisador, 

como o níquel, por exemplo, pode se tornar ativo para reações de metanação, levando a 

um aumento na seletividade de metano e a uma baixa na produção de hidrogênio (CHEN; 

LIU, 2009, OGO; SEKINE, 2020). 

Estudos, como o realizado por Silva et al. (2013) corroboram com a afirmação de 

que melhores desempenhos da reação de reforma a vapor do etanol se devem a altos 
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valores de temperaturas. Nesse estudo, perovskitas de LaNiO3 preparadas pelo método de 

combustão, usando diferentes valores da razão combustível-oxidante (ϕ) (ϕ = 0,7; 1,0 e 

4,0), foram investigadas na reação de reforma a vapor do etanol em temperaturas de 500 

e 800 °C e com uma razão molar H2O/Etanol igual a 3,0. Para a reação a 500 °C todos os 

catalisadores reduzidos apresentaram uma conversão inicial de etanol de 100%. No 

entanto uma desativação significativa foi detectada ao longo do tempo, 

independentemente do valor de ϕ. Para todas as amostras, foram observados os seguintes 

produtos: H2, CO2, CO e CH4, com a formação de acetaldeído e etileno não sendo 

detectada. A desativação expressiva em todos os resultados foi atribuída a formação de 

coque sobre as superfícies catalíticas de todas as amostras. Não à toa, análises 

termogravimétricas e de microscopia eletrônica de varredura comprovaram a formação 

de filamentos de carbono em todos os catalisadores para a reação na temperatura de 500 

°C. Para a reação a 800 °C utilizando o catalisador reduzido com valor de ϕ igual a 0,7, 

foi observado que a conversão inicial de etanol foi de 100% e permaneceu constante 

durante 28 horas, com a produção de H2, CO, CO2 e CH4. O aumento da temperatura de 

reação levou a um aumento na produção de CO e a uma diminuição de CO2. Devido a 

ocorrência da reação reversa de deslocamento gás-água (Equação 25). A ausência de 

formação de carbono em alta temperatura de reação foi provavelmente devido à 

ocorrência tanto da reação reversa de Boudouard quanto da reação de gaseificação de 

carbono. 

Outra medida para mitigar os efeitos de desativação do catalisador por deposição 

de carbono na sua superfície é através da alteração da composição de carga, ou seja, 

alterando o valor da razão molar dos reagentes, nesse tipo de reação a razão seria entre 

água e etanol (H2O/Etanol) (MATTOS et al., 2012). 

A pesquisa de Lima et al. (2010) avaliou os efeitos e o desempenho do catalisador 

a base da perovskita de LaNiO3 para a reação de reforma a vapor sob a razão H2O/Etanol 

iguais a 2,0, 3,0 e 10,0 e a temperaturas de 773 K (500 °C). Aumentando a relação molar 

H2O/Etanol de 2,0 para 10,0 na reação de reforma a vapor do etanol, promoveu 

consideravelmente a estabilidade do catalisador a curto e longo prazo. A conversão final 

do etanol foi de 22%. 75% e 82% para a razão molar 2,0, 3,0 e 10,0, respectivamente. No 

entanto, a taxa de desativação ainda foi expressiva em todas as situações testadas. Quanto 

a distribuição dos produtos, pode-se dizer que todos os testes se observaram os seguintes 

compostos: H2 (em maior quantidade, representando quase 70 % da mistura dos produtos), 

CO2, CO e CH4, com todos eles apresentando perfis constantes durante a reação. 
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Vestígios de acetaldeído foram detectados apenas para a reação com relação molar 

H2O/Etanol de 2,0, porque a adição de água promoveu a clivagem da ligação C-C. 

Resultados de análises termogravimétricas e de microscopia eletrônica de varredura 

demostraram que proporções mais baixas de H2O/Etanol favoreceram a formação de 

carbono, onde as quantidades de carbono depositadas (em mg) por grama de catalisador 

para as reações com razões H2O/Etanol iguais a 2,0; 3,0 e 10,0 foi de 44,1; 12,0 e 9,3, 

respectivamente.  

É importante ressaltar que o aumento dos valores da razão H2O/Etanol 

promoveram a gaseificação do carbono depositado na superfície do catalisador e, 

portanto, a estabilidade do catalisador. Entretanto, aumentar o volume de água na reação 

também diminui a sua eficiência, devido à grande quantidade de energia necessária para 

vaporização. Além disso, como o processo de gaseificação do carbono apresenta uma taxa 

lenta, aumentar o valor da razão H2O/Etanol pode fazer com que o excesso de água na 

reação seja indiferente após certo ponto (AUGUSTO, 2012, MATTOS et al., 2012). Isso 

é comprovado quando o estudo de Bshish et al. (2011) e Palma et al. (2012) diz que a 

condição operacional ideal para alcançar a produção máxima de hidrogênio e a formação 

mínima de monóxido de carbono, metano e outros subprodutos, se dá à valores moderados 

da relação molar água/etanol (na faixa entre 3 e 5), altas temperaturas (> 600 °C) e baixa 

pressão (atmosférica). O estudo realizado por Ioannides (2001) concorda com essa 

afirmação, pois nesse trabalho é afirmado que a formação de carbono elementar é prevista 

apenas em baixas razões água/etanol (≤ 2) e temperaturas inferiores a 900 K (627 °C). 

 

2.2.1.1.1. Mecanismo da reação de reforma a vapor do etanol 

 

Apesar das reações de reforma oxidativa e oxidação parcial do etanol permitirem 

uma operação com menor temperatura de reação, sem necessidade de energia externa e 

ainda apresentar uma menor formação de carbono, a reação de reforma a vapor 

atualmente é o tipo de reação mais pesquisada e, muito provavelmente, será a principal 

rota pra a produção de H2 em um futuro próximo, pelo simples fato de apresentar um 

rendimento de hidrogênio muito maior quando comparado com as outras duas rotas 

(AKDIM et al., 2008; NI et al., 2007).  

Uma característica que é comum na reação de reforma a vapor do etanol é a 

ocorrência de várias reações paralelas, apresentando um processo relativamente 

complexo, compreendendo muitas reações que podem ocorrer simultaneamente com as 
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reações de produção de hidrogênio, com algumas delas levando à formação de produtos 

indesejáveis. Esta revisão destaca informações obtidas a partir dos trabalhos de Haryanto 

et al. (2005) e Ogo e Sekine (2020) para descrever o caminho das reações envolvidas na 

reforma a vapor do etanol. 

A principal via de reação é dividida em três principais etapas, com a primeira etapa 

consistindo na desidrogenação do etanol para formar acetaldeído (CH3CHO) e 

hidrogênio. (Equação 29), seguido pela etapa da reforma a vapor do acetaldeído, 

formando água, hidrogênio e monóxido de carbono (Equação 30) e, pôr fim, a terceira e 

última etapa com a reação de deslocamento de gás-água para formar hidrogênio e água 

(Equação 25). Entretanto, como comentando anteriormente, várias reações colaterais 

indesejadas também ocorrem, conforme indicado pela Figura 3 e Tabela 4.  

Segundo a Figura 3, para a primeira etapa, a principal reação secundaria é a de 

desidratação de etanol, formando etileno (C2H4) e água (Equação 31). O etileno por sua 

vez pode sofrer reações de decomposição, formando hidrogênio e carbono (coque) 

(Equação 32), ou de polimerização, que também formam coque (Equação 33). Para a 

segunda etapa, as reações colaterais mais comuns são a decomposição do acetaldeído em 

metano e monóxido de carbono (Equação 34), que pode levar a reação de decomposição 

do metano, formando hidrogênio e coque (Equação 35), além da reação de formação de 

acetona (CH3COCH3), que consequentemente também forma monóxido de carbono e 

hidrogênio (Equação 36). A acetona por sua vez, também pode ser submetida a reação de 

reforma a vapor (Equação 37). Para a terceira etapa, podem ocorrer reações secundarias 

como a reação de Boudouard (Equação 38), metanação do monóxido de carbono, onde 

metano e água são formados as custas de CO e H2 (Equação 39a) o que, 

consequentemente, essa reação pode levar a decomposição do metano, formando 

hidrogênio e coque (Equação 40). Após a finalização da terceira etapa, com a reação de 

deslocamento gás-água (Equação 25), reações de metanação do dióxido de carbono 

também podem ocorrer (Equação 39b) podendo também levar a reação de decomposição 

do metano e a formação de coque (Equação 35). A transformação do etanol em acetona 

pela reação de decomposição (Equação 40a) e a reação de reforma a vapor do etanol em 

gás de síntese (CO + H2) (Equação 22a) e/ou com hidrogênio para formar metano e água 

(Equação 22b), também são reações secundárias comuns, principalmente em baixas 

razões H2O/Etanol.  

A predominância relativa de cada uma dessas vias de reação depende das 

condições de reação selecionadas e, portanto, é possível controlar o rendimento de 
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hidrogênio e a seletividade dos produtos alterando variáveis como, por exemplo, a 

temperatura da reação, composição dos reagentes alimentados na reação e o tipo do 

catalisador/suporte (CHEN et al., 2010, MATTOS et al., 2012). Entretanto, como 

comentado anteriormente, alterações nos valores da temperatura e da composição dos 

reagentes alimentados na reação de reforma a vapor do etanol, apesar de ajudarem a 

mitigar e, em alguns casos, até anular os efeitos de desativação do catalisador (devido ao 

acúmulo de coque na superfície), também colaboram para redução da seletividade de H2 

através do favorecimento de reações secundarias. A solução se encontra na otimização 

das condições da reação, equilibrando a rota principal, que é a da reforma a vapor, 

juntamente com as reações secundarias. Porém, o que é ainda mais importante, é 

desenvolver catalisadores resistentes a deposição de coque e que apresentem alta 

atividade em relação à ruptura de ligações C-C e C-H a baixas temperaturas (CHEN et 

al., 2010). 

Ogo e Sekine (2020) avaliaram a reação de reforma a vapor para catalisadores que 

são muito ativos nas reações de rompimento das ligações C-C e C-H, como o Ni e o Co, 

por exemplo, propondo um outro caminho de reação, muito mais simples e direto 

conforme indicado na Figura 2. Nesse caso a reação apresenta duas vias principais 

paralelas, com a decomposição de etanol em metano, monóxido de carbono e hidrogênio 

(Equação 40b) e/ou a desidrogenação do etanol para formar acetaldeído (CH3CHO) e 

hidrogênio (Equação 29) seguido pela reação de decomposição do acetaldeído em metano 

e monóxido de carbono (Equação 34). Posteriormente, a reforma do vapor de metano 

(Equação 41) e a reação de deslocamento gás-água (Equação 25) prosseguem para 

produzir hidrogênio e dióxido de carbono. É importante ressaltar que para reações de 

baixa temperatura, a depender do tipo de catalisador empregado para a reação, esse 

mecanismo pode favorecer a formação de metano como subproduto, visto que a reforma 

a vapor de metano dificilmente prossegue em temperaturas mais baixas, o que não só 

diminuiu o rendimento de H2, como também permite a ocorrência da decomposição do 

metano, levando a formação de coque na superfície do catalisador (Equação 35). As 

possíveis reações obtidas durante a reforma a vapor do etanol estão representadas na 

Tabela 4. Enquanto a representação dos mecanismos para a reação de reforma a vapor do 

etanol se encontra na Figura 2. e na Figura 3. 
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Figura 2. Possíveis reações na reforma a vapor do etanol via decomposição do etanol 

com subsequente reforma do vapor do metano. 

 

Fonte: (OGO; SEKINE, 2020). 

 

Figura 3. Possíveis reações na reforma a vapor do etanol via reforma a vapor do 

acetaldeído. 

 

Fonte: (OGO; SEKINE, 2020) 
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Tabela 4. Possíveis reações nas etapas da reforma a vapor do etanol. 

Reações Fórmula química 

Reforma a vapor do etanol 

(Razão molar H2O/Etanol = 3,0) 
C2H5OH + 3H2O → 2CO2 + 6H2                        (22) 

Reforma a vapor do etanol 

(Razão molar H2O/Etanol < 3,0) 

C2H5OH + H2O → CO + 4H2                           (22a) 

C2H5OH + 2H2 → 2CH4 + H2O                        (22b)  

Reação de deslocamento de gás-

água 
CO + H2O ↔ CO2 + H2                                      (25) 

Desidrogenação do etanol C2H5OH → CH3CHO + H2                                 (29) 

Reforma a vapor do acetaldeído CH3CHO + H2O → 2CO + 3H2                          (30) 

Desidratação de etanol C2H5OH → C2H4 + H2O                                     (31) 

Decomposição de etileno C2H4 → 2C + 2H2                                               (32) 

Polimerização do etileno C2H4 → Polímeros → Coque                             (33) 

Decomposição de acetaldeído CH3CHO → CH4 + CO                                      (34) 

Decomposição de metano CH4 → C + 2H2                                                  (35) 

Formação de acetona CH3CHO → 0,5CH3COCH3 + 0,5CO + 0,5H2  (36) 

Reforma do vapor da acetona CH3COCH3 + 2H2O → 5H2 + 3CO                   (37) 

Desproporção de CO 

(Reação de Boudouard) 
C + CO2 ↔ 2CO                                                 (38) 

Metanação 
CO + 3H2 → CH4 + H2O                                   (39a) 

CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O                               (39b) 

Decomposição do etanol 
2C2H5OH → CH3COCH3 + CO + 3H2             (40a) 

C2H5OH → CH4 + CO + H2                             (40b) 

Reforma a vapor do metano CH4 + H2O → CO + 3H2                                    (41)  

Reforma seca do metano CH4 + CO2 → 2CO + 2H2                                  (42) 

Gaseificação do carbono H2O + C → CO + H2                                          (43) 

Fonte: (BSHISH et al., 2011, NI et al., 2007, OGO; SEKINE, 2020). 

 

Quanto ao mecanismo da reação de reforma a vapor no sítio ativo do catalisador, 

os trabalhos de Lima et al. (2009) Mattos et al. (2012) propuseram um mecanismo para 

essa reação com base em experimentos de refletância difusa para espectroscopia de 

transformada de Fourier no infravermelho, ou DRIFTS (Diffuse Reflectance for Infrared 

Fourier Transform Spectroscopy) sobre o catalisador de Co/CeO2. Nesses estudos é dito 

que o etanol é adsorvido dissociativamente sobre o cátion de óxido metálico (Ce4+) como 

uma espécie etoxi no modo monodentado (adsorvida em um único cátion Ce4+) ou 

bidentado (adsorvida sobre dois cátions Ce4+). As espécies etóxi (C2H5O
-) são então 

deslocadas para números de onda inferiores quando são adsorvidas em um cátion metálico 

próximo a uma vacância de oxigênio (associada a centros Ce3+ reduzidos) ou um 

aglomerado de metal, podendo se decompor em compostos como CO, CH4, C2H4, H2 e 

H2O e/ou sofrer desidrogenação, formando acetaldeído, que por sua vez pode se 

dessorver, ou se decompor em compostos como CO, CH4, C2H4, ou então continuar a 
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sofrer desidrogenação formando espécies do grupo acetila (C2H3O
-). A partir desse ponto 

três situações são possíveis: a primeira sendo a decomposição adicional do grupo acetila, 

através da clivagem da ligação C-C para produzir espécies adsorvidas de CH3 e CO, a 

segunda através da oxidação das espécies acetila formando as espécies acetato 

(C2H3COO-), que também podem se decompor em CO2, CHx (como, por exemplo, CH2 

e CH3) e espécies carbonato (CO3
2-) e a terceira opção consiste na formação de acetona, 

através do acoplamento de duas moléculas de acetato, ou através da desproporção de duas 

espécies de acetila.  

Um ponto interessante a ser comentado nesse mecanismo, deve-se a formação das 

espécies CHx, pois elas podem se desidrogenar formando C e H (que pode se recombinar 

com outros átomos de H e se dessorver na forma de H2), ou então, tanto os átomos de C 

e H podem se dessorver como CH4. A relação entre essas duas reações é a que determina  

a intensidade da desativação do catalisador por deposição de carbono/coque, pois quando 

a taxa de recombinação do hidrogênio é maior do que a taxa de dessorção do CH4, altas 

quantidades de carbono começam a se acumular na superfície do catalisador e a 

encapsular a fase ativa, bloqueando o acesso dos reagentes e, consequentemente, 

impedindo a reação de reforma a vapor de ocorrer de forma eficiente. Porém, como 

comentado em seções anteriores, a adição de excesso de água e/ou oxigênio, bem como 

a operação em temperaturas mais altas, ajuda a limpar a superfície do metal, pois facilita 

a liberação do carbono acumulado na forma de espécies COx. Entretanto, existe uma 

situação em que o carbono não se acumula na superfície do catalisador, mas se difundi 

através da partícula metálica e inicia um processo de nucleação, resultando no 

crescimento de filamentos. Dessa maneira, o catalisador pode permanecer ativo, mesmo 

apresentando uma quantidade significativa de carbono atrás das partículas da fase ativa, 

pois as partículas ainda podem permanecer expostas aos reagentes (LIMA et al., 2009, 

MATTOS et al., 2012).  

Um esquema simplificado do mecanismo da reação da reforma a vapor do etanol 

sobre o catalisador Co/CeO2, com foco na formação de carbono, está representada na 

Figura 4. 
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Figura 4. Mecanismo de reação proposto para as reações de conversão de etanol. 

 

Fonte: (MATTOS et al., 2012). 

 

2.2.1.1. Oxidação parcial do etanol 

 

Apesar do processo de oxidação parcial catalítica do etanol para produzir 

hidrogênio nunca tenha sido usado comercialmente, pois a literatura relativa a essa rota 

de produção de hidrogênio é relativamente recente, estudos apontam que essa rota de 

produção tem um grande potencial. Conforme indicado pela Equação 23, a reação de 

oxidação parcial do etanol é caracterizada idealmente pela alimentação estequiométrica 

de 1 mol de etanol e 1,5 mols de oxigênio, produzindo 3 mols de H2 e 2 mols de CO2 

(RODRIGUES; SCHMAL, 2011, SAWATMONGKHON et al., 2019). 

Dentre as vantagens ligadas a reação de oxidação parcial do etanol, pode-se citar 

que ela não apresenta problemas relacionados com uma taxa alta taxa de desativação, já 

que a adição de oxigênio na corrente de alimentação minimiza a formação de carbono, 

pois o mesmo reage diretamente com o carbono acumulado sob a superfície do 

catalisador, ajudando a limpar a superfície do metal, ou então favorece as reações de 

oxidações de produtos de CHx, que atuam como precursores para formação de coque 

(KRALEVA et al., 2015). O ar pode ser usado como oxidante, eliminando assim a 

necessidade de processos de tratamento/separação para se obter oxigênio com altos 
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índices de pureza. Por ser uma reação com caráter altamente exotérmico, ela dispensa a 

utilização de uma fonte de calor externa ou equipamentos para troca de calor, o que leva 

a menores custos operacionais e permite trabalhar em menores temperaturas de reação e, 

garante uma ignição/inicialização rápida com um tempo de contato curto. Todas essas 

características permitem que o reator desse tipo de reação apresente um design simples e 

compacto, com uma resposta rápida a uma carga transitória, tornando essa rota de 

produção ideal para aplicações não estacionarias, como veículos, por exemplo 

(IOANNIDES, 2001, RODRIGUES; SCHMAL, 2011, SAWATMONGKHON et al., 

2019). 

Quanto as desvantagens relacionadas a reação de oxidação parcial do etanol, estão 

a dificuldade de controle da reação devido à formação de pontos quentes, que são o 

resultado do caráter exotérmico da reação. A depender da quantidade de calor liberado, 

pode ocorrer a formação de chamas e, consequentemente, aumentar a instabilidade da 

operação e favorecer a formação de coque e fuligem, o que desativa o catalisador e pode 

levar à formação de subprodutos indesejados (SALGE; DELUGA; SCHMIDT, 2005, 

LIMA et al., 2009). Além disso, Sawatmongkhon et al. (2019) e Kraleva et al. (2013) 

levantaram a hipótese de que há a possibilidade de ocorrer a oxidação total do etanol 

(Equação 26) e a oxidação parcial ao CO (Equação 27), que podem acentuar ainda mais 

a situação, dado que são reações exotérmicas e, portanto, em conjunto liberam muito mais 

calor quando comparado com a oxidação parcial do etanol, fazendo com que a 

temperatura dos pontos quentes possa facilmente atingir 1000 °C.  

 

C2H5OH + 3O2 → 2CO2 + 3H2O      ΔH298K = -1277 kJ/mol                                                       (26) 

C2H5OH + 0,5O2 → 2CO + 3H2         ΔH298K = - 14 kJ/mol                                                            (27) 

 

Dessa maneira o reator deve ser cuidadosamente projetado, porque a liberação de 

calor durante a reação pode causar problemas relacionados ao superaquecimento do 

reator, causando danos estruturais e, consequentemente, o vazamento de gases do reator.  

O segundo problema relacionado a reação de oxidação parcial do etanol se deve 

ao seu baixo rendimento de hidrogênio. Em parte, devido a uma limitação 

estequiométrica, onde em condições ideais e considerando conversão máxima, apenas 3 

mols de H2 são produzidos para 1 mol de etanol, como também pode ser atribuída a muitas 

reações colaterais indesejáveis, sendo uma delas a reação de queima de hidrogênio 

(Equação 28) (BI et al., 2007, LIMA et al., 2009). 
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H2 + 0,5O2 → H2O                                                                                                                       (28) 

 

Semelhante ao que ocorre na reação de reforma a vapor do etanol, para maximizar 

o rendimento de hidrogênio, é necessário conhecer o efeito que variáveis operacionais, 

como temperatura e razão molar dos reagentes (nesse caso O2/Etanol), tem na 

estabilidade, seletividade e atividade do catalisador e, consequentemente, na composição 

do produto (WANG; WANG, 2008). 

Kraleva et al. (2013) estudaram catalisadores à base de Co e Ni (com carga de 

10% em peso) suportados em Al2O3, ZnO e AlZn, avaliando o desempenho de cada um 

entre 300 e 600 °C para a reação de oxidação parcial do bioetanol com uma razão molar 

O2/Etanol igual a 0,75. Para uma temperatura de 300 °C a conversão inicial do etanol 

apresentou um valor próximo de 10 % para todos os catalisadores, aumentando 

significativamente com o aumento da temperatura, atingindo conversão completa a 400 

°C (para os catalisadores suportados em alumina, ZnO e AlZn) e a 500 °C (para os 

catalisadores suportados em alumina), ou seja, o aumento da temperatura favoreceu a 

atividade dos catalisadores. Quanto a distribuição produtos, a 300 °C o acetaldeído e 

etileno foram os principais produtos formados em todos os catalisadores, pois as reações 

de desidrogenação e a desidratação do etanol, foram as principais reações. Com o 

aumento da temperatura, as reações de oxidação parcial em CO (Equação 27) e CO2 

(Equação 26) passaram a ter uma maior contribuição, ao ponto que a 600 °C H2, CO e 

CO2 passaram a ser os principais produtos, enquanto o acetaldeído e o etileno não estavam 

mais entre a mistura dos produtos.  

Para os catalisadores de Co/ZnO e Co/AlZn ao se aumentar a temperatura de 300 

°C para 600 °C, a seletividade para CO aumentou, enquanto a seletividades para CO2 e 

H2 diminuíram, já que a oxidação parcial ao CO2 (Equação 26) é um processo exotérmico 

e, portanto, favorecido em temperaturas baixas. Ao mesmo tempo que em temperaturas 

mais altas, mais CO2 e H2 são convertidos em CO e H2O através da reação reversa de 

deslocamento gás-água reversa (Equação 25). Para os demais catalisadores testados, foi 

possível observar que ao aumentar a temperatura para 600 °C, a seletividade para o 

hidrogênio aumenta, porem de maneira atenuada, provavelmente porque esses 

catalisadores promovem a reação de oxidação parcial em CO (Equação 27), que por ser 

levemente endotérmica prevalece em altas temperaturas e permite a continuidade de 
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produção de H2 nessas condições. Ao mesmo tempo, a seletividade para o CO aumenta à 

custa do CO2 e H2, novamente por meio da reação reversa de deslocamento de gás-água.  

Para avaliar o efeito da adição de O2 no desempenho da reação de oxidação 

parcial, Hsu et al. (2008) compararam a atividade e a seletividade de diferentes 

catalisadores de platina (Pt/Al2O3, Pt/ZnO e Pt/ZrO2) na oxidação parcial do etanol a uma 

temperatura de reação de 370 K (~100 °C) e nas razões molares de O2/Etanol entre 1,0 e 

1,5. Observaram que quando a razão O2/Etanol aumentou de 1,0 para 1,5, a conversão de 

etanol aumentou de 50 % para 60 %. Quanto a distribuição de produtos, pode-se dizer 

que com o aumento do suprimento de oxigênio a seletividade de hidrocarbonetos 

diminuiu, ao ponto que apenas acetato de etila (em quantidades vestigiais) era o único 

produto com um número de carbono igual ou acima de 2,0 detectado. Entretanto, a 

seletividade para H2 também diminuiu à medida que a razão O2/Etanol aumentou, se 

aproximando de zero quando ela atingiu um valor igual a 1,5, devido ao fato de que todo 

o hidrogênio foi oxidado em água (Equação 28). Uma seletividade de H2, próxima a 100 

%, foi observada para os catalisadores Pt/Al2O3 e Pt/ZrO2 em razão de O2/Etanol igual a 

1,0. Para o catalisador Pt/ZnO a seletividade de H2 foi zero, independentemente do valor 

adotado para a razão de alimentação. A presença de CO foi desprezível para os 

catalisadores de Pt/ZrO2 e Pt/ZnO em toda a região da razão O2/Etanol estudada, porém, 

para o catalisador de Pt/Al2O3, a presença de CO tornou-se evidente, mas diminuiu à 

medida que a razão O2/Etanol aumentou. 

A pesquisa de Kraleva et al. (2015) também vai de acordo com os resultados 

descritos acima. Nesse trabalho, o catalisador 5% Ni/AlZn foi usado para investigar o 

efeito da razão molar O2/Etanol variando de 0,6 a 0,9 a uma temperatura constante de 700 

°C. Independentemente da razão molar aplicada, uma conversão completa de etanol foi 

obtida, muito provavelmente devido à alta temperatura de operação. No entanto, a 

seletividade da reação foi alterada. Para todos os testes realizados a seletividade de 

hidrogênio foi sempre maior que 80 %, apresentando incialmente, quando a razão de 

O2/Etanol era igual a 0,6, um valor de aproximadamente 81 %. Com maiores adições de 

oxigênio na reação a seletividade de hidrogênio adquiriu um comportamento ligeiramente 

crescente, atingindo um valor igual a 89 % na razão O2/Etanol igual a 0,75. Entretanto, a 

partir desse ponto, a seletividade de H2 passou apresentar um comportamento 

inversamente proporcional ao da razão de O2/Etanol, com seus valores decaindo à medida 

que a razão O2/Etanol se aproximava de 0,9, atingindo um valor próximo a 82 % no final 

do teste. A seletividade para CO também teve um comportamento muito semelhante, 
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apresentando um valor máximo com razão O2/Etanol igual a 0,75. Além disso. com o 

aumento da razão O2/Etanol as reações de oxidação ganham maior destaque, de maneira 

que a seletividade para os subprodutos contendo CHx, bem como a do CO, diminui e a do 

CO2 aumenta, ao ponto que para valores de O2/Etanol iguais a 0,9, nenhum outro 

hidrocarboneto é detectado, sendo todos convertidos em CO2. É importante ressaltar que 

nesse estudo foi observado que quando a razão O2/Etanol apresenta valores inferiores a 

0,7, a reação de oxidação parcial do etanol, conforme dita a Equação 23, não ocorre, já 

que a presença de CO2 não é detectada. Por esses motivos conclui-se que a razão 

O2/Etanol igual a 0,75 é a mais adequada para a reação de oxidação parcial do etanol, já 

que fornece seletividade máxima para H2 e minimiza a formação de coque, que é formado 

principalmente pela polimerização de etileno, não atoa o teor de carbono no catalisador 

foi inferior a 0,05 % em peso. 

O estudo de Wang e Wang (2008) sintetiza e explica os efeitos que as variáveis 

operacionais (temperatura e razão molar O2/Etanol) tem na estabilidade, seletividade e 

atividade do catalisador. Afirmando que para um dado valor fixo da razão molar de 

O2/Etanol, o rendimento de hidrogênio primeiro aumenta acentuadamente com o aumento 

da temperatura, pois as reações de decomposição do etanol em metano, que são 

predominantes no sistema em temperaturas abaixo de 800 K (527 °C), vão dando espaço 

para as reações de oxidação parcial do etanol em CO2 e CO (Equação  26 e Equação 27, 

respectivamente) em temperaturas mais elevadas, no entanto, com maiores aumentos na 

temperatura, o rendimento de H2 diminui ligeiramente, devido ao favorecimento da 

reação reversa de deslocamento água-gás (Equação 23). De acordo com suas análises, 

para uma razão molar de O2/Etanol fixa e igual a 0,5, o rendimento de H2 salta de 61 % 

para aproximadamente 93 % quando a temperatura aumenta de 900 K (627 °C) para 1100 

K (827 °C). Em relação ao efeito da razão molar O2/Etanol para um dado valor fixo de 

temperatura, o aumento da razão molar inicialmente diminui ligeiramente o rendimento 

de H2 e a partir de determinado valor, diminui acentuadamente devido a um maior 

destaque da reação de oxidação do hidrogênio (Equação 28). Por exemplo, a 1100 K o 

rendimento de hidrogênio apresenta um valor de 93 % para uma razão O2/Etanol igual a 

0,5, diminuindo para 80 % quando o valor da razão O2/Etanol é igual a 1,0, caindo para 

60 % para uma razão O2/Etanol igual a 1,5, depois 40 % para a razão O2/Etanol igual a 

2,0 e por fim, valores próximos de 0 % quando a razão O2/Etanol é igual a 3,0. Entretanto, 

segundo os autores, valores muito baixos da razão O2/Etanol também prejudicam a 

operação, pois conforme indicam os seus resultados, as reações precursoras do coque são 
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termodinamicamente favorecidas a baixa temperatura e baixa razão molar de O2/Etanol. 

Nesse trabalho a temperatura na qual o carbono não é formado (Tc) é plotada em função 

da razão molar de O2/Etanol. Com base nos dados do gráfico o valor da Tc é relativamente 

alta (acima de 800 °C) quando o valor da razão molar O2/Etanol é igual ou inferior a 0,6. 

O valor de Tc cai para 600 °C, quando a razão O2/Etanol é igual a 1,2 e atinge um valor 

inferior a 250 °C quando O2/Etanol é igual a 2,4. 

 

2.2.1.2. Reforma oxidativa do etanol 

 

De maneira análoga ao metano, a reforma oxidativa (ou reforma autotérmica) do 

etanol também é essencialmente uma combinação das reações de reforma a vapor e 

oxidação parcial e, portanto, combina as vantagens de ambas as abordagens. Entre os 

métodos de geração de H2, a reforma oxidativa é considerada uma rota eficaz, pois é capaz 

de produzir uma relação H2/CO2 adequada, com valores intermediários entre os da 

reforma a vapor e o da oxidação parcial, onde de acordo com a Equação 24, 5 mols de H2 

são produzidos a partir de 1 mol de etanol. Outra característica interessante, deve-se ao 

fato de que sob a composição controlada de água e oxigênio, a reforma oxidativa torna-

se um processo levemente exotérmico, o que descarta a necessidade de um suprimento de 

energia externo, pois uma parte do calor gerado durante a oxidação é aproveitado para 

manter a reação total. Além disso, a adição de oxigênio à alimentação contribui para uma 

diminuição na taxa de formação de carbono, que é frequentemente proposta como a 

principal causa da desativação do catalisador (HSIA et al., 2019, JIN; RUI; TIAN; LIN; 

LI, 2010, PEELA; KUNZRU, 2011, SANTUCCI et al., 2011, SILVA et al., 2011, 

WENG; HSIEH; LEE, 2017). 

Pelo fato da reforma oxidativa ser o produto da combinação das reações de 

reforma a vapor e oxidação parcial, a sua seletividade e atividade também está 

diretamente ligada as variáveis operacionais, como temperatura e razão molar dos 

reagentes (nesse caso tanto H2O/Etanol como O2/Etanol). O trabalho de Lima et al. (2012) 

é interessante, pois eles avaliam diferentes condições de reação na reforma oxidativa do 

etanol sobre precursor de óxido do tipo perovskita La0.9Ce0.1NiO3. Para avaliar o efeito 

da temperatura a reação de reforma oxidativa foi conduzida em três temperaturas: 573 K 

(300 °C), 773 K (500 °C) e 1073 K (800 °C) e sob uma razão molar H2O/Etanol igual a 

3,0 e O2/Etanol igual 0,5. A 300 °C a conversão de etanol apresentou um valor baixo e 

constante de 28 % durante toda a reação, com os principais produtos sendo o acetaldeído, 
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CO2 e pequenas quantidades de CH4 e H2, com percentuais na corrente dos produtos 

iguais a 60 %, 25 %, 10 % e 5 %, respectivamente. Indicando que a baixas temperaturas 

a reforma oxidativa não ocorre de maneira expressiva, sendo a desidrogenação oxidativa 

do etanol e a combustão do etanol as principais reações.  

Ao aumentar a temperatura da reação para 500 °C, o etanol é completamente 

convertido, apresentando uma leve diminuição após 5 h de reação, assumindo um valor 

próximo a 95 % e permanecendo praticamente constante nesse valor até o final das 30 h 

de reação. Em relação à distribuição de produtos, o etanol foi convertido em H2, CO2 e 

CO, com valores percentuais próximos de 50 %, 38 % e 8 %, respectivamente. O 

acetaldeído não foi mais produzido e apenas uma pequena quantidade de CH4 é detectada 

(aproximadamente 4 %). Indicando que nessas condições a reforma oxidativa é a principal 

reação e, portanto, favorecida com o aumento da temperatura. Em comparação com a 

reação a 800 °C, a seletividade para H2 é bastante próxima, sendo agora igual a 48 %. No 

entanto, a seletividade ao CO2 diminuiu, caindo para 28 %, enquanto a seletividade ao 

CO aumentou, passando a ser igual a 20 %, o que provavelmente deve-se ao 

favorecimento da reação reversa de deslocamento água-gás em temperaturas mais altas 

(Equação 25). O acetaldeído continua não sendo produzido e o CH4 só foi detectado em 

baixas concentrações (aproximadamente 4 %) 

Para avaliar o efeito que a concentração de O2 tem na reforma oxidativa, a razão 

molar O2/Etanol foi reduzida de 0,5 para 0,25 na reação a 500 °C. Com essa mudança a 

conversão inicial de etanol foi de 100 %, mas logo nos primeiros momentos decai para 

92 %, sofrendo uma leve desativação ao longo da reação, terminando o processo com um 

valor igual a 90 %. H2, CO2 e CO continuaram sendo os principais produtos formados. 

Entretanto, a diminuição da razão molar O2/Etanol aumentou a seletividade para H2 e CO, 

assumindo valores agora de 58 % e 12 %, respectivamente, enquanto também diminuiu a 

seletividade para CO2, que decaiu para 25 %. Segundo os autores isso se deve ao fato de 

que a alta concentração de oxigênio na alimentação favorece a combustão de H2 a H2O e 

CO a CO2. No entanto, os autores afirmam que maiores proporções molares de O2/Etanol 

ajudam a conter a formação de carbono na reação de reforma oxidativa. Análises de MEV, 

MET e TG foram realizadas pós reações para investigar a formação de carbono sobre o 

catalisador e confirmaram essa afirmação, pois as imagens das amostras após a reforma 

oxidativa a 300 °C e 800 °C não mostraram a presença de filamentos de carbono, o que 

está de acordo com as experiências de TG. No entanto, ao se diminuir a razão molar de 

O2/Etanol para 0,25 na reação a 500 °C, filamentos de carbono foram detectados em 
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algumas regiões, o que é confirmado pela análise de TG, que determinou uma quantidade 

de carbono de 0,7 mg/gcat/h. Os autores comcluiram que uma razão molar de O2/Etanol 

igual a 0,5 é o valor limite para conter a formação de carbono a 500 °C, pois com esse 

valor, independente da temperatura de reação adotada, a formação de carbono não é 

registrada. 

Esses resultados vão de acordo com outra análise feita por Mondal, Pant e Dalai 

(2015) que também avaliaram diferentes condições de reação na reforma oxidativa do 

etanol sobre o catalisador de 30 % Ni/CeO2-ZrO2. Pois ao avaliar o efeito da temperatura 

na atividade catalítica e na seletividade do catalisador usando a razão molar H2O/Etanol 

igual a 9,0 e O2/Etanol igual a 0,35, observando que a conversão de etanol aumentou com 

a temperatura, alcançando a conversão completa a 600 °C. O rendimento e a seletividade 

de hidrogênio seguiram o mesmo padrão, aumentando de 2,5 mol/molEtanol e 55 %, 

respectivamente, até seu valor máximo de 3,5 mol/molEtanol e 73 % à medida que a 

temperatura do reator aumentou de 500 °C para 600 °C. A partir desse ponto, à medida 

que temperaturas mais altas foram adotadas, a reação reversa de deslocamento água-gás 

ganhou mais destaque e, consequentemente, o rendimento e a seletividade de hidrogênio 

diminuiu, assumindo valores próximos a 3,0 mol/molEtanol e 65 % a 700 °C. 

Para analisar o efeito da concentração de O2 na reação, foram feitos testes com 

razões O2/Etanol variando entre 0,1 a 1,0 para uma relação H2O/Etanol constante é igual 

a 9,0 na alimentação do reator e uma temperatura de 600 °C. Quando a relação O2/Etanol 

foi alterada de 0,1 para 0,35 a conversão aumentou de 90 % para a conversão completa. 

Entretanto, esse aumento O2/Etanol também foi responsável pela diminuição da 

seletividade do hidrogênio de 63 % para 61 %. À medida que o valor da razão aumentava 

e se aproximava de 1,0, a seletividade de H2 diminuía cada vez mais, assumindo um valor 

próximo de 56 % quando a razão O2/Etanol foi igual a 1,0. Os autores alegaram que altos 

valores da razão O2/Etanol favorecem a diminuição da seletividade do hidrogênio devido 

à oxidação de CO e CH4, o que leva a um maior teor de CO2 na corrente do produto, bem 

como a oxidação do próprio H2 em H2O. Além disso, eles também afirmam que a 

condição ideal ocorre na razão O2/Etanol de 0,35 a 600 °C, pois é possível executar a 

reação perto do estado termicamente neutro, também chamado de estado autotérmico, o 

que permite trabalhar com demanda energética mínima e, consequentemente, menores 

custos operacionais. Bem como nessas condições é possível se obter um valor moderado 

para a seletividade de H2 (61 %) e baixo para a seletividade de CO (~12 %). 
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Para analisar o efeito da concentração de H2O na reação, foram feitos testes 

alterando o valor da razão molar H2O/Etanol em três condições (3/1, 6/1 e 9/1) para uma 

relação O2/Etanol constante e igual a 0,35 na alimentação do reator e uma temperatura de 

600 °C. Com o aumento da razão de 3,0 para 9,0, a conversão de etanol, o rendimento e 

a seletividade de hidrogênio aumentaram de 91 % para 95 %, de 2,8 mol/molEtanol para 

3,6 mol/molEtanol e 59 % para 67 %, respectivamente. Indicando que a produção de 

hidrogênio é favorecida na reação de reforma oxidativa com o aumento da concentração 

de água na alimentação dos reagentes, pois segundo os autores, o aumento da razão molar 

H2O/Etanol além de promover a reação de reforma oxidativa também promove as reações 

de reforma a vapor de etanol, de reforma a vapor do metano e a reação de deslocamento 

gás-água no sentido direto. O que é justificado com a diminuição das seletividades de CO 

(de 12 % para 6 %) e do CH4 (de 11 % para 7 %) acompanhado do aumento de 18 % para 

21 % da seletividade do CO2.  

O trabalho realizado por Lima et al. (2009) é muito interessante, pois o mesmo faz 

uma análise comparativa para as reações de decomposição, reforma a vapor, oxidação 

parcial e a reforma oxidativa do etanol em relação a conversão de etanol e a produção de 

hidrogênio, para uma temperatura de 500 °C, uma razão molar de O2/Etanol igual a 0,5 

(para as reações de reforma oxidativa e oxidação parcial), uma razão molar H2O/Etanol 

igual 3,0 (Para as reações de reforma oxidativa e reforma a vapor) e sob um catalisador 

de Co/CeO2. Os autores observaram que no caso das reações que tiveram a adição de 

oxigênio na alimentação, a estabilidade do catalisador melhorou pois, a conversão inicial 

de etanol para reação de decomposição do etanol foi de aproximadamente 65 %, mas logo 

nos primeiros minutos de reação uma desativação significativa ocorreu, fazendo com que 

a conversão atingisse um valor próximo a 45 % no final da reação. Entretanto, quando 

água (no caso da reforma a vapor), oxigênio (no caso da oxidação parcial) ou ambos (no 

caso da reforma oxidativa) foram adicionados no meio reacional, a conversão inicial de 

etanol aumentou significativamente, apresentando um valor igual a 100 % para todas 

essas reações. Entretanto, no caso do teste da reforma a vapor, a conversão de etanol 

também apresentou uma diminuição considerável, atingindo ao final do teste um valor 

próximo a 55 %. 

Análises de TG corroboram com esses resultados, pois a quantidade de carbono 

depositada no catalisador após a reação de reforma a vapor foi igual a 4,3 mg/gcat/h, sendo 

muito maior que a observada após a oxidação parcial (com 1,8 mg/gcat/h) e a reforma 

oxidativa (1,5 mg/gcat/h) a 500 °C. Mesmo com o aumento da razão molar de H2O/Etanol 
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de 3,0 para 10,0 na reação de reforma, a quantidade de carbono continuou sendo superior 

à das duas outras reações analisadas, passando a assumir agora um valor igual 2,3 

mg/gcat/h. 

Quanto a distribuição dos produtos, a seletividade ao hidrogênio diminuiu no 

início dos testes de reação de decomposição (indo de 65 % para 50 %) e oxidação parcial 

do etanol (indo de 50 % para 40 %), mas permanecendo constante nas reações de reforma 

a vapor e reforma oxidativa com valores iguais a 75 % e 60 %, respectivamente. Indicando 

que a adição de oxigênio na corrente leva à produção de água através do consumo do H2.  

 

2.3. Catalisadores utilizados para a produção de hidrogênio a partir da reação 

de reforma a vapor do etanol 

 

De acordo com Lima et al. (2008), a natureza do catalisador influencia 

significativamente na seletividade e na conversão do etanol. O catalisador ideal é aquele 

que apresenta máxima conversão de etanol, alta seletividade para hidrogênio e baixa 

formação de carbono e subprodutos.  

A formação de carbono é um fator crucial, pois um dos principais impasses para 

que a tecnologia de células a combustível se concretize mais cedo no cenário energético 

mundial, deve-se ao fato de que ainda não há um catalisador comercialmente viável para 

a produção de hidrogênio a partir do bioetanol, pois a grande maioria é muito suscetível 

aos fenômenos de desativação por sinterização e/ou por deposição de carbono (coque), o 

que consequentemente leva a uma diminuição significativa na atividade catalítica e na 

seletividade do hidrogênio (MA et al., 2011).  

O tipo de carbono formado na superfície do catalisador vai depender da natureza 

do metal empregado. Existem dois tipos de depósitos de carbono: carbono desordenado 

(amorfo ou filamentoso), também denominado de coque, enquanto o segundo tipo é 

carbono ordenado (grafítico), como os nano tubos de carbono (CNT). O coque 

normalmente é formado a partir de reações de polimerização de produtos de C2+, 

enquanto o carbono grafitado é formado tipicamente através da decomposição do metano 

e/ou da reação de Boudouard. (LIMA et al., 2010; ZHAOb et al., 2016) 

Atualmente três categorias de catalisadores são usadas para converter etanol em 

hidrogênio através da reforma a vapor, que são: os catalisadores de óxidos metálicos, 

catalisadores de metais nobres suportados e os catalisadores de metais de transição 

suportados. (WANG et al., 2012). 
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 Em geral os catalisadores de óxidos metálicos, como por exemplo: MgO, Al2O3, 

V2O5, ZnO, TiO2, La2O3, CeO2, Sm2O3, ZrO2, etc, apesar de serem atrativos do ponto de 

vista econômico, visto o seu baixo custo de aquisição/sintetização, não são indicados para 

a reação de reforma a vapor do etanol, pois apresentam um baixo desempenho catalítico 

e uma baixa seletividade de H2, por sofrerem seriamente com desativação, principalmente 

a deposição de carbono. (WANG et al., 2012). 

No caso dos catalisadores de metais nobres suportados, cuja fase ativa 

normalmente é composta de elementos como o Ru, Rh, Pd, Pt, Ir e Au. Apesar de 

alcançarem uma excelente atividade catalítica e seletividade a temperaturas moderadas. 

Estes catalisadores são muito caros, o que inviabiliza sua utilização em escala industrial, 

além não apresentarem uma boa estabilidade após um tempo prolongado de reação e a 

altas temperaturas, visto que nessas condições eles são facilmente sinterizados e estão 

suscetíveis a formação de coque (LIMA et al., 2012; LIU et al., 2014; URASAKI et al., 

2008). 

Para os catalisadores à base de metais de transição suportados, tais como 

catalisadores à base de Cu, Co, Fe e Ni, observa-se uma melhor relação custo-benefício, 

visto que são muito ativos e seletivos para a produção de hidrogênio nas reações de 

reforma do etanol sobre certas condições de operação, devido à sua facilidade de quebrar 

as ligações C-C e C-H. Entretanto, ainda sim sofrem com problemas de sinterização de 

partículas de metal e deposição de carbono sendo estes os principais problemas (LIU et 

al., 2010, WANG et al., 2012, ZHAOb et al., 2016). 

Dessa maneira, para tornar o processo de produção de hidrogênio a partir do etanol 

viável economicamente, é necessário desenvolver catalisadores resistentes a esses 

processos de desativação. Segundo Marinho et al. (2016), Silva (2012) e Lima et al. 

(2010), algumas alternativas vêm sendo adotadas para tentar contornar esse problema e, 

dentre elas, é possível citar:  

 Variação das condições de operação, como a composição da carga 

(através da adição de água e oxigênio à carga) e a temperatura de 

reação;  

 Adição de promotores na estrutura do catalisador; 

 Catalisadores com fase ativa bi ou poli-metálica; 

 O uso de suportes de alta área superficial. 
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Estudos anteriores demonstraram que o tamanho da partícula da fase ativa, as 

propriedades do suporte e a interação entre o suporte-partícula, são os fatores cruciais 

para se minimizar a formação do carbono (CHEN et al., 2010). Pois segundo Zhang, 

Wang e Huang (2009) as espécies intermediárias CHx produzidas ao longo da reação de 

reforma a vapor, necessitam de um conjunto de sítios (entre 6 e 7 átomos) para se dissociar 

em hidrogênio e carbono (coque) e essa taxa de aglomeração dos sítios é dificultada em 

menores partículas metálicas. Porém, as reações de reforma a vapor necessitam de altas 

temperaturas, o que contribui para a sinterização/aglomeração das partículas metálicas 

(MATTOS et al., 2012).  

Para contornar esse problema, tem sido empregado o uso de suportes que 

apresentam uma alta área superficial, pois eles favorecem a dispersão das partículas 

metálicas nos seus poros e, dessa maneira, ajudam a inibir a sinterização da fase ativa. 

Além disso, eles também podem promover a migração do grupo OH- em direção a fase 

ativa na presença de água a alta temperatura, facilitando a reação de reforma a vapor. A 

alumina (γ-Al2O3) é amplamente utilizada como suporte em diversas reações catalíticas 

industrialmente, inclusive na reforma a vapor de metanol (sendo atualmente testada para 

a reação de reforma a vapor de etanol), devido à sua alta área superficial e resistência 

mecânica e química. Infelizmente, devido à sua natureza ácida, ela favorece as reações 

de desidratação do etanol, polimerização do etileno e decomposição do metano, levando 

à formação de coque e a desativação do catalisador (NI et al., 2007). Outros suportes 

como SiO2 e ZrO2 também vem sendo amplamente estudados devido a sua alta resistência 

térmica, o que torna a sua aplicação adequada em reações de alta temperatura, como a 

reforma a vapor do metano e etanol, bem como a sua elevada área superficial, o que 

garante uma melhor dispersão da fase ativa. A utilização de zeólitas também vem se 

tornando um tema recorrente em pesquisas (em específico ZSM-5), pois são compostos 

microporosos eficazes dado as suas propriedades morfológicas e particulares (estrutura 

cristalina bem definida, altas áreas superficiais internas, poros uniformes, boa 

estabilidade térmica, etc) (BSHISH, 2011, VIZCAÍNO; CARRERO; CALLES, 2007). 

A adição de metais alcalinos e alcalinos terrosos, como por exemplo: Ca, K, Na, 

Li, Mg, etc, na estrutura do catalisador, ou então a utilização de suportes alcalinos (como 

MgO, ZnO, CeO2, K2O, La2O3, etc), tem sido sugerido como uma alternativa eficaz de 

impedir a formação de coque durante a reação de reforma a vapor. Isso devido ao fato de 

atuarem como promotores básicos e modificarem o componente ativo, através da 

neutralização dos sítios ácidos, diminuição do tamanho das partículas e aumento da 
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concentração de vacâncias de oxigênio (MUÑOZ; MORENO; MOLINA, 2014, ZHAO 

et al., 2016b). Diversos estudos já relataram a eficiência dessa alternativa, onde Nichele 

et al. (2014) afirmaram que o desempenho e a estabilidade do catalisador de Ni/ZrO2 foi 

consideravelmente aprimorado depois da modificação pela adição de Ca. ZHAO et al. 

(2016b) relataram que a dopagem de potássio (K) efetivamente preveniu a formação de 

coque sobre o catalisador La1-xKxFe0.7Ni0.3O3. O que foi atribuído ao efeito de doação de 

elétrons de potássio ao níquel, onde esse efeito aumentou a capacidade de quebrar a 

ligação C-C do acetaldeído nos sítios de níquel metálico.  

Gallego et al. (2008) relatou que a utilização de La2O3 como suporte também 

concedeu uma alta estabilidade, pois esses óxidos ao entrarem em contato com CO2 

formam uma espécie de oxicarbonato de lantânio (La2O2CO3), que por sua vez, em altas 

temperaturas, esses carbonatos reagem com as espécies de carbono formadas nos cristais 

de níquel e produzem CO, restaurando a superfície da partícula de níquel para seu estado 

original. Segundo Marinho et al. (2016) e Tanabe (2010), o uso de suportes com 

propriedades alcalinas, como o oxido de cério (CeO2), apresentam uma intensa 

mobilidade de oxigênio em função da alta concentração de vacâncias de oxigênio tanto 

na superfície quanto no centro do catalisador, o que favorece o transporte de íons dentro 

da estrutura e promove uma reação contínua com os depósitos de carbono sobre as 

partículas metálicas, onde o coque é eliminado na forma de gases como CO2 e CO.  

Estudos também sugerem que o uso de sistemas catalíticos bimetalicos ou 

polimetálicos são mais versáteis com melhores propriedades catalíticas como 

consequência de efeitos cooperativos/sinergéticos entre os dois, ou mais, metais, o que 

requer que os dois metais estejam em interação e, na maioria dos casos, na formação de 

ligas. Portanto, o uso de fases ativas polimetálicas pode ser uma das soluções mais 

promissoras para melhorar o desempenho e a estabilidade dos catalisadores na reação de 

reforma a vapor do etanol (MUÑOZ; MORENO; MOLINA, 2012).  

Segundo Wang et al. (2014) catalisadores bimetálicos de Ni-Co suportados em 

LaFeO3-La2O3 apresentaram boa resistência à sinterização, alta atividade catalítica e 

seletividade para o hidrogênio na reação de reforma a vapor do etanol. Além disso, os 

catalisadores bimetálicos apresentaram também melhor resistência à sinterização do que 

os catalisadores que utilizaram uma fase ativa com apenas um único metal. Quanto à 

capacidade de resistência a deposição de carbono, os catalisadores bimetálicos exibiram 

um desempenho muito próximo ao dos catalisadores de metal único.  
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Zhao et al. (2016) também estudaram os efeitos que catalisadores bimetálicos 

(nesse caso Ni-Co/ZrO2-La2O3) tem na reação de reforma a vapor do etanol. Concluindo 

que é um catalisador excelente e promissor para a reação de reforma a vapor do etanol, 

exibindo uma boa atividade, estabilidade e alta seletividade ao hidrogênio em comparação 

com os catalisadores monometais correspondentes. Os autores alegaram que grande parte 

desses resultados é devido ao efeito sinérgico das nanopartículas da liga de Ni-Co 

altamente dispersas em ZrO2 e modificadas com La2O3, garantindo uma maior facilidade 

em quebrar as ligações C-C. 

Vizcaíno, Carrero e Calles (2007) relataram que o catalisador Cu-Ni/SiO2 mostrou 

melhor resistência a deposição de carbono e melhor desempenho catalítico do que os 

catalisadores monometálicos de Cu/SiO2 e Ni/SiO2, alegando que o efeito sinérgico dos 

dois metais é capaz de unir as propriedades da fase de níquel (principal responsável pela 

produção de hidrogênio) com as propriedades da fase de cobre (responsável pela redução 

da formação de CO e da deposição de coque). 

Outra maneira de se obter pequenas partículas metálicas sobre o suporte é através 

do uso de óxido de peroviskitas como precursores. O óxido do tipo perovskita é um 

material catalítico bem estudado, pois são compostos altamente estáveis e apresentam 

altas atividades catalíticas em muitos campos. Entretanto seu uso como catalisador ou 

como suporte na reação de reforma a vapor do etanol é raramente relatado. (CHEN et al., 

2010) 

 

2.4. Perovskitas 

 

Perovskitas são óxidos mistos que podem ser escritos na fórmula química como 

ABO3, com “A” sendo um cátion de um elemento alcalino, alcalino terroso ou um metal 

de terras raras (lantanídeos) e “B” de um elemento de transição com menor raio atômico. 

A literatura relata que o cátion A é responsável pela resistência térmica do catalisador, 

enquanto o cátion B é responsável pela atividade catalítica.  Esse tipo de material 

apresenta uma grande diversidade de propriedades, tornando-o um excelente candidato 

para o desempenho catalítico nas reações de reforma após a redução, como, por exemplo, 

a sua redutibilidade, estabilidade térmica, armazenamento de oxigênio, capacidade e 

condutividade iônica.  Essa ampla gama de propriedades é derivada do fato de que cerca 

de 90% dos elementos naturais metálicos da tabela periódica são conhecidos por serem 



49 
 

estáveis em uma estrutura de óxido de tipo perovskita e, além disso, é possível sintetizar 

perovskitas com multicomponentes através da substituição parcial dos seus cátions por 

outros íons metálicos nas posições A e B, originando compostos substituídos com a 

fórmula de A1-xA'xB1-xB'xO3±δ, em que A’ e B’ são os novos cátions inseridos na rede e δ 

representa o excesso ou falta de oxigênio na rede. Isto induz a mudanças importantes nas 

propriedades redox e estrutural da perovskita, garantindo diferentes comportamentos 

catalíticos (AGÜERO et al., 2015, MA et al., 2014, MORALES; SEGARRA, 2015, 

PEÑA; FIERRO, 2001). Além disso, a incorporação de um cátion de baixa valência no 

sítio A ou B diminui a valência e pode acarretar defeitos estruturais que gera as vacâncias 

de oxigênio na superfície e no interior do sólido, aumentando a mobilidade de íons O- na 

estrutura da peroviskita, o que, afeta diretamente o desempenho do catalisador, pois 

facilita a remoção de depósitos de carbono obstruindo a fase ativa do mesmo na forma de 

gases COx (BUSSI et al., 2017; LIMA et al., 2010). 

Segundo Peña e Fierro (2001) a estrutura ideal dos óxidos do tipo perovskita é a 

da forma cúbica com o grupo espacial Pm3m-Oh
1, com o cátion do sítio A coordenado à 

12 átomos de oxigênio, enquanto o cátion do sítio B é coordenado com 6 átomos de 

oxigênio. Nessa configuração há um empacotamento ideal entre as distancias A-O e B-

O. A Figura 5 demonstra o arranjo dos cátions na estrutura da perovskita.   

Infelizmente, poucas perovskitas apresentam essa estrutura cúbica ideal, pois a 

grande maioria apresenta incompatibilidades geométricas e, portanto, apresentam 

estruturas distorcidas e com um grau inferior de simetria. Para medir o desvio da 

idealidade, bem como predizer quais substituições são prováveis para produzir uma célula 

unitária alterada, é utilizada a Equação 44 para determinar o fator de tolerância (t), 

também denominado de fator de tolerância de Goldschmidt, em que rA, rB e rO são os raios 

dos cátions A e B e do íon oxigênio, respectivamente, da estrutura ABO3. Para que a 

estrutura ideal seja formada, o valor de t deve ser igual a 1,0, porem, valores dentro da 

faixa 0,75 < t < 1,0, já fornecem óxidos com estrutura perovskita estáveis com condições 

geométricas muito próximas da ideal. Valores fora dessa faixa levam à formação de outras 

estruturas, como, por exemplo, a hexagonal, ortorrômbica, romboédrica, tetragonal, 

monoclínica e triclínica. Para valores de t acima de 1,0, a estrutura mais estável é a 

hexagonal, enquanto para valores de t inferiores a 1,0 geralmente a estrutura cúbica muda 

para a romboédrica e depois para a ortorrômbica. Essas estruturas geralmente tendem a 

se transformar na cúbica, quando submetidas a altas temperaturas (DIAS, 2017, PEÑA; 

FIERRO, 2001). 
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Figura 5. Estrutura da perovskita. 

 

Fonte: (DIAS, 2017). 

 

t =
1

√2
 
rA + rO

rB + rO

 (44) 

 

Além das questões geométricas, existe outra condição para se obter estrutura 

estável, que é a da eletro-neutralidade. Para atingir essa condição, a soma de todas as suas 

cargas positivas (referentes aos cátions A e B) e negativas (referentes ao ânion de 

oxigênio) deve ser igual a zero. Dessa maneira, fórmula química das peroviskitas pode 

assumir a seguinte forma Ax+By+O3, onde os fatores x e y devem, quando somados, ser 

exatamente iguais a 6,0. Isso dá a possibilidade, caso as considerações geométricas sejam 

respeitadas, que as perovskitas assumam formas do tipo A1+B5+O3, A
2+B4+O3 e A3+B3+O3 

(PEÑA; FIERRO, 2001). 

Outra característica importante deste óxido a ser considerada é a alta dispersão 

metálica obtida do cátion B sobre o óxido A2O3 após a sua redução. Os trabalhos de Chen 

et al. (2010), Lima et al. (2010) e Lin, Wang e Chien (2013) relataram que ao reduzir 

cátions Ni de sítio B do óxido do tipo perovskita de LaNiO3, foram obtidos cristalitos do 

metal altamente dispersos sobre o óxido de lantânio (La2O3), apresentando diâmetros de 

cristalito médio abaixo de 10,0 nm. Segundo os autores, esse foi um dos principais fatores 

pelo qual esse catalisador apresentou um desempenho catalítico, seletividade a hidrogênio 



51 
 

e uma resistência à deposição de coque superior aos catalisadores de Ni/La2O3 preparados 

pelo método de impregnação.  

 

2.5. Uso de perovskitas para a produção de hidrogênio a partir da reação de 

reforma a vapor do etanol 

 

Essa seção será dedicada à apresentação de resultados obtidos por alguns 

pesquisadores na produção de hidrogênio a partir do etanol utilizando perovskitas, de 

maneira a relatar seu potencial como precursores catalíticos para a produção de 

hidrogênio nas reações de reforma do etanol. 

Lin, Wang e Chien (2013) prepararam um catalisador de perovskita LaNiO3, com 

23,1% em peso de Ni, utilizando o método hidrotérmico de co-precipitação e oxidação 

para a reação de reforma a vapor do etanol em diferentes temperaturas (variando de 225 

°C para 400 °C), com uma razão molar de H2O/Etanol igual a 13,0. Segundo dados da 

análise de DRX, a amostra preparada apresentou fortes picos de difração do hidróxido de 

lantânio (La(OH)3) em uma estrutura hexagonal, além de apresentar picos de difração 

fracos e amplos do hidróxido de níquel (Ni(OH)2), também em estrutura hexagonal. Após 

a calcinação da amostra preparada à temperatura de 600 °C em ar por 2 h, as fases de 

La(OH)3 e Ni(OH)2 foram transformadas em forma cúbica da perovskita de LaNiO3, 

juntamente com alguns traços de La2O2CO3. Após a ativação do catalisador por redução 

com hidrogênio a 400 °C por 2 h, análises de MET revelaram que o tamanho das 

nanopartículas de níquel foi de cerca de 10 nm, indicando que o níquel metálico foi bem 

disperso na superfície do catalisador reduzido.  

O desempenho catalítico para a reação de reforma a vapor na faixa de temperatura 

entre 225 °C e 250°C, mostrou que a conversão de etanol foi de 41,4 %, onde a reação 

predominantemente foi a de desidrogenação do etanol em acetaldeído (Equação 29), o 

que justifica a seletividade relativamente alta desse composto na corrente dos produtos 

(cerca de 34 %). Além do acetaldeído também foi possível observar os seguintes 

compostos: H2 (em maior quantidade, representando quase 64 % da mistura dos produtos), 

CO2, CO e CH4, todos eles apresentando quantidades vestigiais (inferiores a 2 %). À 

medida que a temperatura da reação foi aumentando, a conversão de etanol cresceu 

consideravelmente, apresentando valores iguais a 74 % e 100 % para as temperaturas de 

reação iguais a 275 °C e 300 °C, respectivamente. Permanecendo constante e igual a 100 

% a partir desse ponto. A seletividade de H2 também apresentou um comportamento 
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crescente com o aumento da temperatura, o que pode ser atribuído ao favorecimento da 

ruptura da ligação C-H das moléculas dos hidrocarbonetos para produzir hidrogênio. A 

seletividade de H2 apresentou valores iguais a 75 %, 71 % e 74 % para as temperaturas 

de 275 °C, 300 °C e 325 °C, respectivamente. A partir de 350 °C, a seletividade atingiu 

seu valor máximo (igual a 76 %) permanecendo constante a partir desse ponto. A 

diminuição do acetaldeído, juntamente com o aumento do CH4 e CO com o aumento da 

temperatura, ocorreu devido ao favorecimento da decomposição do acetaldeído em CH4 

e CO. Entretanto, a seletividade do CO passou a apresentar um comportamento 

decrescente na faixa de temperatura entre 300 °C e 375 °C, provavelmente devido ao 

aumento da seletividade de CO2 as custas do CO na reação de deslocamento gás-água 

(Equação 25), uma reação lateral significativa na reação SRE sobre o catalisador e que 

também induziu a produção de hidrogênio. Somente a partir de 375 °C a seletividade do 

CO aumentou gradualmente de 0,5% (a 375 °C) para 1,4% (a 400 °C), e a seletividade 

do CO2 diminuiu ligeiramente de 14,2% (a 375 °C) para 13,8% (a 400 °C). Isso pode ser 

atribuído à reação reversa de deslocamento gás-água que foi favorecida em alta 

temperatura. 

Análises de MET do catalisador após os testes catalíticos indicaram que o tamanho 

das nanopartículas de níquel se manteve em torno de 10 nm, ou seja, não houve 

sinterização significativa das nanopartículas de níquel após as reações. Além disso, não 

foi encontrado coque aparente na superfície do catalisador usado após as reações, que 

segundo os autores é devido ao fato de que o carbono depositado pode ser removido da 

superfície do catalisador ativado durante a reação devido a sua oxidação pelas vacâncias 

de oxigênio da rede nas estruturas perovskitas. 

  Para o teste de estabilidade a 350 °C, a conversão de etanol se manteve em 100 

% durante todo o período de teste de 80 h. O catalisador mostrou uma distribuição estável 

de H2, CH4 e CO2 apresentando valores de seletividade de 71%, 19% e 9%, 

respectivamente, e apenas uma quantidade insignificante de CO (menos de 0,1%) foi 

detectada durante as últimas 70 horas. O teste de estabilidade revelou que o catalisador 

não desativou durante as 80 horas de reação e manteve a seletividade de H2 em 71%. 

Indicando a perovskita LaNiO3 é um excelente precursor do catalisador de Ni/La2O3 e, 

portanto, também é uma excelente alternativa catalítica para a produção de hidrogênio na 

reação de reforma a vapor do etanol a baixas temperaturas. 

No trabalho de Zhao et al. (2016b) catalisadores La1-xKxFe0,7Ni0,3O3 (x = 0; 0,05; 

0,1) com estrutura de perovskita foram preparados pelo método de complexação com 
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ácido cítrico, obtendo catalisadores de Ni/LaFeO3 (com 8,0 % em peso de Ni) dopados 

com K para serem usados na reação de reforma a vapor do etanol em diferentes 

temperaturas (entre 350 °C e 700 °C) com uma relação molar H2O/Etanol igual a 3,0.  

Em termos de desempenho na reação de reforma a vapor, os resultados mostraram 

que para uma temperatura de reação igual a 350 °C, a conversão inicial de etanol foi de 0 

%, 30 % e 50 % sobre os catalisadores de K-0, K-0,05 e K-0,1, respectivamente, 

aumentando significativamente com o aumento da temperatura, atingindo conversão 

completa a 450 °C para os catalisadores de K-0,05 e K-1 e 600 °C para o K-0. Logo, 

conclui-se que a atividade catalítica aumenta na seguinte na ordem: K-0 <<< K-0,05 < K-

0,1. Como os três catalisadores apresentam a mesma carga de níquel e os tamanhos das 

partículas são muito próximos, pode-se dizer que a dopagem com K foi o único fator que 

favoreceu a atividade catalítica. 

Quanto a distribuição de produtos, a 350 °C os catalisadores de K-0, K-0,05 e K-

0,1 apresentaram valores parecidos para a seletividade de H2, com aproximadamente 60 

% para todos os catalisadores. Esse valor apresentou apenas uma pequena variação 

negativa (em torno de 1 %) com o aumento da temperatura para os catalisadores de K-

0,05 e K-0,1. Para o catalisador K-0, o aumento da temperatura favoreceu a seletividade 

de H2, que passou a ter um valor igual a 70 %, 68 % e 70 % para as temperaturas de 400 

°C, 450 °C e 500 °C, respectivamente. Entretanto, a partir desse ponto seu valor começou 

a decair, atingindo a 700 °C um valor muito próximo a 60 %. A dopagem com K também 

diminuiu a seletividade ao acetaldeído, visto que a 350 °C a seletividade para o 

acetaldeído para os catalisadores de K-0, K-0,05 e K-1 era igual a 20 %, 10% e 8 %, 

respectivamente, sendo completamente convertido a 450 °C para os catalisadores K-0,05 

e K-0,1 e somente a 600 °C para o catalisador K-0. 

Para investigar a estabilidade dos catalisadores, foram realizadas reações de 

longos períodos (30 h) a uma temperatura de 650 °C. Os resultados mostraram que sobre 

os catalisadores dopados (K-0,1 e K-0,05) a conversão de etanol manteve-se constante e 

perto de 100% no período de 30 horas. Em termos de seletividade de H2, o catalisador K-

0,05 apresentou no início da reação uma seletividade de aproximadamente 60 %, 

mantendo esse valor até o fim do período de 30 h. No caso do catalisador K-0,1, o seu 

valor inicial para a seletividade de H2 foi ligeiramente menor, com 58 %, mas ao decorrer 

da reação esse valor apresentou um aumento, indo para 63 %, ou seja, o desempenho do 

catalisador K-0,1 ligeiramente superior. As seletividades de CH4 e acetaldeído, para 

ambos os catalisadores apresentou valores iniciais e finais extremamente baixos 
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(inferiores a 5 %), indicando que os catalisadores dopados com K são ativos nas reações 

de ruptura da ligação C-H e C-C mesmo após um longo período de reação. Enquanto, que 

no K-0, apesar da conversão inicial do etanol apresentar um valor igual a 100 %, ela 

começou a diminuir logo nas duas primeiras horas, apresentando ao final do teste um 

valor de aproximadamente 45 %. A seletividade de H2 apresentou um comportamento 

semelhante, onde incialmente seu valor era igual 60 %, caindo para 50 % ao fim das 30 

h. Entretanto, muito mais acetaldeído foi gerado sobre o catalisador de K-0, ao ponto que 

ao final da reação ele representava quase 30 % da corrente dos produtos, indicando que a 

desidrogenação do etanol foi a reação predominante e a principal causa da desativação do 

catalisador.  

Os autores alegaram que a desativação marcante após o período de 2 h para o 

catalisador K-0 não se deve a sinterização do níquel metálico e, portanto, é atribuída à 

formação de coque. Resultados de análises de DRX corroboram com essa afirmação, visto 

que para todos os catalisadores os tamanhos das partículas de Ni mudaram muito pouco 

depois de 30 h de reação, mostrando que todos os catalisadores possuem boa resistência 

a sinterização. Os catalisadores de K-0,05 e K-0,1 inclusive apresentaram uma menor 

variação no tamanho do cristalito de níquel em relação ao catalisador de K-0, 

comprovando que a dopagem com potássio melhora a resistência a sinterização. Análises 

de MEV e ATG revelaram que a quantidade de carbono depositado aumenta na seguinte 

ordem: K-0,1 < K-0,05 <<< K-0. Indicando que a dopagem por K realmente pode reduzir 

a deposição de carbono, pois a adição de um componente alcalino ajuda a reduzir o teor 

ácido dos sítios ativos do catalisador. Os autores concluíram que os catalisadores dopados 

com K são muito ativos, altamente seletivos ao hidrogênio e muito estáveis para a reação 

de reforma a vapor do etanol e quando comparados com outros catalisadores relatados 

nas literaturas, observa-se que o Ni/LaFeO3 dopado com K está entre os melhores 

catalisadores.  

Urasaki et al. (2008) estudaram catalisadores de Co e Ni (com teor de 5 % em 

peso) suportados em óxidos de MgO e Al2O3, bem como óxidos do tipo perovskita 

(LaAlO3, SrTiO3 e BaTiO3), preparados por um método de impregnação seca. As 

atividades catalíticas foram testadas a 823 K (550 °C) e pressão atmosférica com uma 

razão molar de H2O/Etanol igual a 10.  

Com base nas condições experimentais, foi constatado que as atividades 

catalíticas e a distribuição dos produtos para os catalisadores Co e Ni foram 

significativamente dependentes do tipo de suporte do catalisador. O catalisador Co/γ-
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Al2O3 apresentou a maior conversão de etanol, apresentando um valor inicial de 75 % e 

após o término do teste, 5 horas depois, o seu valor era igual a 100 %. Infelizmente, a 

maior parte do etanol consumido se converteu em C2H4, resultando em uma baixa 

produção de H2, não atoa o valor do rendimento para C2H4 foi de 86,5 %, enquanto o do 

H2 foi de 0,8 %. CO, CO2 e CH4 também foram detectados, mas semelhante ao 

hidrogênio, também apresentaram valores muito baixos, iguais a 6,1 %, 3,8 % e 2,0 %, 

respectivamente, indicando que a reação de desidratação do etanol ocorre 

predominantemente em Co/γ-Al2O3. Os catalisadores de Co/MgO e Ni/MgO 

apresentaram comportamentos catalíticos muito semelhantes, pois os valores para a 

conversão inicial de etanol foram muito próximos, sendo iguais a 54,0 % e 49,0 %, 

respectivamente. Ambos os catalisadores também desativaram rapidamente na primeira 

hora de reação, apresentando, ao final da reação, valores para a conversão do etanol 

próximos a 25 %. Quanto a distribuição de produtos, CO, CO2, CH4 e H2 foram detectadas 

quantidades muito próximas para os dois catalisadores, em que para o catalisador de 

Co/MgO, valores iguais a 11,1 %, 15,7 %, 3,2 % e 10,5 % foram atribuídos ao rendimento 

de CO, CO2, CH4 e H2, respectivamente. Para o catalisador de Ni/MgO, os valores para 

o rendimento dos mesmos produtos foram iguais a 8,6 %, 14,5 %, 4,1 % e 15,1 %. Etileno 

não foi detectado em nenhum dos dois casos, indicando que a reação de desidrogenação 

do etanol em acetaldeído, seguido pela sua decomposição em metano e depois em 

carbono, tenha sido a rota de reação predominante. 

O desempenho dos catalisadores de Ni e Co foi consideravelmente melhorado 

quando suportados em óxidos do tipo perovskita, como LaAlO3 e SrTiO3. Para os 

catalisadores de Ni/SrTiO3 e Ni/LaAlO3 os valores para a conversão inicial do etanol 

foram iguais a 60 % em ambos os casos, porém as atividades catalíticas diminuíram 

ligeiramente logo no estágio inicial da reação, apresentando um comportamento 

semelhante ao dos casos de Co/MgO e Ni/MgO, mas com uma taxa de desativação bem 

menor, de maneira que a reação para o catalisador de Ni/SrTiO3 se estabilizou, após 5 h 

de reação, com uma conversão de etanol de cerca de 46 %. Enquanto o catalisador de 

Ni/LaAlO3 apresentou uma resistência um pouco maior terminando o processo com a 

conversão estabilizada com um valor próximo de 50 %. Quanto a distribuição de 

produtos, CO, CO2, CH4 e H2 foram detectados em ambos os catalisadores, com valores 

de rendimento iguais 16,4 %, 23 %, 6,2 % e 15 %, respectivamente, para o catalisador de 

Ni/SrTiO3. Para o catalisador de Ni/LaAlO3 os valores para os mesmos produtos foram 

de 11,4 %, 31,8 %, 6,5 e 17,7 %. Etileno também não foi detectado em nenhum dos dois 
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casos. Os catalisadores de Co suportados em LaAlO3 e SrTiO3 mostraram boas atividades 

catalíticas e a desativação foi dificilmente observada, mesmo após as 5 horas de reação, 

apresentando níveis de conversão de etanol maiores em comparação com os demais 

catalisadores testados. Incialmente, a conversão de etanol foi igual 59 % para ambos os 

catalisadores, apresentando um aumento até 65 % para o catalisador de Co/SrTiO3, porém 

com um perfil levemente crescente, indicando que caso a reação se estendesse além das 

5 horas programadas, um valor ligeiramente maior poderia ser obtido. No caso do 

catalisador de Co/LaAlO3, o seu valor para a conversão do etanol sofreu uma pequena 

variação negativa, estabilizando ao final da reação num valor igual a 58 %. Quanto ao 

rendimento dos produtos, valores iguais a 21 %, 38,2 %, 8,5 % e 23,9 % foram obtidos 

para CO, CO2, CH4 e H2, respectivamente, no teste Co/SrTiO3, enquanto valores iguais a 

15,7 %, 34,9 %, 5,5 % e 20,7 % foram obtidos para os mesmos produtos, no teste do 

Co/LaAlO3. Por outro lado, o teste realizado no catalisador de Co/BaTiO3 apresentou 

menor atividade e a mais séria desativação dentre todos os outros testados. Onde o nível 

de conversão de etanol no início da reação foi de 40 %, caindo para 25 % após 5 horas. 

Segundo os autores a formação de coque foi a principal razão para a desativação 

do catalisador. O coque acumulou-se principalmente nos catalisadores de Co/MgO e 

Ni/MgO no estágio inicial da reação, de maneira que as quantidades de coque eram quase 

as mesmas após 5 h de reação, com valores iguais a 85 mg/gcat para Ni/MgO e quae a 

metade para Co/MgO. A quantidade de coque depositada nos catalisadores de Co ou Ni 

suportados na perovskita foi consideravelmente menor, fator que segundo os autores é 

devido as propriedades alcalinas e às vacâncias de oxigênio das perovskitas, que são 

fundamentais nas reações de oxidação e eliminação de precursores de coque nas 

condições de reforma a vapor de etanol, resultando em melhores atividades catalíticas 

desses catalisadores. As quantidades de coque depositadas sobre Ni/SrTiO3 e Ni/LaAlO3 

foram iguais a 20 e 25 mg/gcat, respectivamente. Sobre Co/SrTiO3 e Co/LaAlO3, que 

foram os catalisadores que apresentaram os melhores níveis de conversão de etanol 

durante todo o tempo de reação, as quantidades de carbono depositadas foram 

consideravelmente menores, apresentando valores iguais a 9 e 11 mg/gcat, 

respectivamente. Quanto ao catalisador de Co/BaTiO3, apesar dele ter sido o que 

apresentou a menor conversão de etanol, a sua quantidade de coque depositada (igual a 

30 mg/gcat) foi inferior quando comparada com a de outras amostras, como Co/MgO e 

Ni/MgO. 
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As medidas de ATG revelaram que SrTiO3 e LaAlO3 suprimiram a deposição de 

coque, resultando em altas durabilidades do Co/SrTiO3 e Co/LaAlO3. Por outro lado, a 

atividade catalítica e a resistência ao coque de Co/BaTiO3 foram menores. Os autores 

alegaram que o motivo disso está diretamente ligado a distribuição do tamanho e o 

tamanho médio das partículas de Co sobre o suporte de perovskita. Para determinar a 

distribuição do tamanho e o tamanho médio das partículas de Co sobre SrTiO3 e BaTiO3, 

análises de MET evidenciaram que os tamanhos médios de partículas de Co sobre SrTiO3 

e BaTiO3 foram de 39 e 79 nm, respectivamente. Isso implica que o nível de dispersão 

das partículas de Co governa a atividade catalítica na reação de reforma a vapor do etanol 

e, além disso, garante uma maior resistência a deposição de coque, pois segundo os 

autores uma maior dispersão da fase ativa permite uma participação mais frequente do 

oxigênio da rede da peroviskita na eliminação de espécies intermediárias. Portanto, como 

o tamanho de partícula de Co sobre SrTiO3 era obviamente menor que sobre o BaTiO3, 

isso resulta em maior atividade catalítica e maior estabilidade para o catalisador de 

Co/SrTiO3. 

Agüero et al. (2015) desenvolveram perovskitas La1-xCaxAl1-yNiyO3 (x = 0, 0,1 e 

y = 0,1, 0,2, 0,3) de alta pureza através do método de citrato, nomeando as amostras como 

LaNiy e LaCaNiy (com y = 0,1, 0,2 e 0,3). Além disso, um catalisador de NiO/LaAlO3 

também foi preparado por impregnação seca, de maneira a se estabelecer uma base 

comparativa. Os ensaios catalíticos de 6 e 12 h foram realizados a 600 °C com razão 

molar de H2O/Etanol igual 5,0.  

Os resultados mostraram que as perovskitas substituídas com cálcio (Ca) 

apresentaram maiores áreas específicas (média de 15 m2/g) do que as não substituídas 

(média de 6 m2/g), ou seja, a dopagem com Ca dobrou a área específica. Análises de DRX 

das amostras de LaNiy e LaCaNiy (y = 0,1, 0,2 e 0,3) apresentaram um padrão de difração 

próximo ao relatado para a fase LaAlO3 com uma estrutura cúbica Pm3m-Oh
1. Não foram 

observadas linhas de difração correspondentes a fases segregadas de óxidos de lantânio, 

cálcio, alumínio e níquel, o que indica as formações de perovskitas puras. No entanto, a 

presença dessas fases em concentrações muito baixas ou na forma amorfa não pode ser 

descartada devido às limitações desse tipo de análise. As informações obtidas de outras 

técnicas de caracterização de dois catalisadores preparados neste trabalho (LaNi0,2 e 

LaCaNi0,2) confirmam a inclusão de Ni na estrutura da perovskita LaAlO3, como também 

foi detectado um sinal adicional de uma fase de NiO sobre o catalisadore LaCaNi0,2.  
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Em termos de desempenho na reação de reforma a vapor, os resultados mostraram 

que para uma temperatura de reação igual a 600 °C e um tempo de reação de 6 h, uma 

conversão total de etanol em todos os catalisadores a base de perovskitas foi observada, 

com valores excepcionalmente altos de produção de H2, onde os valores para os 

catalisadores LaNi0,1, LaNi0,2 e LaNi0,3 foram iguais a 70, 75 e 78 %, respectivamente. 

Enquanto para os catalisadores dopados com Ca os resultados foram ligeiramente 

melhores, apresentando valores iguais a iguais a 80, 76 e 82 % para os catalisadores 

LaCaNi0,1, LaCaNi0,2 e LaCaNi0,3. Adicionalmente, em todos os casos foi possível obter 

seletividades de CO e CH4 com valores muito baixos e praticamente idênticos para todas 

as amostras testadas, sendo iguais a 9 e 4 %, respectivamente. A presença de acetaldeído, 

etano e etileno, que são os precursores mais comuns para a formação de coque, não foram 

detectados em nenhum caso. O que é extremamente importante, pois indica que os 

catalisadores são ativos nas reações de ruptura da ligação C-H e C-C e não favorecem 

reações secundárias que levam à formação de produtos indesejáveis, inclusive a reação 

reversa de deslocamento gás-água, mesmo em temperaturas relativamente altas (600 °C). 

Para o catalisador de Ni/LaAlO3, preparado pelo método de impregnação seca, a atividade 

catalítica foi consideravelmente inferior do que as amostras preparadas a partir de um 

precursor de peroviskita. Os autores alegaram que a conversão de etanol foi incompleta 

desde o início do teste, estabilizando-se com um valor próximo a 50 % com apenas uma 

hora e meia de teste, além de que o valor para o rendimento máximo de H2 foi de apenas 

35 %. As seletividades de CH4, CO e CO2 apresentaram valores muito baixos e próximos 

aos observados nas amostras LaNiy e LaCaNiy, com valores iguais a 4, 9 e 17 %, 

respectivamente. Quantidades significativas de acetona, acetaldeído, etano e etileno 

também foram detectados desde o início do teste catalítico, apresentando um 

comportamento crescente com o tempo de reação. 

Para investigar a estabilidade das amostras preparadas, dois catalisadores 

(LaCaNi0,2 e LaNi0,2) foram submetidos a uma reação com um tempo de teste maior (12 

h) e a uma temperatura de 600 °C. Adicionalmente, como o desempenho alcançado por 

todos os catalisadores nos testes anteriores se aproxima do equilíbrio termodinâmico, para 

analisar com maior precisão os efeitos da adição de Ca, decidiu-se avaliar os catalisadores 

mais distantes do equilíbrio e, portanto, os dois catalisadores foram avaliados usando um 

terço do peso utilizado no teste anterior. O catalisador de LaNi0,2 apresentou uma elevada 

estabilidade, com conversão completa do etanol durante quase todo o teste (apenas na 

última hora da análise que a conversão caiu para 95 %). O rendimento de H2 permaneceu 
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em boa parte do teste com valores acima de 80 %, apresentando nos momentos finais um 

decaimento para valores próximos de 70 %. As seletividades de CH4, CO e CO2 

apresentaram durante todo o teste um perfil praticamente constante, com valores iguais a 

4, 10 e 18 %, respectivamente. Somente após 10 h de reação, uma pequena quantidade de 

acetaldeído foi detectada com a consequente queda no rendimento de H2. No caso do 

catalisador de LaCaNi0,2 ele também apresentou uma boa estabilidade, com conversão 

completa do etanol e apresentando valores muito próximos do catalisador LaNi0,2 para o 

rendimento de H2 e seletividades de CH4, CO e CO2, mas isso foi observado somente 

durante as primeiras 8 horas de reação. A partir desse ponto ele começou a desativar 

lentamente, diminuindo a conversão de etanol e o rendimento de H2 para valores finais 

de 77 e 50 %, respectivamente. As seletividades de CH4, CO e CO2 apresentaram durante 

todo o teste valores constantes. Durante o período de desativação, etano, etileno, 

acetaldeído e etanol não convertido foram detectados em quantidades significativas. 

Ao contrário do que se é relatado na literatura, os autores observaram que a 

dopagem de um elemento alcalino não favoreceu a estabilidade do catalisador. Segundo 

eles, a explicação para essa questão está relacionada ao fato de que a inclusão de ambos 

Ni e Ca na estrutura da perovskita é capaz de gerar vacâncias de oxigênio. Dessa forma, 

a inclusão de cálcio no teor adotado nesse trabalho gera vacâncias suficientes para 

desestabilizar a estrutura da perovskita, de modo que isso inibi a inclusão de Ni na 

estrutura da perovskita, permitindo à segregação de fases de NiO na superfície do 

catalisador. Logo, quando esse é submetido a um processo de redução partículas maiores 

de Ni são formadas e, consequentemente, tende a desativar de forma mais fácil.  

O que se pode concluir desse trabalho é que o catalisador de Ni/LaAlO3 preparado 

pelo método convencional de impregnação seca, apresentou um desempenho 

consideravelmente inferior que todas as outras amostras provenientes de um precursor do 

tipo oxido de peroviskita, visto que todas essas amostras apresentaram excelente atividade 

catalítica e estabilidade durante a reação de reforma a vapor do etanol de 6 h. Foram 

observados altos valores de rendimento de H2 e valores excepcionalmente baixos para a 

seletividades de subprodutos, como CO e CH4. A perovskita sem a adição de Ca e com 

um valor de y = 0,2 apresentou a maior estabilidade durante 12 h de reação e, portanto, é 

uma excelente alternativa catalítica para a produção de hidrogênio na reação de reforma 

a vapor do etanol. 
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3. MATÉRIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo será apresentada a metodologia utilizada para a preparação e 

caracterização dos catalisadores e para a realização dos testes catalíticos. 

. 

3.1. Preparo do catalisador 

 

As peroviskitas do tipo SrTi1-xFexO3 (x = 0; 0,1; 0,2) foram obtidas através do 

método de sol-gel. Os cálculos usados para a obtenção da quantidade de cada reagente 

foram baseados no trabalho de Han et al. (2016) e estão apresentados no Anexo A. Os 

reagentes utilizados e as amostras obtidas estão listadas na Tabela 5. O tetrabutóxido de 

titânio (em quantidades estequiométricas) foi dissolvido gota a gota em 150 mL de etanol 

anidro, seguido da adição de ácido cítrico como agente quelante, que foi então adicionado 

continuamente à solução de tetrabutóxido de titânio em pequenas quantidades. Em 

seguida, nitrato de ferro e nitrato de estrôncio foram pesados e diluídos com água 

destilada e dissolvidos gota a gota na solução de tetrabutóxido de titânio para alcançar a 

razão molar desejada de Ti e Fe para cada amostra.  

A mistura foi agitada em agitador magnético a 50 °C por aproximadamente 4 h e 

depois seca em uma estufa a 80 °C durante 12 h para se obter o xerogel. Para a obtenção 

dos suportes, as amostras foram primeiramente divididas em dois grupos, e calcinadas a 

duas temperaturas distintas, a 700 °C e a 1000 °C, durante 3 h (com uma taxa de 

aquecimento de 5 °C/min). Em seguida foi feito a incorporação de níquel nos suportes 

através do método de impregnação seca, utilizando nitrato de níquel hexahidratado 

(Ni(NO₃ )₂ .6H₂ O), para se obter o catalisador com 10 % e 5 % em massa de níquel. 

Após a impregnação, as amostras foram secas durante 24 h a 100 °C e calcinadas a uma 

vazão de ar sintético de 50 mL/min e a uma taxa de aquecimento 2 °C/min até 400 °C e 

mantidas nesta temperatura por 3 h. Em seguida, ambas as partes foram maceradas e 

peneiradas em peneira com diâmetro de malha igual a 0,0053 nm. A Tabela 5 lista todos 

os materiais utilizadas para a síntese de cada amostra, bem como o fornecedor/fabricante 

de cada um. A Tabela 6 lista as amostras obtidas e a nomenclatura adotada em função da 

temperatura de calcinação e do teor de níquel que foi impregnado 
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Tabela 5. Lista de reagentes utilizados e das amostras obtidas pelo método sol-gel. 

Precursores Fórmula molecular Fornecedor Amostra 

Tetrabutóxido de titânio 

Nitrato de estrôncio 

Etanol anidro 

Ácido cítrico 

Ti(OCH2CH2CH2CH3)4 

Sr(NO3)2 

C2H5OH 

C₆ H₈ O₇ .H₂ O 

 

Sigma Aldrich 

SrTiO3 

Tetrabutóxido de titânio 

Nitrato de estrôncio 

Nitrato de ferro 

Etanol anidro 

Ácido cítrico 

Ti(OCH2CH2CH2CH3)4 

Sr(NO3)2 

Fe(NO₃ )₃ .9H₂ O 

C2H5OH 

C₆ H₈ O₇ .H₂ O 

SrTi0,9Fe0,1O3 

Tetrabutóxido de titânio 

Nitrato de estrôncio 

Nitrato de ferro 

Etanol anidro 

Ácido cítrico 

Ti(OCH2CH2CH2CH3)4 

Sr(NO3)2 

Fe(NO₃ )₃ .9H₂ O 

C2H5OH 

C₆ H₈ O₇ .H₂ O 

SrTi0,8Fe0,2O3 
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Tabela 6. Amostras obtidas e a nomenclatura adotada em função da temperatura de 

calcinação e do teor de níquel que foi impregnado. 

Amostra 

Quantidade de níquel 

impregnado na amostra 

(%) 

Temperatura de 

calcinação do 

suporte (°C) 

Nomenclatura 

SrTiO3 - 700 STO-700 

SrTi0,9Fe0,1O3 - 700 STFO-0,9-700 

SrTi0,8Fe0,2O3 - 
700 STFO-0,8-700 

1000 STFO-0,8-1000 

Ni/SrTiO3 10 700 10Ni-STO-700 

Ni/SrTi0,9Fe0,1O3 
10 

700 
10Ni-STFO-0,9-700 

5 5Ni-STFO-0,9-700 

Ni/SrTi0,8Fe0,2O3 
10 

700 10Ni-STFO-0,8-700 

1000 10Ni-STFO-0,8-1000 

5 700 5Ni-STFO-0,8-700 

 

3.2. Caracterização dos materiais preparados 

 

A seguir, será a presentada a metodologia usada para a realização das análises de 

caracterização. 

 

3.2.1. Área específica 

 

A medida de área específica dos catalisadores se deu através do método B.E.T. O 

equipamento utilizado foi o ASAP 2020 da Micromeritics. Inicialmente as amostras 

foram submetidas a um processo de pré-tratamento, onde cada amostra foi aquecida da 

temperatura ambiente até 350 °C. Depois a análise foi feita através da adsorção física de 

nitrogênio a -196 °C. 

 

3.2.2. Difração de raios x (DRX) 
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Para a determinação das fases e do tamanho de cristalito das amostras calcinadas 

e do tamanho de cristalito dos metais obtidos após a redução, foram realizadas análises 

de DRX, utilizando-se um difratômetro Rigaku MiniFlex II, com radiação CuKα (λ = 1, 

541 Å). Os dados foram coletados numa faixa de 2θ entre 10 e 90º, com um passo de 

0,04º e uma velocidade de varredura de 2 °/min. O tamanho de cristalito do níquel 

metálico foi calculado após a redução e passivação das amostras. Nesse processo as 

amostras calcinadas foram reduzidas sob fluxo de H2 (30 ml/min) a 700 °C por 1 h. Após 

a redução, foi feita uma purga com N2 na mesma temperatura por 30 min, seguida de 

resfriamento até a temperatura ambiente. Em seguida, a amostra no reator foi imersa em 

um banho que consistia em uma mistura de álcool isopropílico e N2 líquido sob uma 

temperatura de -60 °C e um fluxo de 5% O2/N2 durante 1 hora. Após permanecer por 1 h 

a -60 °C, o banho foi retirado e a amostra foi mantida a temperatura ambiente por mais 1 

hora sob fluxo de 5% O2/N2. A equação de Scherrer (Equação 45) foi utilizada para o 

cálculo do tamanho de cristalito do Ni metálico, obtidos após a redução. 

 

dp =
K ∙ λ

B ∙ cos θb
(45) 

 

Onde λ é comprimento de onda da radiação X para a fonte de cobre, K é uma 

constante que depende da forma dos cristais (para esse trabalho foram adotados valores 

de K =1), B representa à largura a meia altura (em radianos), θb é o ângulo de Bragg e dp 

é o diâmetro de partícula. A identificação das fases em cada análise foi realizada 

utilizando como modelos os arquivos de informação cristalográfica (CIF) da Inorganic 

Crystal Structure Database (ICSD). 

 

3.2.3. Redução à temperatura programada (TPR) 

 

As análises de TPR foram realizadas em uma unidade acoplada a um detector de 

condutividade térmica. Antes da análise de TPR, as amostras foram submetidas a um 

processo de pré-tratamento, onde foi realizado um aquecimento da temperatura ambiente 

até 500 °C a uma taxa de 8 °C/min sob fluxo de 50 mL/min de ar sintético. Após o pré-

tratamento, o catalisador foi aquecido da temperatura ambiente até 1000 °C a uma taxa 

de 10 °C/min sob fluxo de 50 mL/min de 10% de H2/N2. 
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O cálculo do consumo teórico de H2 foi baseado na estequiometria da reação de 

redução do NiO (Equação 46). 

 

NiO + H2 → Ni + H2O (46) 

 

Sabendo a massa de catalisador utilizada no teste e o teor de níquel impregnado 

na amostra, tem-se a massa de oxido de níquel da amostra. Com esse dado então é 

calculado o número de mols de oxido de níquel. 

 

nNiO =  
mNiO

MMNiO
(47) 

 

Seguindo a estequiometria da reação (1:1:1:1) tem-se o número de mols de oxido 

de níquel consumidos são iguais ao número de mols de hidrogênio consumidos, que são 

utilizados para calcular a massa de hidrogênio consumida na reação. 

 

mH2
= nH2

. MMH2
(48) 

 

Sabendo a densidade de hidrogênio utilizado tem-se o volume de consumido 

teórico da reação. 

 

VH2
=  

mH2

dH2

(49) 

 

O cálculo do grau de redução foi baseado na Equação 50. 

 

Grau de Redução (%) =  
Consumo Real

Consumo Teorico
. 100 (50) 

 

3.2.4. Análise termogravimétrica (ATG) 

 

De maneira a analisar a quantidade e a morfologia dos depósitos de carbono 

formados após os testes catalíticos, foram feitas análises de ATG. Para a realização das 

análises as amostras foram submetidas a aquecimento até uma temperatura de 900 °C, 

sob fluxo de 50 mL/min de ar sintético, usando-se uma taxa de aquecimento de 20 °C/min. 
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O aquecimento e o monitoramento da perda de massa foram feitos, utilizando-se um 

equipamento Shimadzu modelo DTG-60. 

 

3.2.5. Microscopia eletrônica por varredura (MEV) 

 

A morfologia dos materiais calcinados e o resíduo obtido após as reações de 

reforma do etanol foram analisados por MEV. As análises foram realizadas no 

microscópio INSPECT S/FEI, operando a 20kV. Os materiais foram depositados sobre 

uma fita adesiva dupla face de carbono, que foi colocada em uma porta amostra de 

alumínio e recoberta com um filme de ouro em 3 ciclos de 25 mA, durante 3 minutos, 

para assegurar a condutividade elétrica adequada. 

 

3.2.6. Capacidade de armazenamento de oxigênio (OSC) 

 

A análise da capacidade de armazenamento de oxigênio, ou Oxygen Storage 

Capacity (OSC), foi realizada em um sistema contendo um micro reator de vidro Pyrex 

em forma de U, conectado a um sistema cromatográfico (GC10C, GIRA), equipado com 

uma válvula de injeção automática dos gases, uma coluna Porapak e um detector do tipo 

TCD, utilizando He (30 mL/min) como gás de arraste. Para a realização dos 

experimentos, cerca de 20 mg de amostra foram colocados dentro do microrreator e 

aquecidos sob fluxo de He (30 mL/min) até as temperaturas de 400 e 500 °C (sob uma 

taxa de aquecimento de 10 °C/min). Nestas temperaturas, foram injetados 5 pulsos de O2 

(ou até completa oxidação da amostra), em intervalos de 140 s. Após este procedimento 

de oxidação, a amostra foi novamente submetida a um fluxo de hélio (10 min) para a 

eliminação do oxigênio em excesso. A etapa seguinte foi a redução com o monóxido de 

carbono, por meio de pulsos deste gás, até que a formação de dióxido de carbono não 

fosse mais observada no cromatograma. A partir desta primeira análise, foi possível medir 

a capacidade completa de estocagem de oxigênio das amostras. Em seguida, a amostra 

foi novamente submetida a um fluxo de hélio por 10 min e, então, foram serão injetados 

cerca de 10 pulsos de oxigênio (ou até completa oxidação da amostra) e uma nova purga 

com He foi realizada. Após este procedimento, foram injetados na amostra, pulsos 

alternados de monóxido de carbono e oxigênio (CO-O2-CO-O2-CO-O2), a cada 180 s. 

É importante ressaltar que segundo o trabalho de Duprez et al. (2001), duas 

diferentes capacidades de armazenamento de oxigênio podem ser distinguidas: 
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 O OSC (capacidade de armazenamento de oxigênio) está relacionado às espécies 

de oxigênio mais reativas e aos átomos de oxigênio mais prontamente disponíveis. 

É medido a partir da quantidade de CO 2 formada após o primeiro pulso de CO, 

enquanto pulsos alternativos de CO ou O 2 são injetados. 

 O OSCC (capacidade de armazenamento de oxigênio completa) é a capacidade 

total ou máxima de armazenamento de oxigênio. É medido a partir da captação de 

CO total ou acumulada durante a saturação por CO e corresponde à medição da 

redutibilidade da amostra sob CO. 

 

A partir deste procedimento, foi calculada a capacidade de armazenamento de 

oxigênio dinâmica de cada amostra. 

 

Passo 1: Calcular a soma dos pulsos de CO e CO2 (SOMACO+CO2) 

SOMACO+CO2
= PulsoCO + PulsoCO2

.
FCO

FCO2

(51) 

 

Onde PulsoCO e PulsoCO2 representam o valor unitário do pulso de CO e CO2, 

respectivamente, e FCO/FCO2 é a razão do fator de resposta do TCD (que é igual a 0,86). 

 

Passo 2: Calcular a taxa de conversão experimental (Tcx) 

Tcx =
(PulsoCO − SOMACO+CO2

)

MÁXIMOCO+CO2

(52) 

 

Onde MÁXIMOCO+CO2 representa o maior valor dentro da soma dos pulsos de CO 

e CO2.  

 

Passo 3: Calcular a taxa de conversão de 1° ordem (Tcx1) 

Tcx1 = ln(
1

1 − Tcx
) (53) 

 

Passo 4: Calcular o fator de correção (Fc) 

Fc =
Tcx1

Tcx
(54) 

 

Passo 5: Calcular o OSC com base no CO2 liberado (OSCCO2) 
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OSCCO2
=

Tcx1. P. VCiclo

T. 8,314. mcat. Fc
. 1000000 (55) 

Onde P é a pressão em que o experimento foi conduzido (1,0.105 Pa), T a 

temperatura ambiente (20 °C), VCiclo é o volume do ciclo (que é igual a 4,65.10-7 m3), mcat 

é a massa de catalisador usada no teste (0,02 g). 

 

Passo 6: Calcular o OSC com base no CO consumido (OSCCO) 

OSCCO =

(
1 − PulsoCO

MÁXIMOCO
). P. VCiclo

T. 8,314. mcat
. 1000000 (56) 

 

Onde MÁXIMOCO representa o maior valor dentro dos pulsos detectados de CO. 

 

Passo 7: Calcular o consumo de O2 

Consumo de O2 =

2. (
1 − PulsoO

MÁXIMOO
). P. VCiclo

T. 8,314. mcat
. 1000000 (57) 

 

Onde PulsoO e MÁXIMOO representam o valor unitário do pulso do íon O- e o 

maior valor dentro dos pulsos detectados de O-.  

 

Passo 8: Calcular o OSCC 

OSCC = ∑ OSCCO2
− MÍNIMOOSCCO2

. n°Pulsos(58) 

 

Onde n°Pulsos é o número de pulsos e MÍNIMOOSCCO2 representa o menor valor 

dentre os calculados para o OSCCO2.  

 

3.3. Testes catalíticos 

 

As reações foram realizadas em reator de quartzo em forma de U à pressão 

atmosférica para todos os catalisadores estudados. Antes da reação, as amostras foram 

reduzidas e aquecidas a uma taxa de 10 °C/min até 700 °C sob fluxo de H2 puro (30 

mL/min) e mantidas nessas condições por 1 h. Em seguida, foi feita uma purga sob um 

fluxo de N2 na mesma temperatura e vazão por 30 min.  
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Para a reação de reforma a vapor, foi adotado uma razão molar água/etanol igual 

a 3,0 e temperaturas de reação de 500 °C e 750 °C. Duas correntes de nitrogênio, (a 30 

mL/min cada), passavam por dois saturadores, um contendo água e o outro etanol, que 

foram mantidas a temperatura necessária para obter as razões molares desejadas. Nos 

ensaios a pressão parcial do etanol foi mantida constante e a variação da pressão parcial 

da água foi compensada pelo decaimento da pressão parcial do N2. Foi utilizado 20 e 40 

para os catalisadores com 10% e 5% em peso de Ni, respectivamente. No caso da amostra 

calcinada a 1000 °C a massa utilizada foi de 90 mg. Para evitar a formação de pontos 

quentes no leito do reator, os catalisadores foram diluídos em SiC (carbeto) em uma razão 

mássica catalisador/SiC igual a 3,0. 

Os produtos obtidos foram analisados em linha por cromatografia gasosa, 

utilizando um cromatógrafo Micro GC Agilent 3000 A, equipado com três canais com 

três detectores de condutividade térmica (TCD) e três colunas: peneira molecular, 

Poraplot Q e coluna OV-1. A conversão do etanol (X) e a distribuição dos produtos (Sx) 

foram calculados, de acordo com as seguintes equações 59 e 60: 

 

X = (
nEtOHE

− nEtOHS

nEtOHE

) ∙ 100 (59) 

 

SX =  (
nXP

nTOTALP

) ∙ 100 (60) 

 

Onde (nEtOH)E é a quantidade de matéria de etanol que entra no reator, (nEtOH)S é a 

quantidade de matéria de etanol que sai do reator, (nX)P é a quantidade de matéria do 

produto “x” produzido na reação de reforma a vapor e (nTOTAL)P é o somatório da 

quantidade de matéria de todos os produtos obtidos na reação, exceto a quantidade de 

matéria de água, estes não foram inclusos.  

A Figura 6 e a Figura 7 representam um esquema simplificado das etapas de 

reação para temperaturas de 500 °C e 750 °C, respectivamente.   
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Figura 6. Esquema simplificado das etapas de reação para a temperatura de 500 °C. 

 

 

Figura 7. Esquema simplificado das etapas de reação para a temperatura de 750 °C. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo, serão apresentados os resultados relativos às caracterizações das 

perovskitas e às reações de reforma a vapor do etanol. Serão avaliados os efeitos (i) do 

teor de Ni nas amostras, (ii) da substituição parcial do Ti pelo Fe, (iii) o efeito da 

temperatura de calcinação e (iv) o efeito da temperatura de reação. 

 

4.1. Área específica 

 

As áreas específicas, obtidas pelo método BET, para os suportes, os catalisadores 

calcinados e os catalisadores reduzidos e passivados são apresentadas na Tabela 7 e 8. 

 

Tabela 7. Valores da área específica dos suportes. 

Amostras Área específica (m2/g) 

STO-700 29 

STFO-0,9-700 12 

STFO-0,8-700 < 10 

 

Tabela 8. Valores da área específica das amostras calinadas e reduzidas e passivadas. 

Amostras 

Área específica (m2/g) 

Após calcinação 
Após redução e 

passivação 

10Ni-STO-700 22 14 

10Ni-STFO-0,9-700 14 < 10 

10Ni-STFO-0,8-700 < 10 < 10 

5Ni-STFO-0,9-700 19 12 

5Ni-STFO-0,8-700 15 < 10 

 

Todos os suportes exibiram valores relativamente baixos de área específica 

(inferiores a 30 m2/g), o que está de acordo com que é encontrado na literatura (HAN et 

al., 2016, KUO; KLABUNDE, 2012, LIU et al., 2019, SILVA et al., 2017, WAHAB et 

al., 2013, YOO; BOUWMEESTER, 2012). O que está relacionado com o fato de que 

sólidos do tipo perovskitas possuem uma tendência a se aglomerar e formar partículas 

maiores quando expostos a altas temperaturas de calcinação (PEREÑIGUEZ et al., 2010). 
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A adição de Fe levou a uma diminuição da área específica. Répécaud et al. (2017) 

também relatou o mesmo fenômeno em perovskitas do tipo CaTi1-xFexO3-δ (com x = 0,1 

e 0,2). Com os valores das áreas específicas indo de 7,0 m2/g para 4,0 m2/g quando o teor 

de dopagem de Fe aumentou de 10 % para 20 %. Entretanto, os valores discutidos são 

menores do que 10m2/g e quando N2 é utilizado como gás na fisissorção não há precisão 

para discutir diferenças entre valores abaixo de 10 m2/g.  

A adição de Ni nas amostras calcinadas não causou alterações significativas nos 

valores de área específica. No entanto, foi observada uma redução da área específica, após 

redução e passivação. Os valores encontrados vão de acordo com que é observado na 

literatura, onde no trabalho de Okura et al. (2018) a área superficial especifica B.E.T de 

todos os óxidos do tipo perovskita impregnados com Ni era consideravelmente pequena 

(< 10 m2/g). No trabalho de Lian et al. (2017), foram desenvolvidas perovskitas de 

LaFeO3 através de diferentes métodos (combustão, co-precipitação e sol-gel) e 

impregnadas com Ni. A área superficial especifica da perovskita de LaFeO3 sintetizada 

pelo método de combustão, co-precipitação e sol-gel, também apresentaram valores 

baixos, com valores iguais a 17, 14 e 16 m2/g, respectivamente.  

Apesar dos materiais analisados apresentaram uma baixa área específica (o que 

consequentemente acarreta uma menor dispersão da fase ativa), a vantagem de se utilizar 

esse material como suporte se deve ao fato de que a estrutura da perovskita não será 

destruída, permitindo aproveitar as propriedades de armazenamento de oxigênio dela para 

evitar a desativação por deposição de carbono. 
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4.2. Difração de raios X (DRX) 

 

Os padrões de DRX dos suportes são mostrados na Figura 8.  

 

Figura 8. Difração de raios X dos suportes calcinados a 700 °C. 
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Fases: SrTiO3 (■); Fe2O3 (*); SrCO3 (●); TiO2 (●). 

 

Os resultados de DRX indicam que todas as amostras apresentam as principais 

linhas de difração correspondentes à estrutura cúbica Pm-3m da perovskita SrTiO3 (ICSD 

192314). Verificou-se que as amostras STFO-0,9-700 e STFO-0,8-700 apresentaram 

difratogramas não são semelhantes e com linhas de difração menos intensas do que o 

difratograma da amostra STO-700, o que segundo Chow et al. (2013) poderia demostrar 

que aumento do teor de ferro na estrutura do material diminui a cristalinidade das 

amostras. Entretanto, diminuir a cristalinidade pelo acréscimo de Fe significaria que o 

material ficaria mais amorfo e, portanto, com todas as linhas mais mal definidas, porém 
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as linhas permanecem nítidas e, como as análises de DRX verificam pelos picos de Fe2O3, 

possivelmente, o que ocorre é a formação de uma outra fase, ainda bastante incipiente. 

Assim, não parece haver qualquer diminuição na cristalinidade, mas provavelmente um 

aumento na heterogeneidade do material, com fases distintas, ainda que minoritárias. 

Basta comparar o pico a aproximadamente 2θ = 68º, de SrTiO3. Ele fica nitidamente mais 

estreito, mas cai em intensidade, o que indica que a fase SrTiO3 está sendo diluída em 

outras fases sólidas. 

Em todos os casos, fases de carbonato de estrôncio (SrCO3) (ICSD 166088) 

também foram detectadas, com a intensidade dos seus sinais aumentando à medida que o 

teor de Fe aumentava. Esse resultado indica que a segregação de Sr aumentou com o teor 

de Fe. No caso das amostras STFO-0,9-700 e STFO-0,8-700, também foram detectadas 

fases de oxido de ferro (Fe2O3) (ICSD 291494), o que significa que houve segregação de 

Fe. A identificação de fases de oxido de titânio (TiO2) (ICSD 257864) não pode ser feita, 

devido à sobreposição das suas linhas com as linhas correspondentes ao carbonato de 

estrôncio. 

De acordo com a literatura (CHOW et al., 2013, KÜPPERS et al., 2015) o aumento 

da substituição parcial de Ti por Fe na estrutura da peroviskita, pode facilitar a segregação 

de fases e a formação de impurezas. Neste trabalho, os resultados mostraram que a queda 

na intensidade das linhas de SrTiO3 (referentes a fase da perovskita), foi acompanhada de 

um aumento das linhas referentes as fases de SrCO3, TiO2 e Fe2O3, à medida que o teor 

de ferro aumentou de 0 % para 20 %. Segundo Van Minh e Phuong (2010) a substituição 

de Ti por Fe pode acarretar segregação de fases. 

Além disso, foi observado um deslocamento das linhas correspondentes à 

perovskita SrTiO3 para maiores valores de 2-theta (Figura 9), quando o Fe foi adicionado 

aos suportes. Esse deslocamento aumentou com o aumento do teor de Fe, indicando que 

a adição de Fe provocou uma contração da estrutura da perovskita. Esse resultado sugere 

a inserção parcial do Fe na estrutura cristalina do suporte. 
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Figura 9. Difratograma dos suportes calcinados a 700 °C no intervalo de 2-theta. 

 

 

Considerando que o raio iônico do Ti4+ (0,605 Å) é menor que o do Fe3+ (0,645 

Å), a substituição de Ti por Fe deveria causar um aumento do parâmetro de rede e, 

consequentemente, uma expansão da rede. Entretanto, segundo o estudo de Karaphun, 

Hunpratub e Swatsitang (2014) relata, quando a estrutura da peroviskita SrTi1-xFexO3 

apresenta altas concentrações de Fe (com valores de x acima de 0,1), verifica-se que os 

parâmetros da rede são reduzidos, pois o íon de ferro passa a assumir preferencialmente 

a forma Fe4+ (0,585 Å) na estrutura cristalina, que por sua vez apresenta um raio iônico 

menor que o do íon Ti4+. 

Alguns trabalhos na literatura sobre perovskitas SrTi1-xFexO3 mostraram que a 

calcinação em temperaturas mais altas diminuiu a formação de impurezas. Küppers et al. 

(2015) observaram que a temperatura de calcinação necessária para obter amostras de 

perovskita cúbica sem impurezas depende do teor de Fe na composição. No caso de 

composições ricas em Fe (entre 25 % e 75 %) são necessárias temperaturas de até 1200 

°C. Shomrat et al. (2017) também observaram que altas temperaturas de calcinação tem 

um efeito benéfico, pois quando calcinaram a 1200 °C, por 6 h, as amostras de SrTi1-

xFexO3-δ (x = 0, 0,1%, 0,5%, 1%, 3%, 5%), observaram que os resultados de DRX 
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corresponderam as fases SrTiO3 cúbica, sem indicação de impurezas ou segundas fases. 

Silva et al. (2017) desenvolveu materiais baseados em SrTi1-xFexO3-δ (x = 0,25, 0,35, 0,5) 

através da reação em estado sólido e os calcinaram a 1100 °C por 5 h, observando que 

para essa temperatura a fase cúbica de perovskita desejada foi a única obtida. 

Com o objetivo de avaliar o efeito da temperatura de calcinação nas fases obtidas, 

a amostra STFO-0,8-700 foi selecionada para passar por um segundo processo de 

calcinação, dessa vez a 1000 °C durante 2 h. Os resultados de DRX para as amostras 

calcinadas a 1000°C estão apresentados na Figura 10. Os resultados mostraram que a 

amostra calcinada a 1000 °C apresentou linhas de difração referentes a fase da perovskita 

SrTiO3 cúbica Pm-3m bem mais intensas, o que significa que aumentar a temperatura de 

calcinação ajudou a eliminar as fases de carbonato de estrôncio mesmo na amostra com 

maior teor de Fe. Entretanto, foram detectadas fases de oxido de ferro (Fe2O3), de oxido 

de titânio (TiO2), de óxido de ferro e titânio (Fe2TiO5) (ICSD 88380) e de óxido de ferro 

e estrôncio (Fe12O19Sr) (ICSD 184961), também indicando que o ferro e o titânio não 

foram capazes de se inserirem completamente na estrutura da perovskita. 

 

Figura 10. Comparação dos difratogramas das amostras do tipo oxido de perovskitas 

SrTi1-xFexO3 (x = 0; 0,1; 0,2) calcinadas a 700 °C e a 1000 °C. 
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Fases: SrTiO3 (■); Fe2O3 (*); SrCO3 (●); TiO2 (●); Fe2TiO5 (▲); Fe12O19Sr (▲). 

Os resultados de DRX obtidos para os catalisadores, após a calcinação, estão 

apresentados na Figura 11. Observou-se que, além das linhas correspondentes à 

perovskita SrTiO3 e SrCO3, foram detectadas linhas associadas à fase Sr(NO3)2 (ICSD 

35494) para todas as amostras. As linhas do Sr(NO3)2 foram mais intensas para as 

amostras com maior teor de Ni. Tem-se a hipótese de que o surgimento da fase de 

Sr(NO3)2 poderia ser a uma reação entre SrCO3 e a solução precursora da fase ativa de 

nitrato de níquel. Além disso, para as amostras contendo 10 % de Ni, foi observada a 

presença de linhas de difração relacionadas à fase NiO (ICSD 184918).  Entretanto, não 

foram observadas linhas de difração correspondentes às fases do óxido de níquel das 

amostras impregnadas com 5 %, o que pode estar associado à presença de cristalitos de 

NiO bem dispersos, pois o teor impregnado é baixo. Com base na Figura 12, pode-se 

observar que a continuidade do deslocamento das linhas principais da fase da perovskita. 

 

Figura 11. Difratograma dos catalisadores, após a segunda calcinação a 400 C. 
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Figura 12. Difratograma dos catalisadores, após a calcinação no intervalo de 2-theta. 
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Conforme observado para o suporte STFO-0,8-1000, o aumento da temperatura 

de calcinação levou à obtenção de linhas de difração referentes a fase de perovskita 

SrTiO3 bem mais intensas. Além disso, ajudou a eliminar as fases de carbonato de 

estrôncio e nitrato de estrôncio. Entretanto, além das fases de perovskita SrTiO3 e de NiO, 

ainda foram detectadas fases de oxido de níquel e ferro (NiFe2O4) (ICSD 192290), de 

titanato de níquel (NiTiO3) (ICSD 171584), de oxido de estrôncio e ferro (SrFeO3) (ICSD 

184861) e de óxido de ferro e titânio (Fe2TiO5). Com base nesse resultado cria-se a 

hipótese de que em altas temperaturas de calcinação, o níquel interaja com as fases 

segregadas de ferro, titânio e de estrôncio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Comparação dos difratogramas dos catalisadores, após a calcinação a 700 °C 

e 1000 °C. 
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Fases: SrTiO3 (■); NiTiO3 (■); NiFe2O4 (■); SrFeO3 (■); Fe2TiO5 (▲); Fe2O3 (*); 

SrCO3 (●); Sr(NO3)2 (●); NiO (▲). 

 

Como antes dos testes catalíticos, as amostras foram reduzidas a 700 °C, análises 

de DRX das perovskitas reduzidas e passivadas nesta temperatura foram realizadas. O 

resultado é mostrado na Figura 14, onde se observa que após a redução, todas as amostras 

apresentam fases referentes ao oxido SrTiO3 do tipo perovskita e SrCO3, o que significa 

que a redução a 700 °C não é capaz de decompor totalmente o carbonato, entretanto é o 

suficiente para se observar uma maior intensidade dos picos característicos da fase cúbica 

da perovskita. Além dessas fases, foram detectadas as linhas correspondentes ao Ni 

metálico (ICSD 646089). As linhas do NiO e das fases NiTiO3 e NiFe2O4 não foram mais 

observadas. Esses resultados sugerem a redução das espécies de níquel presentes na 

amostra.  

 

 

Figura 14. Difratogramas dos catalisadores após a redução e passivação a 700 °C. 
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Fases: SrTiO3 (■); SrCO3 (●); TiO2 (●); Ni (▼); Fe0,6-Ni0,4 (▼); Fe0,7-Ni0,3 (▼). 

 

No caso dos catalisadores impregnados com apenas 5 % é importante ressaltar que 

a linha de difração referente ao níquel metálico apresentou um pequeno deslocamento de 

44,48 ° para 44,65 ° e 44,73 ° nas amostras 5Ni-STFO-0,9-700 e 5Ni-STFO-0,8-700 após 

a redução, respectivamente. Oemar et al. (2013) relataram um comportamento 

semelhante, onde o pico correspondente ao Ni metálico no catalisador LaNi0.8Fe0.2O3 se 

desloca levemente para menores valores de 2θ, quando comparado com a posição do pico 

do mesmo elemento no catalisador sem dopagem de ferro (LaNiO3), indo de 44,6 ° para 

44,5 °. Segundo os autores, esse deslocamento corresponde a formação de partículas 

bimetálicas de Ni-Fe ricas em Ni. No caso desse trabalho o resultado de DRX mostra que 

após a redução a 700 °C, o pico correspondente ao Ni metálico nos catalisadores 

substituídos se desloca levemente para maiores valores de 2θ, assumindo valores mais 

próximos da fase Fe-Ni com maior concentração de Fe. Isso fica evidenciado nas análises 

de DRX quando linhas de difração características da fase bimetálica Fe0,6-Ni0,4 (ISCD 

632932) e Fe0,7-Ni0,3 (ICSD 103560) aparecem em torno de 44,65 ° e 44,73 ° para as 

amostras 5Ni-STFO-0,9-700 e 5Ni-STFO-0,8-700, respectivamente. Semelhante ao que 
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foi realizado com a amostra 10Ni-STFO-0,8-700, a amostra 10Ni-STFO-0,8-1000 

também foi reduzida e passivada a 700 °C, com os resultados da análise de DRX 

comparado com a da amostra 10Ni-STFO-0,8-700 após a redução é ilustrada na Figura 

15.  

 

Figura 15. Difratogramas dos catalisadores após a redução e passivação a 700 °C. 
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Fases: SrTiO3 (■); SrCO3 (●); TiO2 (●); Ni (▼); Fe0,5-Ni0,5 (▼). 

 

Os difratogramas das 2 amostras apresentam as linhas características da estrutura 

cúbica Pm-3m da perovskita SrTiO3, que são mais intensas na amostra 10Ni-STFO-0,8-

1000 após a redução. Na amostra 10Ni-STFO-0,8-1000 após a redução, foram detectadas 

também a presença de linhas de TiO2, Ni metálico e linhas referentes a uma liga 

bimetálica de Fe e Ni (Fe0.5-Ni0.5) (ICSD 632933), muito provavelmente formada com a 

redução da fase NiFe2O4. No caso da fase de TiO2 a sua origem se deve muito 

provavelmente da redução das fases Fe2TiO5 e NiTiO3. 

A Tabela 9 apresenta os valores de tamanho de cristalito do Ni metálico obtido 

para todos os catalisadores.  
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Tabela 9. Tamanho de cristalito de Ni metálico obtido para todos os catalisadores. 

Amostra dNi0 (nm) 

10Ni-STO-700 31 

10Ni-STFO-0,9-700 23 

10Ni-STFO-0,8-700 20 

10Ni-STFO-0,8-1000 24 

5Ni-STFO-0,9-700 10 

5Ni-STFO-0,8-700 10 

 

Os resultados mostram que para as amostras contendo 10 % de Ni a adição de Fe 

ao catalisador causou uma diminuição do tamanho de cristalito de Ni metálico. 

Entretanto, o teor de Fe e a temperatura de calcinação não afetaram o tamanho da partícula 

metálica. De acordo com a literatura (OEMAR et al., 2013) a adição de Fe à perovskitas 

LaNixFe1-xO3 evita a sinterização da partícula metálica, mesmo após a redução a altas 

temperaturas. Em relação ao material impregnado com menor teor de níquel, pode-se 

observar que menores tamanhos de partícula foram obtidos. Algo que já era esperado, 

visto que teores mais baixos de níquel, ou de fase ativa, facilitam a dispersão do metal. A 

resistência a sinterização é um fator importante, pois justifica como um material que 

mesmo após um segundo processo de calcinação a 1000 °C foi capaz de formar uma 

partícula metálica de níquel com um diâmetro de partícula igual a 24 nm, que é um valor 

ligeiramente maior que o das amostras calcinadas apenas uma vez a 700 °C. 

Urasaki et al. (2005) desenvolveram alguns óxidos do tipo perovskita, incluindo 

LaAlO3, LaFeO3, La0.4Ba0.6Co0.2Fe0.8O3-δ (LBCF) (preparados pelo sol-gel), SrTiO3, 

BaTiO3 (preparados misturando fisicamente TiO2 e SrCO3 ou BaCO3), bem como α-

Al2O3 (formado pela calcinação de γ-Al2O3 a 1300 °C por 2 h), para uso como suporte de 

catalisadores de níquel, com uma carga de 10% em peso, preparados pelo método de 

impregnação e calcinados a 500 °C por 1 h. Nesse estudo foi obtido um diâmetro médio 

da partícula de Ni suportada de 64 nm para Ni/LaAlO3; 82 nm para Ni/SrTiO3; 210 nm 

para Ni/LaFeO3; 280 nm Ni/BaTiO3 e 460 nm para Ni/LBCF.  

Takehira, Shishido e Kondo (2002) desenvolveram catalisadores de Ni, com uma 

carga de Ni de 5,9% em peso, suportados em óxidos de CaTiO3, SrTiO3 e BaTiO3 do tipo 

perovskita pelo método de cristalização em fase sólida (spc) e, no caso do composto 
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SrTiO3 também pelo método de impregnação (imp). Afirmando que a ordem do 

crescimento do cristal de NiO e do metal de Ni é a seguinte: imp-Ni/SrTiO3 > spc-

Ni/CaTiO3 > spc-Ni/BaTiO3 ≥ spc-Ni/SrTiO3. Segundo eles, os resultados referentes ao 

tamanho das partículas foi de que a amostra imp-Ni/SrTiO3 mostrou grandes partículas 

metálicas de Ni, com um diâmetro em torno de 40 a 50 nm, enquanto no caso da amostra 

spc-Ni/CaTiO3 o tamanho das partículas de Ni se encontrou na faixa de 20 a 30 nm. No 

caso das amostras spc-Ni/BaTiO3 e spc-Ni/SrTiO3 se encontraram abaixo de 20 nm. 

Segundo o trabalho de Chen et al. (2010b) o tamanho da fase ativa obtida pelo método de 

impregnação é geralmente grande (> 20 nm), especialmente em altas cargas (a partir de 

10 % em peso). 

Ao comparar o tamanho de cristalitos obtidos nesse trabalho com outras 

perovskitas impregnadas desenvolvidas em outros artigos na literatura, é possível 

observar que os catalisadores possuem um tamanho de cristal de níquel na mesma ordem 

de grandeza e, em certos casos, relativamente menores que o dos compostos apresentados 

na literatura, principalmente o referente as amostras 5Ni-STFO-0,9-700 e 5Ni-STFO-0,8-

700 após a redução. 

 

4.3. Redução a temperatura programada (TPR) 

 

Os perfis de TPR obtido para os suportes são exibidos na Figura 16. 

 

Figura 16. Perfis H2-TPR dos suportes. 
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Pode-se observar que o perfil de TPR da amostra não dopada apresenta apenas um 

único pico em torno de 830-835 °C. Esse pico pode ser atribuído à decomposição do 

SrCO3 visto que esta fase foi observada nas análises de DRX da amostra STO-700, após 

a calcinação. Além disso, esse resultado está de acordo com aqueles observados por 

Coletta (2017), que também atribuiu o consumo de H2 entre 750 e 850 °C em análises de 

TPR de amostras SrTi0,8Cu0,2O3 e SrTi0,85Cu0,15O3 à decomposição de SrCO3. Um 

resultado semelhante foi obtido por Onrubia-Calvo et al. (2017), que sintetizou 

perovskitas do tipo La1-xSrxBO3 (x = 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5. B = Co, Mn), observando um 

pico adicional em temperaturas mais alta (acima de 800 ◦C) para amostras com alta 

substituição de Sr, que foi atribuído à decomposição de SrCO3. A presença do pico entre 

830-835 °C justifica o porquê das amostras reduzidas e passivadas continuarem a 

apresentar linhas de difração referente à fase SrCO3, já que a redução é feita a 700 °C e, 

nessa temperatura, essa fase ainda não estaria completamente eliminada. 

No caso das amostras contendo 10 % de Fe, além do consumo relacionado à 

redução do SrCO3, foi observado consumo de H2 em temperaturas mais baixas (a 550 °C). 

Além disso, um ombro em torno de 600 °C e um pequeno consumo em temperaturas 

acima 870 °C também foram detectados. Para a amostra contendo 20 % de Fe, foi obtido 

um perfil semelhante. Entretanto, os picos de H2 estão deslocados para valores de 

temperaturas mais altos, nessa amostra. Segundo Pereira e González (2014), esse 

resultado indica que o aumento do teor de Fe provocou uma diminuição da redutibilidade 
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da amostra. O consumo a temperatura mais baixa pode ser atribuído a redução do Fe2O3 

para Fe3O4 (Equação 61), enquanto o ombro em torno de 600 °C poderia ser associado à 

redução do Fe3O4 para FeO (Equação 62) e logo em seguida à redução do FeO à Fe0 

(Equação 63) (CAI et al., 2011, CHANG et al., 2018, PEREIRA; GONZÁLEZ, 2014).  

No caso do consumo em temperaturas acima de 870 °C, de acordo com a literatura, 

este poderia ser atribuído à redução do FeO com forte interação com o suporte à Fe0 (CAI 

et al., 2011, CHANG et al., 2018, PEREIRA; GONZÁLEZ, 2014) ou à redução de 

espécies Fe2TiO5 (CASTRO et al., 2013, PEREIRA; GONZÁLEZ, 2014). Como nos 

padrões de DRX das amostras reduzidas e passivadas a 700 °C (Figura 12) não foram 

detectadas fases de Fe2+ (FeO) remanescentes, é atribuído aos picos de consumo de 

hidrogênio de alta temperatura (930 °C e 950 °C) a fase de Fe2TiO5 que foi formada 

durante a análise, devido ao efeito das elevadas temperaturas. Algo que não é improvável, 

pois como Pereira e González (2014) relataram, a formação de Fe2TiO5 ocorre quando os 

catalisadores a base de ferro e titânio são submetidos a temperaturas superiores a 800 °C, 

para em seguida serem reduzidos nas temperaturas de 930 °C e 950 °C para as amostras 

STFO-0,9-700 e STFO-0,8-700, respectivamente.  

 

3Fe2O3 + H2 → 2Fe3O4 + H2O                                                                                                     (61) 

Fe3O4 + H2 → 3FeO + H2O                                                                                                   (62) 

FeO + H2 → Fe + H2O                                                                                                   (63) 

 

Tabela 10. Consumo total de H2 para os suportes. 

Amostra 
Consumo total de H2 

(μmol/gcat) 

STO-700 0 

STFO-0,9-700 400 

STFO-0,8-700 700 

 

É importante ressaltar que apesar da amostra STO-700 nitidamente apresentar um 

pico em 835 °C, este pico não é referente ao consumo de H2, mas sim da decomposição 

térmica do SrCO3, que produz CO2 e é registrado pelo detector do equipamento. Com 

base nos dados acima, pode-se dizer que com a substituição de Fe a intensidade do pico 

(ou seja, o consumo de H2) aumentou, apresentando valores de consumo de cerca de 0, 

400 e 700 μmol/gcat para a amostra STO-700, STFO-0,9-700 e STFO-0,8-700, 
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respectivamente. Indicando que a adição de ferro favorece a formação de fases segregadas 

na forma de Fe2O3.  

Os perfis de TPR da série das amostras impregnadas e calcinadas a 400 °C são 

exibidos na Figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Perfis H2-TPR dos catalisadores com 10 % e 5 % em Ni após a calcinação. 

 

 

Para a amostra 10Ni-STO-700, além do consumo relacionado à redução do SrCO3 

em temperaturas mais altas, três picos, a 375 °C, 418 °C e 450 °C foram detectados e 
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podem ser atribuídos à redução de espécies de NiO a Ni0 apresentando diferentes 

interações com o suporte (KRALEVA et al., 2015, NICHELE et al., 2014b). Segundo a 

literatura (CHEN; LIU, 2009, KRALEVA et al., 2015, NICHELE et al., 2014b, OSORIO-

VARGAS et al., 2016, WANG et al., 2012b, ZHAO; LU, 2016c, ZHAO; LU, 2015), o 

primeiro pico pode ser atribuído à redução de NiO amorfo e com fraca interação com o 

suporte, enquanto o segundo e o terceiro pico, podem ser atribuídos à redução dos cristais 

de NiO com interação mais forte com o suporte. Um pequeno consumo em torno 780 °C, 

referente a redução do carbonato de estrôncio. 

Os perfis de TPR das amostras 10Ni-STFO-0,9-700 e 10Ni-STFO-0,8-700 foram 

muito semelhantes ao obtido para a amostra 10Ni-STO-700. Além disso, conforme 

observado para os suportes, a adição de Fe levou a um deslocamento dos picos de redução 

de NiO para temperaturas mais altas, o que segundo a literatura (KONG et al., 2018, 

SITTHISA; AN; RESASCO, 2011, ZHAI et al., 2017), significa a formação de ligas Ni-

Fe. Também foi observado o surgimento de um pequeno consumo em torno 500-550 °C 

e 870 e 885 °C, que poderiam ser atribuídos à redução de espécies de ferro, bem como 

um pequeno consumo entre 815 e 825 °C, que são referentes a redução do carbonato de 

estrôncio para as amostras 10Ni-STFO-0,9-700 e 10Ni-STFO-0,8-700, respectivamente. 

Comparando com os resultados obtidos para o suporte, observou-se que a adição 

de Ni parece ter favorecido a redução do óxido de Fe. Alguns autores (KONG et al., 2018) 

obtiveram resultados semelhantes para catalisadores de NixFey (x = 0, 1,8; y = 0,6, 1,0, 

1,5, 3,0), onde os picos de redução nos perfis de H2-TPR mudaram tanto para o Ni quanto 

para o Fe, o que segundo os autores indica que uma interação foi formada entre as espécies 

de Ni e Fe e que a redução de Fe pode ser promovida pela adição de Ni. Outros autores 

(SITTHISA; AN; RESASCO, 2011) ao estudarem catalisadores de Ni-Fe/SiO2 

preparados por co-impregnação seca, chegaram à conclusão que a redução quase 

completa de Fe observada em torno de 350-450 °C nos seus catalisadores bimetálicos se 

deve a uma estreita interação com o Ni, consistente com a formação de uma liga, uma vez 

que Fe não ligado não é capaz de ser reduzido por si mesmo abaixo de 500 °C. Portanto, 

a redução quase completa do Fe observada nos catalisadores bimetálicos demonstra uma 

interação próxima com o Ni, consistente com a formação de uma liga. Assim, neste 

trabalho, a redução de óxidos de Fe a mais baixa temperatura poderia ser atribuída à 

formação da fase Ni-Fe, conforme detectado nas análises de DRX. 

Ao analisar o perfil de TPR para as amostras impregnadas com 5 % de Ni em peso 

(Figura 17), pode-se observar perfis mais distintos quando comparado com a das amostras 
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impregnadas com 10 % de Ni em peso. Os resultados do TPR mostram que as 

intensidades dos picos de redução do óxido de níquel reduziram consideravelmente, 

assumindo a mesma ordem de grandeza dos picos referentes a redução das fases Fe2O3 e 

SrCO3 para a amostra 5Ni-STFO-0,8-700 e não sendo detectado na amostra 5Ni-STFO-

0,9-700. Uma diminuição de intensidade era esperada com a redução do teor de Ni 

impregnado, mas na mesma proporção, ou seja, se metade do teor é reduzida cerca de 

metade da intensidade também deveria ser reduzida. Com base nesses resultados, pode-

se dizer que a redução do níquel monometálico não é favorecida nesses catalisadores.  

Segundo a literatura (TIAN et al., 2013), o aparecimento de um único pico de TPR 

mostra que a redução de dois óxidos de metal é essencialmente simultânea e uma liga é 

formada. Este fenômeno é uma evidência comum para julgar a formação de liga no 

catalisador bimetálico. Ainda segundo os autores a formação de dois, ou mais, picos de 

redução no perfil de H2-TPR são característicos tanto ao Ni quanto ao Fe indica que essas 

espécies não estão bem ligadas. Com base neste critério, pode-se dizer que as espécies de 

Ni e Fe não estão bem ligadas nas amostras 5Ni-STFO-0,9-700 e 5Ni-STFO-0,8-700 dada 

a formação picos característicos tanto ao Ni quanto ao Fe. Essa afirmação vai de acordo 

com o que foi demostrado nos resultados de DRX, onde é possível observar fases isoladas 

de Ni e de ligas bimetálicas de Fe-Ni.  

Além disso, um deslocamento para temperaturas mais baixas também foi 

observado, com o pico referente a redução das fases de NiO, indo de 380 °C para 365 °C, 

de 435 °C para 410 °C e de 460 °C para 450 °C, isso referente ao caso da amostra 5Ni-

STFO-0,8-700. No caso da amostra 5Ni-STFO-0,9-700 os picos referentes a redução das 

fases de NiO migraram de 385 °C para 355 °C e de 455 °C para 440 °C, enquanto o pico 

de 430 °C não era mais detectado. Essa migração para temperaturas mais baixas indica 

uma facilidade da redução das partículas de NiO quando o teor de impregnação cai de 10 

para 5 % em peso de NiO. Entretanto, isso não significa que a força de interação das 

partículas de NiO com um suporte diminuiu com a queda do teor de impregnação, pois 

de acordo com o estudo de Kraleva et al. (2015) a mudança de temperatura de redução 

com o aumento da carga de Ni parece contra-intuitiva, porque com maior teor de Ni, 

maiores serão os tamanhos das partículas de NiO formadas na superfície dos materiais e, 

na teoria, devem ter uma interação mais fraca com o suporte. Eles atribuíram esse 

fenômeno a cinética de redução, pois o núcleo de grandes partículas de NiO será reduzido 

a temperaturas mais altas do que as camadas externas, meramente por causa de uma via 

de difusão mais longa do hidrogênio.  
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Quanto aos picos referentes a redução das fases de Fe2O3, eles têm um 

comportamento mais próximo ao que foi observado nos suportes, mas ainda apresentando 

um leve deslocamento para temperaturas mais baixas. Com o pico atribuído a redução do 

Fe2O3 para Fe3O4 indo de 550 °C para 520 °C, enquanto o ombro, referente a redução do 

Fe3O4 para FeO e logo em seguida para Fe metálico, foi de 600 °C para 570 °C. Isso para 

o caso da amostra 5Ni-STFO-0,9-700, no caso da amostra 5Ni-STFO-0,8-700, o pico 

atribuído a redução do Fe2O3 para Fe3O4 foi de 600 °C para 560 °C enquanto o ombro foi 

de 650 °C para 640 °C. Semelhante ao que foi observado nas amostras impregnadas com 

10 % em peso de NiO, a adição de níquel é responsável por promover a redução de fases 

de Fe2O3 para Fe e, consequentemente, do deslocamento dos picos de consumo de H2 

para menores temperaturas, através de uma a interação formada entre as espécies de Ni e 

Fe. O consumo de hidrogênio de cada amostra impregnada e os valores do grau de 

redução são expostos na Tabela 11. 

 

Tabela 11. Consumo total de H2 para os catalisadores após a calcinação. 

Amostra 
Consumo total de H2 

(μmol/gcat) 

Consumo referente a 
redução do NiO 

(μmol/gcat) 

Massa de 
catalisador utilizada 

(gcat) 

Grau de redução 
(%) 

10Ni-STO-700 1232 1232 0,13 92 

10Ni- STFO-0,9-700 1763 1308 0,13 97 

10Ni-STFO-0,8-700 2019 1325 0,13 98 

5Ni- STFO-0,9-700 905 427 0,26 64 

5Ni-STFO-0,8-700 1374 629 0,26 94 

 

Além da tendência consistente na posição do pico, a absorção de H2 aumentou 

linearmente com o aumento da carga de Fe. Uma vez que a carga de Ni foi mantida 

constante em 10 % e 5 % em peso, este aumento proporcional na absorção de H2 com 

carga de Fe demonstra claramente a redução de Fe (um comportamento também 

observado nos suportes). O consumo referente a redução do NiO foi muito próximo as 

amostras impregnadas com 10 % em peso e o grau de redução ficou entre 92 e 98 %, 

indicando que o consumo real foi praticamente igual ao teórico, o que significa que as 

amostras têm de fato um teor de 10 % de NiO impregnado.  

Quanto ao consumo referente a redução do NiO nas amostras impregnadas com 5 

% se observa uma diminuição que só é proporcional com a queda do teor de níquel no 
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caso da amostra 5Ni-STFO-0,8-700, para a amostra 5Ni-STFO-0,9-700 uma diminuição 

mais acentuada é observada, o que indica que a diminuição de intensidade dos picos e do 

grau de redução nas amostras com 5 % poderia estar relacionada ao menor teor de Ni e à 

formação de espécies de Ni com menor redutibilidade. 

 

4.4. Capacidade de armazenamento de oxigênio 

 

A fim de avaliar a capacidade de armazenamento de oxigênio dos catalisadores 

(10NiO-STFO-0,9-700 e 10NiO-STFO-0,8-700) e dos suportes (STFO-0,9-700 e STFO-

0,8-700), foi escolhido o processo do ciclo discutido no capítulo 3. Os dados da Tabela 

12 e da Tabela 13 apresentam os valores de OSCC, OSC e consumo de O2 dinâmico dos 

catalisadores e dos suportes obtidos a 400 °C e 500 °C. 

 

Tabela 12. Valores de OSCC e de OSC obtidos a 400 °C da produção de CO2, consumo 

de CO ou consumo de O2 em catalisadores de Ni suportados em SrTi1-xFexO3 (x = 0,1; 

0,2). 

Amostra 
OSCC 

(μmol CO2/g) 

OSC 

(μmol CO2/g) 

OSC 

(μmol CO/g) 

Consumo de O2 

(μmol O/g) 

STFO-0,9-700 219 117 115 303 

STFO-0,8-700 207 99 98 323 

10Ni-STFO-0,9-700 402 209 187 328 

10Ni-STFO-0,8-700 406 195 176 283 

 

Tabela 13. Valores de OSCC e de OSC obtidos a 500 °C da produção de CO2, consumo 

de CO ou consumo de O2 em catalisadores de Ni suportados em SrTi1-xFexO3 (x = 0,1; 

0,2). 

Amostra 
OSCC 

(μmol CO2/g) 

OSC 

(μmol CO2/g) 

OSC 

(μmol CO/g) 

Consumo de O2 

(μmol O/g) 

STFO-0,9-700 358 267 241 579 

STFO-0,8-700 348 250 224 586 

10Ni-STFO-0,9-700 1575 742 515 1915 

10Ni-STFO-0,8-700 1725 905 595 1899 

 

Analisando os dados obtidos a 400°, pode-se afirmar que a adição de ferro na 

estrutura da perovskita não ocasionou em mudanças significativas na capacidade de 
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armazenamento de oxigênio do material, na verdade uma ligeira redução nos valores de 

OSCC e OSC são observados quando o teor de dopagem do Fe aumenta, independente 

da temperatura adotada no teste. Essa observação vai de acordo com a pesquisa de 

Demizu et al. (2017), onde amostras do tipo SrFe1-xTixO3 (0 ≤ x ≤ 1) foram sintetizadas. 

Esses autores observaram que as taxas de armazenamento e liberação de oxigênio dos 

materiais quando x ≥ 0,2 foram semelhantes, enquanto o desempenho OSC das amostras 

com x < 0,2 foram drasticamente inferiores. Em outras palavras, há um limite no 

desempenho OSC das amostras SrFe1-xTixO3 em torno de x = 0,2 (SrFe0,8Ti0,2O3).  

É importante ressaltar, que ainda segundo Demizu et al. (2017), as taxas de 

armazenamento e liberação de oxigênio dos materiais com x = 0 e 0,1 diminuíram 

drasticamente, devido à formação de espécies SrCO3, que foi maior nas amostras com 

maior teor de Fe. Assim, neste trabalho, a pequena redução nos valores de OSC poderia 

ser associada a uma maior formação de SrCO3 para as amostras com maior teor de Fe, 

conforme observado nas análises de DRX. 

Quando ocorre a incorporação de NiO sobre as amostras se observa um aumento 

significativo nos valores de OSCC e OSC. O que leva a hipótese de que a adição de Ni 

pode aparentemente aumentar o OSCC/OSC da perovskita SrTi1-xFexO3. Segundo o 

trabalho de Duprez et al. (2001), as partículas metálicas e a interface metal-suporte podem 

contribuir para o valor do OSCC/OSC. Segundo Maache et al. (2013), a inserção de 

partículas metálicas em óxido, aumenta a transferência de oxigênio das partículas de 

metal para o suporte. Marinho et al. (2021) ao estudar catalisadores de óxido de CeO2-

Al2O3 à base de níquel, preparados por auto-montagem induzida por evaporação e por 

impregnação seca, na reforma seca do metano, observaram que a adição de Ni na estrutura 

aumenta ligeiramente o valor de OSCC. Alegando que a inserção de Ni na estrutura da 

alumina levou a um aumento na mobilidade de oxigênio em torno de átomos de Ce. A 

pesquisa de Si et al. (2013) também concorda com esses resultados, onde diferentes 

quantidades de sulfatos foram introduzidas no catalisador NiO-CeO2-ZrO2 por um 

método de sol-gel auxiliado pelo método cítrico. Onde os catalisadores com a adição de 

Ni mostram valores de OSC mais elevados e taxas de liberação de oxigênio mais rápidas 

do que aquelas do suporte (Ce0,75Zr0,25O2), indicando que o níquel desempenha um papel 

importante no OSC e na taxa de liberação de oxigênio do catalisador. O que segundo os 

autores foi atribuído ao níquel incorporado na solução sólida de CeO2-ZrO2, resultando 

em mais oxigênio liberável por meio da geração de mais vacâncias de oxigênio na 

superfície dos catalisadores. Cabe reforçar que as amostras dos catalisadores não foram 
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reduzidas e passivadas antes da análise. Portanto, é possível que a capacidade de 

armazenamento das amostras impregnadas se dê em grande medida, em função da 

reoxidação de Ni a NiO no interior das partículas de Ni. 

Entretanto, não foram detectadas fases de Ni incorporadas na estrutura da 

perovskita nos resultados de DRX para as amostras calcinadas a 700 °C. Portanto, 

trabalha-se com a hipótese de Marinho et al. (2021), de que esse aumento considerável 

nos valores de OSCC/OSC das amostras, deva-se ao CO ser oxidado pelo O da fase de 

NiO. Além disso a redução da presença das fases SrCO3 quando o NiO é impregnado nos 

suportes, conforme demostra os resultados de DRX, também pode contribuir para o 

aumento dos valores de OCSCC/OSC. 

Em relação a variação da temperatura de teste, pode-se observar que um aumento 

de 400 °C para 500 °C ocasionou um aumento significativo nos valores de OSCC e OSC. 

Segundo o trabalho de Duprez et al. (2001), tanto o OSCC quanto o OSC podem ser 

aprimorados com o aumento das temperaturas de reação, porque uma maior quantidade 

de oxigênio torna-se disponível para as reações. Song et al. (2007) mostraram os valores 

de OSC e OSCC obtidos na faixa de temperatura entre 300 e 500 °C. Observando que 

ambos OSC e OSCC aumentaram com as temperaturas, sugeriram um aumento na taxa 

cinética de liberação de oxigênio. Han et al. (2010) também relatam que o OSC pode ser 

aprimorado com o aumento das temperaturas de reação, porque uma maior quantidade de 

oxigênio da rede torna-se disponível para as reações devido a aceleração de processos de 

liberação de oxigênio. Eles ainda relatam que, em baixas temperaturas, o oxigênio 

próximo à superfície é o principal contribuinte para a atividade OSC. Em temperaturas 

mais altas, a migração de oxigênio do centro do material (bulk oxygen) passa então a 

desempenhar um papel importante para determinar o desempenho do OSC. 

Nota-se também que existem diferenças entre o consumo de CO e a formação de 

CO2, que ficam ainda mais evidentes nos testes realizados a 500 °C. De acordo com o 

trabalho de Maache et al. (2013), essas diferenças podem ser explicadas pelo fato de que 

pode ocorrer a reação de Boudouard (Equação 42). O CO também pode reagir com grupos 

hidroxila de superfície para formar CO2 e H2 de acordo com a reação de deslocamento de 

gás-água. No entanto, a interferência dessa reação seria mínima devido à pequena 

quantidade de grupos OH- nas amostras pré-oxidadas.  

 

4.5. Comportamento catalítico na reforma a vapor do etanol  
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Neste item serão discutidos os resultados obtidos durante a reforma a vapor do 

etanol sobre todos os catalisadores preparados. Serão avaliados os efeitos da substituição 

parcial do Ti pelo Fe, da temperatura de reação, do teor de Ni nas amostras, da 

temperatura de calcinação e da temperatura de reação. Para a avaliação da formação de 

carbono, também foram realizadas análises de ATG e MEV, após a reação 

 

4.5.1. Efeito da substituição parcial do Ti pelo Fe 

 

A Figura 18 e a Tabela 14, mostra a conversão do etanol e a distribuição de 

produtos obtidas para os catalisadores 10Ni-STO-700, 10Ni-STFO-0,9-700 e 10Ni-

STFO-0,8-700 durante a reforma a vapor do etanol a 500 °C e sob razão molar 

H2O/Etanol igual a 3,0. 

Figura 18. Conversão do etanol e a distribuição de produtos dos catalisadores durante a 

reforma a vapor do etanol a 500 °C e sob razão molar H2O/Etanol igual a 3,0: a) 10Ni-

STO-700, b)10Ni-STFO-0,9-700, c) 10Ni-STFO-0,8-700. 
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Tabela 14. Distribuição de produtos para os catalisadores durante a reforma a vapor do 

etanol a 500 °C e sob razão molar H2O/Etanol igual a 3,0. 

Distribuição de produtos (%) ao fim de 24 h de reação 

Produtos 10-STO-700 10-STFO-0,9-700 10-STFO-0,8-700 

H2 66,4 59,4 63,6 

CO2 19,4 11,5 15,2 

CO 8,7 13,4 9,2 

CH4 3,3 5,5 2,0 

C2H4O 2,1 10,0 9,8 

Eteno 0,1 0,2 0,2 

As amostras 10Ni-STFO-0,9-700 e 10Ni-STFO-0,8-700 apresentaram valores de 

conversão inicial de etanol de 99 e 91 %, respectivamente. Já o valor obtido para a amostra 
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10Ni-STO-700 foi bem menor (73 %). O menor valor de conversão observado para a 

amostra 10Ni-STO-700 poderia ser atribuído ao maior tamanho de cristalito de Ni, 

conforme revelado pelas análises de DRX.  

Com relação à distribuição de produtos, foi detectada a formação de H2, CO, CO2, 

CH4 e acetaldeído (CH3CHO) para todos os catalisadores e pequenas quantidades de 

Eteno (≤ 1,0 %) para os catalisadores substituídos com Fe. A formação desses produtos 

pode ser explicada pelo mecanismo proposto para a reforma a vapor reforma do etanol 

encontrado na literatura (LIMA et al., 2009, LIN; WANG; CHIEN, 2013, MATTOS et 

al., 2012, OGO; SEKINE, 2020, SILVA et al., 2013). 

De acordo com esse mecanismo, o etanol é adsorvido na forma de espécies etóxi. 

Parte deste etanol adsorvido se decompõe sobre as partículas metálicas e produz CO, CH4 

e H2 (Equação 40b). Outra fração do etanol adsorvido sofre desidrogenação e forma 

acetaldeído (Equação 29), que pode reagir de três formas diferentes:  

(a) O acetaldeído pode dessorver, formando acetaldeído na fase gasosa;  

(b) O acetaldeído pode se decompor, produzindo CO e metano (Equação 34) que 

por sua vez podem sofrer reações de deslocamento gás-água (Equação 25) e 

de reforma a vapor (Equação 41), respectivamente, produzindo mais H2;  

(c) O acetaldeído pode reagir com os grupos hidroxilas, levando à formação de 

H2 e CO2, dando continuidade a reação de reforma a vapor do etanol (Equação 

22).  

Esses resultados sugerem que a decomposição do etanol em H2, CH4 e CO e a 

reforma do etanol foram as reações favorecidas sobre esses catalisadores. Além disso, foi 

observada uma queda acentuada na conversão de etanol durante as 24 h de reação, 

atingindo valores de 24, 30 e 31% para os catalisadores 10Ni-STO-700, 10Ni-STFO-0,9-

700 e 10Ni-STFO-0,8-700, respectivamente.  A diminuição da conversão de etanol foi 

acompanhada por um aumento na formação de acetaldeído e CO, principalmente, para a 

amostra 10Ni-STFO-0,9-700. Alguns autores (LIMA et al., 2009) também observaram 

um aumento da produção de acetaldeído com a diminuição da conversão de etanol na 

reforma a vapor do etanol a 500 °C sobre catalisadores de Co/CeO2. Esse resultado foi 

atribuído à desativação do catalisador, devido ao depósito de carbono. 

Assim, para avaliar a formação de carbono foram realizadas análise de MEV e 

ATG, após a reação. A Figura 19 apresenta as imagens de MEV obtidas após a reforma a 

vapor do etanol a 500 °C. A formação de filamentos de carbono é claramente observada 
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em todos os catalisadores. Resultados semelhantes foram observados na literatura (FEI et 

al., 2011; DE LIMA et al., 2010; ZHAO et al., 2016). 

 

Figura 19. Imagens de microscopia eletrônica por varredura após a reação a 500 °C das 

amostras: (a) 10Ni-STO-700; (b) 10Ni-STFO-0,9-700; (c) 10Ni-STFO-0,8-700 

(Aumento: 20.000x). 

  

 

 

Todos os catalisadores apresentaram perda de massa durante as análises de ATG 

(Apêndice B). Os perfis de derivada de massa dos catalisadores após a reação de reforma 

a vapor a 500 °C são apresentados nas Figura 20.  

 

 

 

Figura 20. Derivadas da perda de massa dos catalisadores calcinados a 700 °C após 

reação da reforma a vapor do etanol (T = 500 °C e H2O/Etanol = 3,0). 
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Após a reação, as amostras 10Ni-STO-700 e 10Ni-STFO-0,8-700 exibiram um 

pico próximo a 590 °C e um ombro entre 560 e 580 °C. No caso da amostra 10Ni-STFO-

0,9-700 ela apresentou um pico em 620 °C e um ombro em torno de 560 °C. Alguns 

autores (AUGUSTO et al., 2012, LIMA et al., 2010, MARINHO et al., 2016, MORAES 

et al., 2015, SILVA et al., 2013) estudaram a natureza dos depósitos carbonáceos e a 

quantidade de carbono depositado sobre os catalisadores de Ni suportados após a reforma 

a vapor de etanol usando análises de ATG. Eles relataram que os picos de CO2 na região 

de baixa temperatura (< 400 °C) estavam relacionados à oxidação do carbono amorfo 

sobre a superfície do metal. Por outro lado, o CO2 formado a altas temperaturas foi 

atribuído a carbono filamentoso (500-600 °C) e grafítico (> 600 °C). Portanto, nossos 

perfis de ATG indicam oxidação de carbono filamentoso em todas as amostras estudadas 

e na amostra 10Ni-STFO-0,9-700 também sendo detectado carbono grafítico. A 

quantidade de carbono calculada com base no número de mols de etanol consumido está 

apresentada na Tabela 15.  

 

 

 

 

Tabela 15. Quantidade de carbono depositado nos catalisadores calcinados a 700 °C 

após reação da reforma a vapor do etanol (T = 500 °C e H2O/Etanol = 3,0). 
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Amostra 
Taxa de carbono depositado 

(mgc/(gcat.molEtanol.h)) 

10Ni-STO-700 4472 

10Ni-STFO-0,9-700 2870 

10Ni-STFO-0,8-700 1978 

 

Os resultados mostram que a desativação dos catalisadores pode ser atribuída à 

formação de coque. Foi observado também que a presença de Fe diminui a quantidade de 

carbono formada devido a formação de vacâncias de oxigênio que ajudam a eliminar uma 

parte do coque depositado. 

Esse processo de desativação também foi observado por Lima et al. (2010) e Wang 

et al. (2008), que estudaram o efeito da temperatura de reação na reforma a vapor do 

etanol. Eles observaram que a baixas temperaturas os catalisadores não são estáveis, 

devido à formação de coque, principalmente carbono filamentar, observação que vai de 

acordo com os resultados das análises de MEV. 

Segundo a literatura (AUGUSTO, 2012) a decomposição das espécies 

desidrogenadas (por exemplo, etóxi, acetaldeído, acetil) e das espécies acetato é 

responsável pela formação de H2, CO e espécies CHx, que por sua vez podem ser 

dessorvidas como CH4 ou decompostas em H2 e carbono (coque) sobre a superfície dos 

sítios ativos, dependendo da taxa de recombinação do hidrogênio. No caso de 

catalisadores a base de Ni, esta espécie de carbono altamente reativo pode: 

(a) Encapsular as partículas de Ni, desativando o catalisador; 

(b) Difundir através do cristalito de Ni e nuclear o crescimento de filamentos de 

carbono atrás da partícula metálica. É importante ressaltar que neste caso em específico, 

o cristalito ainda pode permanecer ativo durante a reação de reforma do etanol, mesmo 

com uma presença considerável de carbono depositada. Isso acontece, porque a superfície 

metálica continua exposta aos reagentes e aos compostos intermediários formados 

durante a reação (LIMA et al., 2009).  

(c) Reagir com H2O da carga para produzir espécies COx, evitando dessa maneira 

a desativação do catalisador;  

(d) Reagir com o oxigênio das vacâncias geradas no suporte durante a redução 

para também produzir espécies COx.  

Portanto, o suporte óxido desempenha um importante papel no mecanismo de 

limpeza dos depósitos de carbono (AUGUSTO, 2012, SILVA et al., 2011). 
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Silva et al. (2011) investigaram o efeito da redutibilidade do suporte na 

estabilidade de catalisadores 10 % (p/p) Co/CeO2 na reforma oxidativa do etanol. O óxido 

de cério foi preparado por dois métodos diferentes. O uso de um novo método de preparo 

levou a um aumento da área específica do suporte e a uma maior estabilidade do 

catalisador, sem nenhuma formação de carbono. Análises de DRIFTS do etanol adsorvido 

mostraram que o oxigênio do suporte estava envolvido na formação de espécies 

intermediárias acetato. Como não havia oxigênio na alimentação, a oxidação das espécies 

etóxi em espécies acetato aconteceu com o oxigênio proveniente do suporte. Além disso, 

a formação das espécies acetato foi favorecida no suporte com alta área superficial. 

Portanto, a maior mobilidade do oxigênio no suporte com maior área promoveu o 

mecanismo de remoção do carbono, o que também contribui para uma maior estabilidade 

do catalisador Co/CeO2. Na presença de oxigênio ou grupos hidroxila, as vacâncias do 

suporte podem ser preenchidas e isso faz com que o mecanismo de limpeza do catalisador 

permaneça eficiente. Portanto, na reação de reforma a vapor do etanol, a água pode 

adsorver na superfície do suporte e se dissociar nas suas vacâncias, que seriam, então, 

preenchidas com o oxigênio proveniente da água. Esse oxigênio contribui para a remoção 

do carbono formado, o que leva a uma menor formação de carbono nos catalisadores 

Demizu et al. (2017) observaram que a adição de ferro até 80 %, favorece a 

geração de vacâncias de oxigênio e, consequentemente, leva a uma maior mobilidade de 

oxigênio. Neste trabalho, as análises de OSC para as amostras contendo Fe mostraram 

que elas apresentam capacidade de armazenamento de oxigênio, o que poderia estar 

contribuindo para a menor formação de carbono observada. 

 

4.5.2. Efeito da temperatura de reação 

 

Para avaliar o efeito que a temperatura de reação tem no comportamento dos 

catalisadores, foram realizadas as reações de reforma a vapor a 750 °C durante 24 horas. 

A Figura 21 e Tabela 16 mostram os resultados referentes a conversão do etanol e a 

distribuição de produtos obtidas para os catalisadores 10Ni-STO-700, 10Ni-STFO-0,9-

700 e 10Ni-STFO-0,8-700 durante a reforma a vapor do etanol a 750 °C.  

 

 

Figura 21. Conversão do etanol e a distribuição de produtos para os catalisadores 

durante a reforma a vapor do etanol a 750 °C e sob razão molar H2O/Etanol igual a 3,0: 

a) 10Ni-STO-700, b)10Ni-STFO-0,9-700, c) 10Ni-STFO-0,8-700. 
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Tabela 16. Distribuição de produtos para os catalisadores durante a reforma a vapor do 

etanol a 750 °C e sob razão molar H2O/Etanol igual a 3,0. 

Distribuição de produtos (%) ao fim de 24 h de reação 

Produtos 10-STO-700 10-STFO-0,9-700 10-STFO-0,8-700 

H2 63,6 54,1 51,5 

CO2 8,6 8,9 6,9 

CO 24,7 23,4 25,6 

CH4 3,1 12,9 14,9 

C2H4O 0 0 0 

Eteno 0 0,7 1,1 

A conversão inicial de etanol para todas as amostras foi de 100 %, permanecendo 

constante nesse valor durante todas as 24 h de reação. Com relação à distribuição de 
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produtos, foi detectada a formação de H2, CO, CO2, CH4 em todas as amostras, indicando 

a reação de reforma a vapor (Equação 22), bem como a reação intermediária de 

decomposição do etanol (Equação 40b). O que está de acordo com o que foi observado 

nos trabalhos na literatura (LIMA et al., 2010, MARINHO et al., 2016, SILVA et al., 

2013, VARGAS et al., 2016). Quantidades não significativas (≤ 2,0 %) de eteno (C2H4) 

nas amostras substituídas com Fe também foram observadas, o que significa que reações 

de desidratação do etanol (Equação 31) ocorreram para essas amostras, o que pode ser 

explicado pelo trabalho de Bolshak, Abelló e Montané (2013) que diz que a produção 

inicial de etileno foi atribuída à presença de sítios ácidos de Lewis ativos (Ni2+ e Fe3+), 

responsáveis pela desidratação. 

Quando a distribuição dos produtos obtida para a reforma a vapor a 750 °C foi 

comparada com a obtida para reforma a vapor a 500 °C, observou-se que o aumento da 

temperatura da reação levou a um aumento da produção de CO e a uma diminuição da 

formação de CO2 e H2 em todos os catalisadores. Isso pode ser explicado por uma 

alteração no equilíbrio da reação de deslocamento gás-água (Equação 25) quando a 

temperatura aumenta, pois, a reação de deslocamento gás-água é exotérmica e, portanto, 

favorecida no sentido inverso a altas temperaturas o que, consequentemente, favorece a 

conversão de CO e vapor da água as custas de H2 e CO2. Morales e Segarra (2015) alega 

que em altas temperaturas (≥ 600 °C), as concentrações relativas de hidrogênio, monóxido 

de carbono e dióxido de carbono indicaram que a reforma do etanol foi controlada 

termodinamicamente pela reação reversa de deslocamento gás-água (Equação 25).  

Quanto ao CH4, pode-se dizer que ele é o único produto indesejável em quantidade 

significativa sob a temperatura de reação igual a 750 °C, o que do ponto de vista prático, 

pode ser tolerado, pois o metano presente no escapamento da célula de combustível pode 

ser queimado, juntamente com o hidrogênio não reagido, para fornecer o calor necessário 

para a reação de reforma altamente endotérmica no reformador da célula 

(FATSIKOSTAS; KONDARIDES; VERYKIOS, 2002). A sua relativamente baixa 

representatividade na distribuição dos produtos (< 13 %) em temperaturas mais altas, 

pode ser explicada pelo fato de que, termodinamicamente, a reação de reforma a vapor 

do metano (Equação 41) é favorecida em altas temperaturas (por ser uma reação 

endotérmica), onde metano é consumido para formar H2 e CO. Vargas et al. (2016) e 

Morales e Segarra (2015) também relataram resultados similares, atribuindo a diminuição 

da produção e seletividade de CH4 em temperaturas mais altas ao favorecimento da reação 

de reforma a vapor do metano. 
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Para comparar os resultados dos experimentos de reação com as previsões da 

reação sem catalisador (reação homogênea), as concentrações de equilíbrio foram 

medidas em condições idênticas às dos experimentos acima (temperatura de 750 °C e 

razão molar de H2O/Etanol igual a 3,0). Os resultados são mostrados na Figura. 22 e 

Tabela 17.  

 

Figura 22. Conversão do etanol e a distribuição de produtos durante a reforma a vapor 

do etanol a 750 °C e sob razão molar H2O/Etanol igual a 3,0 sem catalisador (reação 

homogênea). 

 

 

Tabela 17. Distribuição de produtos durante a reforma a vapor do etanol a 750 °C e sob 

razão molar H2O/Etanol igual a 3,0 sem catalisador (reação homogênea). 

Distribuição de produtos (%) ao fim de 24 h de reação 

Produtos % 

H2 46,3 

CO2 0,7 

CO 36,9 

CH4 13,9 

C2H4O 0,3 

Eteno 1,9 

 

Com base nos dados é possível perceber que, apesar da conversão obtida nos 

experimentos (100%) é a mesma do equilíbrio, a distribuição de produtos é diferente, com 

a concentração de H2 no equilíbrio sendo mais baixa, com valores próximos a 46 % no 
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final do teste, enquanto a das amostras 10Ni-STO-700, 10Ni-STFO-0,9-700 e 10Ni-

STFO-0,8-700 é igual a 63 %, 54 % e 53 %, respectivamente, indicando que os 

catalisadores promovem a produção de hidrogênio em altas temperaturas. As 

concentrações experimentais de CH4 se aproximam daquelas previstas pelo equilíbrio, 

sendo ligeiramente inferiores, exceto a da amostra 10Ni-STO-700, uma vez que nessa 

amostra os valores estão consideravelmente abaixo da determinada pelo equilíbrio. No 

entanto, as concentrações de CO e CO2 não se aproximam do equilíbrio, implicando que 

a reação reversa de deslocamento gás-água está muito distante do equilíbrio nas atuais 

condições experimentais e que os catalisadores favorecem a formação de CO2. Portanto 

os resultados indicam que o atual trabalho não está nas condições de equilíbrio. 

Como comentado anteriormente, a conversão inicial de etanol para todas as 

amostras foi de 100 %, permanecendo constante nesse valor durante todas as 24 h de 

reação, comprovando que ao aumentar a temperatura da reação de 500 °C para 750 °C 

melhorou bastante a estabilidade e a atividade do catalisador. Foi atribuído que a menor 

estabilidade a baixa temperatura é devido à deposição de carbono sobre a superfície do 

catalisador. Segundo os trabalhos de Marinho et al. (2016), Silva et al. (2013) e Lima et 

al. (2010), a taxa de deposição de carbono sobre os catalisadores de LaNiO3, 

LaNiO3/CeSiO2 e Ni/La2O3 durante a reforma a vapor do etanol está diretamente 

interligada com a temperatura da reação, com seu valor diminuindo com o aumento da 

temperatura. Os autores atribuem essa redução ao favorecimento de reações do carbono 

(coque) com vapor da água (Equação 43) e/ou com CO2 (reação de Boudouard) (Equação 

38) em temperaturas mais altas. Para investigar a formação de carbono nas amostras, 

foram realizadas análises de MEV e ATG.  

As imagens de MEV (Figura 23) mostraram que não houve a formação de carbono 

filamentar em nenhuma das amostras estudadas. Nas análises de ATG (Figura 24), 

também não foi observada perda de massa, confirmando que não ocorreu depósito de 

carbono durante a reação e, portanto, a taxa de deposição de carbono para todas as 

amostras testadas nessas condições é igual a zero. Esses resultados poderiam ser 

atribuídos ao favorecimento da ocorrência das reações de Boudouard e gaseificação de 

carbono em temperaturas mais altas. 

  

Figura 23. Imagens de microscopia eletrônica por varredura após a reação a 750 °C das 

amostras: (a) 10Ni-STO-700; (b) 10Ni-STFO-0,9-700; (c) 10Ni-STFO-0,8-700 

(Aumento: 20.000x). 
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Figura 24. Derivada da perda de massa dos catalisadores calcinados a 700 °C após 

reação da reforma a vapor do etanol (T = 750 °C e H2O/Etanol=3,0).

 

4.5.3. Efeito do teor de níquel 
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Para avaliar o efeito que o teor de níquel tem no desempenho e estabilidade das 

amostras durante a reação de reforma a vapor do etanol, as amostras 5Ni-STFO-0,9-700 

e 5Ni-STFO-0,8-700 foram submetidas a um teste catalítico a 500 °C com razão molar 

H2O/Etanol igual a 3,0. A Figura 25 e Tabela 18 mostram as variações da conversão de 

etanol e a distribuição de produtos obtidos para cada amostra. 

 

Figura 25. Conversão do etanol e a distribuição de produtos para os catalisadores durante a reforma 

a vapor do etanol a 500 °C e sob razão molar H2O/Etanol igual a 3,0: a) 5Ni-STFO-0,9-

700, b) 5Ni-STFO-0,8-700. 

 

 

Tabela 18. Distribuição de produtos para os catalisadores durante a reforma a vapor do 

etanol a 500 °C e sob razão molar H2O/Etanol igual a 3,0. 

Distribuição de produtos (%) ao fim de 24 h de reação 

Produtos 5-STFO-0,9-700 5-STFO-0,8-700 

H2 63,0 64 

CO2 13,5 13,1 

CO 11,5 5,2 

CH4 2,9 3,3 

C2H4O 9,1 14,4 

Eteno 0 0 

 

 

 



106 
 

Com base nos resultados, pode-se dizer que as amostras 5NiO-STFO-0,9-700 e 

5NiO-STFO-0,8-700 apresentaram conversão muito próxima de 100 % e que a 

comparação desses resultados com as amostras com 10 % de Ni mostraram que o teor de 

Ni não afetou significativamente a conversão inicial.  

Quando a distribuição dos produtos obtida, em todas as amostras foram 

observados H2, CO2, CO e CH4 e acetaldeído (CH3CHO), o que também pode ser 

explicado pelo mecanismo proposto para a reforma a vapor reforma do etanol encontrado 

na literatura (LIMA et al., 2009, LIN; WANG; CHIEN, 2013, MATTOS et al., 2012, 

OGO; SEKINE, 2020, SILVA et al., 2013) e descrito anteriormente. Indicando que a 

decomposição do etanol em H2, CH4 e CO (Equação 40b), a reforma do etanol em H2 e 

CO2 (Equação 22) e desidrogenação do etanol em acetaldeído (Equação 29) foram 

favorecidas sobre esses catalisadores, enquanto a diminuição de CO nas correntes de 

produtos ao longo ao longo do teste, deve-se a reação de deslocamento gás-água (Equação 

25). 

Para a amostra 5Ni-STFO-0,8-700 o resultado foi ligeiramente melhor em 

comparação com a amostra 5Ni-STFO-0,9-700, pois a conversão inicial de etanol atingiu 

100 %, mas só se manteve nesse valor na primeira 1 h e 30 min do teste, após esse período 

o comportamento ao longo do teste foi semelhante com o da amostra 5Ni-STFO-0,9-700, 

onde seus valores diminuíram significativamente, de maneira que após 24 h de reação os 

seus valores foram iguais a 32 e 42 % para as amostras  5Ni-STFO-0,9-700 e 5Ni-STFO-

0,8-700, respectivamente. 

Atribui-se esse desempenho, mesmo com baixo tamanho de cristalito de Ni (dp < 

10 nm) a deposição de carbono que é oriundo de reações de desidrogenação e 

decomposição de produtos que contêm carbono (metano e acetaldeído, principalmente), 

cuja produção é favorecida nas amostras substituídas com ferro ou a uma baixa atividade 

das partículas bimetálicas de Fe-Ni. Bolshak, Abelló e Montané (2013) também avaliou 

a reforma a vapor do etanol, mas sobre compostos do tipo hidrotalcita à base de ligas de 

Fe-Ni com razões molares de Ni/Fe de 1 e 0,5, chegando à conclusão de que um excesso 

de ferro no precursor da amostra, isto é, relações Ni/Fe de 0,5, resulta em ligas metálicas 

com menor atividade e desativação mais rápida durante a reação. Para investigar a 

formação de carbono nas amostras, foram realizadas análises de MEV (Figura 26) e ATG 

(Figura 27 e Tabela 19). 
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Figura 26. Imagens de microscopia eletrônica por varredura após a reação a 500 °C das 

amostras: (a) 5Ni-STFO-0,9-700; (b) 5Ni-STFO-0,8-700; (Aumento: 20.000x). 

  

 

Figura 27. Derivada da perda de massa dos catalisadores calcinados a 700 °C e 

impregnados com 5 % em Ni, após reação da reforma a vapor do etanol (T = 500 °C e 

H2O/Etanol=3,0). 
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Tabela 19. Quantidade de carbono depositado nos catalisadores calcinados a 700 °C e 

impregnados com 5 % em NiO, após reação da reforma a vapor do etanol (T = 500 °C e 

H2O/Etanol=3,0). 

Amostra 

Taxa de carbono 

depositado 

(mgc/(gcat.molEtanol.h)) 

5NiO-STFO-0,9-700 974 

5NiO-STFO-0,8-700 737 

 

As análises de ATG mostraram que os dois catalisadores apresentaram perda de 

massa. Após a reação as amostras 5NiO-STFO-0,9-700 e 5NiO-STFO-0,8-700 

apresentaram um pico principal próximo a 580 °C e um ombro entre 540 e 550 °C. 

Também foi detectado um leve pico a 830 °C para a amostra 5NiO-STFO-0,9-700 e a 

850 °C para a amostra 5NiO-STFO-0,8-700. Portanto, nossos perfis de ATG indicam 

oxidação de carbono filamentoso e uma pequena quantidade de carbono grafítico em 

todas as amostras. A quantidade de carbono formada foi maior para a amostra 5NiO-

STFO-0,9-700, confirmando que a presença de Fe diminui a quantidade de carbono 

formado devido a formação de vacâncias de oxigênio.  

Comparando os resultados obtidos com aqueles observados para as amostras com 

10 % de Ni, observou-se que o aumento do teor de Ni aumentou a quantidade de carbono 

formada. Esse resultado pode ser atribuído ao menor tamanho de cristalito metálico. 

Augusto (2012) relatou resultados semelhantes ao trabalhar com catalisadores de Ni 

impregnados em CeGd na reação de reforma a vapor e oxidação parcial do etanol, 

alegando que o aumento do teor metálico de 18 para 44% (em peso) provocou um 

aumento no tamanho de cristalito da fase NiO. Este aumento no tamanho de cristalito fez 

com que o catalisador com maior teor metálico apresentasse uma maior formação de 

carbono durante a reforma a vapor do etanol a 500 °C. 

Com os resultados obtidos neste item, conclui-se que o uso de menores teores de 

metal levou à obtenção de menores tamanhos de cristalito de níquel metálico. Este fato 

levou a uma menor formação de carbono durante a reforma a vapor do etanol a 500 °C. 

Então, essa baixa estabilidade é atribuída as fases bimetálicas de Fe-Ni, que se 

tornam mais evidentes e mais concentradas em Fe nas amostras com menores teores de 

Ni, como é demonstrado pelos resultados de DRX. Logo para obter um catalisador ativo 

e resistente a reação de reforma a vapor do etanol, é necessário obter uma amostra sem 
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fases segregadas, ou seja, uma perovskita homogênea, para evitar a formação de ligas 

ricas em ferro (como observado nos resultados de DRX). 

 

4.5.4. Efeito da temperatura de calcinação 

 

De maneira a tentar se obter um catalisador ativo e resistente na reação de reforma 

a vapor do etanol, a amostra 10Ni-STFO-0,8-700 foi submetida a um segundo processo 

de calcinação a 1000 °C durante 2 h. O objetivo deste tratamento foi eliminar ou reduzir 

a presença de fases segregadas. O desempenho catalítico é demonstrado na Figura 28 e 

Tabela 20. 

 

Figura 28. Conversão do etanol e a distribuição de produtos para o catalisador 10Ni-

STFO-0,8-1000 durante a reforma a vapor do etanol a 500 °C e sob razão molar 

H2O/Etanol igual a 3,0. 

 

Tabela 20. Distribuição de produtos para o catalisador 10Ni-STFO-0,8-1000 durante a 

reforma a vapor do etanol a 500 °C e sob razão molar H2O/Etanol igual a 3,0. 

Distribuição de produtos (%) ao fim de 24 h de reação 

Produtos % 

H2 67,7 

CO2 25,0 

CO 6,2 

CH4 1,1 

C2H4O 0 

Eteno 0 
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A conversão inicial obtida foi de 71 %. Nas primeiras 7 horas de reação, foi 

observado um aumento de conversão, atingido valores de 100%. Após esse período inicial 

de ativação, a conversão se manteve constante. Durante o período inicial do teste 

(primeira sete horas), a seletividade de hidrogênio e dióxido de carbono aumentou de 65 

% para 68 % e 10 % para 23 %, respectivamente, enquanto a seletividade de acetaldeído 

diminuiu de 4 % a 0. A seletividade de monóxido de carbono também diminuiu de 14 % 

para 7 %, o metano atingiu apenas 7 %, diminuindo ao longo dessas sete primeiras horas 

para 2 %. Eteno e acetona foram detectados apenas nas primeiras horas e em quantidades 

inferiores a 1 % cada. Esse comportamento é coerente com o mecanismo descrito na 

Figura 2, onde as reações de reforma do vapor de etanol e de deslocamento gás-água são 

as principais reações, com as reações intermediarias, de decomposição do etanol, reforma 

a vapor do metano e decomposição do acetaldeído também sendo favorecidas. 

As análises de ATG realizadas, após a reação, mostraram que ocorreu perda de 

massa para a amostra 10Ni-STFO-0,8-1000 (Figura 29).  

 

 

Figura 29. Derivada da perda de massa para o catalisador calcinado a 1000 °C e 

impregnados com 10 % em Ni, após reação da reforma a vapor do etanol (T = 500 °C e 

H2O/Etanol=3,0). 

 

Observa-se que, após a reação, a amostra 10Ni-STFO-0,8-1000 apresenta um pico 

principal próximo a 600 °C e um ombro entre 555 °C, que representam a oxidação de 
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carbono filamentoso. Também foi detectado um pico menor a 425 °C indicando a 

oxidação de carbono amorfo. 

A taxa de formação de carbono durante a reação foi de 647 mgc/(gcat.molEtanol.h), 

o que em comparação com o resultado obtido para a amostra calcinada em baixas 

temperaturas nos mostra que o aumento da temperatura de calcinação diminui a formação 

de carbono. Esses resultados não podem ser associados ao tamanho de cristalito de Ni, já 

que este não foi significativamente afetado pelo aumento da temperatura de calcinação, 

conforme mostrado nas análises de DRX. A menor formação de carbono para a amostra 

calcinada a 1000°C poderia estar associada à eliminação das fases de SrCO3. Segundo 

Demizu et al. (2017), a presença desta fase diminui a taxa de liberação de oxigênio e, 

consequentemente, leva a uma menor mobilidade de oxigênio.  

Além disso, a menor formação de carbono também poderia estar relacionada à 

formação de ligas Fe-Ni com maior concentração em Ni, diferente ao que é observado 

para 5 % em Ni, onde a liga é mais concentrada em Fe. Huang et al. (2012) estudaram o 

comportamento de catalisadores LaNiO3 dopados com diferentes teores de ferro com 

estrutura de perovskita na reação de reforma autotérmica de etanol. Eles observaram um 

melhor desempenho desses catalisadores que foi atribuído à formação de ligas bimetálicas 

de Fe e Ni com maior teor em níquel, sendo ligas ativas para a conversão de etanol bem 

como nas reações de decomposição do acetaldeído e na reforma a vapor do metano, o que 

impede o acúmulo desses compostos e a sua transformação em coque. A atividade para 

reação de deslocamento gás-água também aumentou, de maneira que a seletividade para 

o CO2 aumentou e a de CO diminuiu. Oemar et al. (2013) também relataram resultados 

semelhantes quando estudaram o efeito da adição de Fe na atividade catalítica e 

estabilidade do catalisador de perovskita LaNixFe1-xO3 para a produção de hidrogênio via 

reforma a vapor do tolueno. Eles concluíram que o catalisador LaNi0.8Fe0.2O3 mostrou o 

melhor desempenho em termos de maior atividade catalítica e estabilidade para a 

produção de hidrogênio devido à presença de partículas bimetálicas (Fe-Ni) pequenas e 

ricas em Ni.  
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

5.1. Conclusões 

 

Os resultados de caracterização mostraram que o método sol-gel não levou a 

formação da fase perovskita homogênea em nenhuma das amostras, sendo observada a 

presença das fases de SrCO3 e Fe2O3. Após o processo de redução, as fases de SrCO3 não 

foram mais detectadas na mesma intensidade, sugerindo sua reinserção do estrôncio na 

estrutura de peroviskitas. Quanto as fases de Fe2O3, após o processo de redução, ocorre 

uma interação com as partículas de Ni, formando fases bimetálicas de Ni-Fe. 

Dentre todos os catalisadores preparados, o catalisador 10Ni-STFO-0,8-1000 

preparado via o método sol-gel apresentou melhor desempenho catalítico na reforma a 

vapor do etanol, por apresentar menor formação de carbono, boa estabilidade (100 % de 

conversão) em 24 horas de reação e seletividade para o H2 próxima a desejada (com 68 

%). O que foi atribuído ao fato de que o aumento da temperatura de calcinação favoreceu 

a eliminação das fases de SrCO3, que são as responsáveis por deteriorar drasticamente a 

taxa de liberação de oxigênio e, consequentemente, levou a uma menor mobilidade de 

oxigênio e, consequentemente, prejudica o mecanismo de remoção de carbono da 

superfície na forma de espécies COx 

As amostras 10Ni-STO-700, 10Ni-STFO-0,9-700 e 10Ni-STFO-0,8-700 

apresentaram boa seletividade para H2, porém grande formação de carbono filamentar 

durante a reação reforma a vapor do etanol. A taxa de carbono depositado por mol de 

etanol consumido foi diretamente proporcional ao diâmetro de níquel metálico formado 

após a redução dos materiais e inversamente proporcional ao teor de ferro nas amostras, 

pois a adição de ferro favorece uma maior mobilidade de oxigênio.  

H2, CO2, CO e CH4 foram os produtos formados, indicando a ocorrência das 

reações de reforma a vapor do etanol, decomposição do etanol e de deslocamento gás-

água. No entanto, à medida que os catalisadores desativavam a formação de acetaldeído 

aumentava, o que era acentuado nas amostras substituídas, indicando que a substituição 

com ferro também favoreceu a reação de desidrogenação do etanol em acetaldeído e H2. 

Todos os catalisadores permaneceram estáveis durante a reação da reforma a 

vapor do etanol a 750 °C; as medidas de ATG dos catalisadores após a reação não 

detectaram a presença de depósitos de carbono, o que pode ser atribuído à reação de 

Boudouard e de gaseificação do carbono, justificando a diminuição e o aumento das 
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seletividades de CO2 e CO, respectivamente. Também sendo observado a diminuição na 

seletividade de H2, o que pode ser atribuído ao favorecimento da reação reversa de 

deslocamento gás-água em altas temperaturas. 

Para a amostras com menor teor de Ni o resultado foi ligeiramente melhor em 

comparação com as amostras impregnadas com 10 % em Ni, pois a conversão inicial de 

etanol chegou a atingir 100 %, mas seus valores diminuíram significativamente, de 

maneira que após 24 h o valor de conversão era igual a 42 % e 32 % para as amostras 

5Ni-STFO-0,8-700 e 5Ni-STFO-0,9-700, respectivamente. Como as taxas de deposição 

de carbono na base de mol de etanol consumido das amostras 5Ni-STFO-0,9-700 e 5Ni-

STFO-0,8-700 foram bem abaixo das amostras impregnadas com 10 % em Ni, isso foi 

atribuído a uma melhor dispersão da fase ativa, o que consequentemente melhorou a 

estabilidade. Porém, no caso das amostras impregnadas com 5 % supõe-se que a sua baixa 

taxa de deposição de carbono, também está diretamente relacionado com a diminuição do 

teor de Ni, pois isso favorece a formação de partículas bimetálicas de Fe-Ni ricas em Fe 

sobre a superfície da perovskita, ao ponto que isso interfira na capacidade de quebrar as 

ligações C-C do etanol impedindo que a reação de decomposição e de reforma a vapor 

prossigam, dando preferência a reação de desidrogenação do etanol em acetaldeído e H2.  

 

5.2. Sugestões 

 

Como os objetivos deste trabalho consistem em estudar e avaliar o comportamento 

de catalisadores a base níquel suportados em óxidos do tipo perovskitas de formula 

química SrTi1-xFexO3-δ (x = 0; 0,1 e 0,2), preparado pelo método de sol-gel, na reforma a 

vapor do etanol, sugere-se sintetizar e aumentar a temperatura de calcinação (≥ 850 °C) 

para evitar a formação de fases segregadas, principalmente SrCO3 e Fe2O3 e dessa 

maneira evitar a deterioração da taxa de liberação de oxigênio e evitar a formação de 

partículas bimetálicas de Fe-Ni concentradas em Fe sobre a superfície da perovskita. 

Além de trabalhar com menores teores de Ni, pois facilita a dispersão das partículas e 

pode favorecer a estabilidade da amostra, já que grande parte do carbono formado nas 

amostras é de natureza filamentar, que não é facilmente oxidado na temperatura de reação. 
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ANEXO A 

 

Metodologia de cálculo para o preparo de catalisadores 

 

- Cálculo do suporte SrTiO3 

 

Segundo o trabalho de Han et al. (2016) para produzir a perovskita CaTiO3 pelo 

método sol-gel, 2,362 g de Ca(NO3)2·4H2O foram adicionados a uma solução de 

tetrabutóxido de titânio (3,4 ml), ácido cítrico (4,202 g) e etanol anidro (30 ml) para 

atingir a razão molar de 1:1 para Ti e Ca. Para sintetizar a perovskita SrTiO3 pelo mesmo 

método e mantendo a razão molar 1:1 para Ti e Sr o seguinte cálculo foi realizado: 

 

Passo 1: Determinar o percentual de cálcio no nitrato de cálcio. 

 

MMCa

MMCa(NO3)2. 4H2O
=

40 g/mol

236 g/mol
= 0,17 → 17 % de Ca em Ca(NO3)2. 4H2O 

 

Passo 2: Determinar a massa de cálcio no nitrato de cálcio. 

 

2,362 gCa(NO3)2.4H2O . 0,17 = 0,401 gCa 

 

Passo 3: Determinar a quantidade de mols que essa massa de cálcio representa. 

 

1 mol de Ca → 40 g de Ca
x → 0,401 g de Ca

x = 0,01 mol de Ca
 

 

Passo 4: Determinar a massa de estrôncio equivalente para a mesma quantidade de mols. 

 

1 mol de Sr → 87,62 g de Sr
0,01 mol de Sr → y g de Sr

y = 0,8762 g de Sr
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Passo 5: Determinar o percentual de estrôncio no nitrato de estrôncio. 

 

MMSr

MMSr(NO3)2
=

87,62 g/mol

211,63 g/mol
= 0,414 → 41,4 % de Sr em Sr(NO3)2 

 

Passo 6: Calcular a massa de nitrato de estrôncio necessária para atingir a razão molar de 

1:1 entre Ti e Sr, para sintetizar a perovskita SrTiO3. 

 

41,4 % → 0,8762 g de Sr

100 % → m g de Sr(NO3)2

m = 2,12 g de Sr(NO3)2

 

 

Como a quantidade obtida da perovskita SrTiO3 foi de aproximadamente 1,0 g, a 

proporção dos reagentes foi aumentada em cinco vezes, de maneira a se obter uma massa 

de perovskita suficiente para realizar todos os testes necessários. Logo foi utilizado uma 

solução de: 17 ml de tetrabutóxido de titânio, 21 g de ácido cítrico e 150 ml de etanol 

anidro, juntamente com 10,6 g de Sr(NO3)2. 

 

- Cálculo do suporte SrTi0,9Fe0,1O3  

 

Passo 1: Determinar o percentual de titânio no tetrabutóxido de titânio. 

 

MMTi

MMTi(OC4H9)4
=

47,87 g/mol

339,87 g/mol
= 0,141 → 14,1 % de Ti em Ti(OC4H9)4 

 

Passo 2: Determinar a quantidade de Ti (em ml) no tetrabutóxido de titânio. 

 

17 mlTi(OC4H9)4
 . 0,141 = 2,38 mlTi 

 

Passo 3: Determinar a quantidade de Ti (em ml) necessária para atingir a razão 9:1 entre 

Ti e Fe. 

 

2,38 mlTi . 0,9 = 2,14 mlTi 
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Passo 4: Determinar a quantidade de tetrabutóxido de titânio necessária para atingir a 

razão 9:1 entre Ti e Fe. 

 

2,14 ml → 14 % de Ti(OC4H9)4

x → 100 % de Ti(OC4H9)4

x = 15,3 ml de Ti(OC4H9)4

 

Passo 5: Determinar a densidade do titânio em g/ml. 

 

dTi  = 451 kg/m3 =  4,51 g/ml 

 

Passo 6: Determinar a quantidade deTi (em g) necessária para atingir a razão 9:1 entre Ti 

e Fe. 

 

2,38 mlTi . 4,51 g/ml = 9,65 gTi 

 

Passo 7: Determinar a quantidade em mol que essa massa de titânio representa. 

 

1 mol de Ti → 47,87 g de Ti
y → 9,65 g de Ti

y = 0,20 mol de Ti
 

 

Passo 8: Determinar a massa de ferro equivalente para atingir a razão 9:1 entre Ti e Fe. 

 

1 mol de Fe → 56 g de Fe

0,20.
1

9
→ w

w = 1,25 g de Fe

 

 

Passo 9: Determinar o percentual de ferro no nitrato de ferro. 

 

MMFe

MMFe(NO3)3. 9H2O
=

56 g/mol

404 g/mol
= 0,139 → 13,9 % de Fe em Fe(NO3)3. 9H2O 
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Passo 10: Determinar a quantidade de nitrato de ferro necessária para atingir a razão 9:1 

entre Ti e Fe. 

 

1,25 g → 13,9 % de Fe(NO3)3. 9H2O
z → 100 % de Fe(NO3)3. 9H2O
z = 9,1 g de Fe(NO3)3. 9H2O

 

 

- Cálculo do suporte SrTi0,8Fe0,2O3 

 

Passo 1: Determinar a quantidade de Ti (em ml) necessária para atingir a razão 8:2 entre 

Ti e Fe. 

 

2,38 mlTi . 0,8 = 1,9 mlTi 

 

Passo 2: Determinar a quantidade de tetrabutóxido de titânio necessária para atingir a 

razão 8:2 entre Ti e Fe. 

 

1,9 ml → 14 % de Ti(OC4H9)4

x → 100 % de Ti(OC4H9)4

x = 13,6 ml de Ti(OC4H9)4

 

 

Passo 3: Determinar a massa de ferro equivalente para atingir a razão 8:2 entre Ti e Fe. 

 

10 % em Fe → 9,1 g de Fe(NO3)3. 9H2O
20 % em Fe →  y g de Fe(NO3)3. 9H2O

𝑦 =  18,2 g de Fe(NO3)3. 9H2O
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ANEXO B 

 

Gráficos da perda de massa dos catalisadores apresentados nesta dissertação obtidos 

através das análises de ATG. 

 

- Gráfico referente ao item 4.5.1 

 

 
Figura 30. Perda de massa dos catalisadores calcinados a 700 °C após reação da reforma 

a vapor do etanol (T = 500 °C e H2O/Etanol = 3,0). 

 

- Gráfico referente ao item 4.5.2 

 

 
Figura 31. Perda de massa dos catalisadores calcinados a 700 °C após reação da reforma 

a vapor do etanol (T = 750 °C e H2O/Etanol = 3,0). 
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- Gráfico referente ao item 4.5.3 

 

 
Figura 32. Perda de massa dos catalisadores calcinados a 700 °C e impregnados com 5 

% (em peso) em Ni, após reação da reforma a vapor do etanol (T = 500 °C e H2O/Etanol 

= 3,0). 

 

- Gráfico referente ao item 4.5.4 

 

 
Figura 33. Perda de massa do catalisador calcinado a 1000 °C após reação da reforma a 

vapor do etanol (T = 500 °C e H2O/Etanol = 3,0). 


