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RESUMO 

O trabalho em questão consistiu no estudo e na aplicação de condições de 

operação necessárias para o aumento da interação entre as nanopartículas de Nie o 

suporte de  – alumina a fim de que fossem formados catalisadores para a reação da 

reforma seca do metano. Osresultadosanteriores mostram que o catalisador como uma 

mistura mecânica de nanoespuma de Ni com alumina sofreu sinterização das 

nanopartículas de Ni e perdeu toda reatividade. Logo, aideia nesse trabalho é depositar 

Ni direto na alumina e fazer tratamento térmico para melhorar a interação entre a fase 

ativa e o suporte. Na preparação das amostras foi utilizado o PLD (Deposição por Laser 

Pulsado), a partir do qual as amostras foram produzidas por ablação a laser dentro de 

uma câmara sob condições controláveis de pressão. As amostras geradas possuíam 

diferenças quanto ao tipo de composição química e quanto às condições nas quais elas 

foram produzidas. Dessa forma, foram feitas deposições contendo apenas 

nanopartículas de Ni, de Mo e outras contendo NieMo. Além disso, as amostras foram 

preparadas sob condições diferentes de pressão e sob diferentes tempos de deposição. 

Após a síntese das amostras no PLD, o material gerado sofria tratamento térmico dentro 

de um forno térmico tubular, ajustado para aquecer o substrato em uma temperatura de 

850 °Cdurante 1 hora. Esse tratamento foi feito para que os catalisadores formados 

fossem futuramente testados para a reação de reforma seca do metano, que ocorre na 

temperatura de 800 °C. Posteriormente à preparação das nanoestruturas, as amostras 

tiveram sua morfologia analisada por meio do Microscópio Eletrônico de Varredura 

(MEV), a partir do qual foi possível observar o tamanho e a forma das nanomateriais 

gerados, além de avaliar se houve ou não a sinterização das nanopartículas. A partir das 

imagens obtidas, foi possível observar que a amostra contendo Ni e Mo sob pressão de 

0,5 Torr e com tempos de deposição de Ni igual a 10s e de Mo igual a 5s apresentou 

nanopartículas de Ni menores e mais espaçadas, o que representa uma fase ativa com 

maior área efetiva, ideal para a atividade do catalisador. As propriedades catalíticas 

serão testadas posteriormente.  

 

Palavras-chave: nanopartículas, reforma seca, catalisadores, PLD.  



 
 

ABSTRACT 

The work in question consisted of the study and application of necessary 

operating conditions to increase the interaction between the Ni nanoparticles and the 

supporting -alumina of the catalysts for the dry reforming reaction of the methane. The 

previous results demonstrated that the catalyst as mechanical mixture of Ni nanofoam 

and alumina underwent sintering of the Ni nanoparticles and as a result, lost the 

reactivity. Therefore, the idea of this work is to deposit Ni nanoparticles directly on the 

alumina by PLD (Pulsed Laser Deposition) and perform heat treatment to improve the 

interaction between the active phase and the alumina. The samples were produced by 

laser ablation inside a vacuum chamber under controllable pressure. Samples containing 

only Ni,or only Mo and with containing both Ni and Mo were obtained under different 

pressure of argon and different deposition time. The as-prepared samples were divided 

into two parts and one part of them has been heat treated inside a tubular thermal oven 

at 850 °C for 1 hour. This treatment was carried out on one hand to increase the 

interaction between Ni and alumina, and on the other hand, to verify the sintering effect 

of the Ni nanoparticles for the dry reforming reaction of methane, which takes place at a 

temperature of 800 °C. The morphology of the as-prepared and heat treatedsamples was 

analyzed using the Scanning Electron Microscope (SEM), from which it was possible to 

observe the size and shape of the generated nanomaterials, in addition to evaluating 

whether or not the nanoparticles had sintered. From the images obtained, it was 

observed that the sample containing Ni and Mo under pressure of 0.5 Torr and with 

deposition time of Ni equals to 10s and Mo equals to 5s presented smaller and more 

spaced Ni nanoparticles, which indicates a larger effective area of the active phase, ideal 

for catalyst activity. The catalytic properties will be tested later. 

 

Keywords: nanoparticles, catalysts, reforming reaction, PLD. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTO 

 

           O gás de síntese é uma mistura composta basicamente por CO e H2, apresentando 

enorme potencial para a geração de uma variedade produtos químicos importantes. A 

produção industrial do gás de síntese se dá majoritariamente pelas reações de reforma, 

como a reforma a vapor, oxidação parcial, e reforma seca, além da combinação entre 

elas (BIOFUELS.ORG, 2010). 

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

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

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

contaminantes de derivados do petróleo (como o enxofre). Existe também o uso do 

hidrogênio como vetor energético, que está aumentando nos últimos anos. Um exemplo 

do seu uso como vetor energético são as células a combustível. O CO também tem sua 

importância industrial, principalmente como reagente juntamente com o H2 na produção 

de metanol e no processo de Fischer-Tropsch (EICHLER et al., 2015). 

A reforma seca do metano é a reação entre o metano e o dióxido de carbono, 

gerando o gás de síntese. Como os dois reagentes da reação, CH4 e o CO2, são gases 

responsáveis pelo aumento do efeito estufa na Terra, sua utilização para geração de um 

gás com um potencial de uso industrial alto gera grandes perspectivas para estudo. A 

reação de reforma seca transforma 2 gases ambientalmente problemáticos em produtos 

industrialmente mais atrativos, aliando o fator ambiental e o financeiro. 

        Catalisadores de níquel suportados em alumina são tradicionalmente usados em 

processos industriais para a produção de gás síntese, O níquel é amplamente utilizado 

em catálise devido ao baixo custo e à elevada atividade para ruptura da ligação C–C. A 

alumina, por sua vez, promove maior dispersão do metal ativo devido aos valores 

elevados de área superficial das estruturas cristalinas de transição (CORDEIRO, 2016). 
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          Em trabalhos anteriores, foi avaliado o uso de nanoespumas de níquel produzidas 

por deposição por laser pulsado (PLD) misturada fisicamente com α-Al2O3 (10% p/p) 

para a reação de reforma seca. As nanoespumas apresentaram elevada estabilidade 

térmica. No entanto, houve sinterização das partículas (verificado por MEV) devido à 

elevada temperatura, o que levou a perda dessas propriedades atrativas e baixa atividade 

na reforma seca. A sinterização dessas nanoestruturas pode ser observada a partir da 

figura 1, onde é perceptível o aumento no tamanho da fase ativa (COSTA, 2021). 

 

 

Figura 1:Imagem de MEV de amostra de Ni suportado em alfa-alumina. (a) 
imagem com detector de elétrons secundários. (b) imagem com detector de elétrons 

retroespalhados. 

 

           Com isso, esse trabalho teve o intuito de prosseguir com o estudo anterior a partir 

da geração de catalisadores com deposição direta do Ni em suporte de alumina a fim de 

aumentar a interação entre a fase ativa e o suporte. Dessa maneira, ao invés de serem 

formados catalisadores com nanoespumas, foram produzidos catalisadores constituídos 

por nanopartículas. 

 

1.2 OBJETIVO 

 

Esse trabalho teve como finalidade aumentar a interação entre nanopartículas de 

Ni e suportes de alumina a partir de determinadas condições de operação, a fim de gerar 

catalisadores que não sofram sinterização para a reação de reforma seca do metano. Para 
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isso, foram avaliados fatores como temperatura, tempo de deposição e a pressão do gás 

de fundo. 

Com o intuito de verificar a sinterização ou não dos catalisadores, foram feitas 

análises químicas e morfológicas dessas nanoestruturas por meio do Microscópio 

Eletrônico de Varredura (MEV), a partir do qual foi possível verificar o tamanho e a 

forma das nanopartículas de Ni, assim como a densidade da sua distribuição na 

superfície do suporte. 

Dessa forma, foi possível estudar as características estruturais dos catalisadores 

gerados, avaliando se houve sinterização ou não entre as nanopartículas, o que afetaria 

na atividade reacional.  
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CAPÍTULO 2 

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 Reforma seca do Metano 

 

A reforma a seco do metano está se tornando um assunto desafiador, atraindo 

cada vez mais atenção, pois é um processo relevante do ponto de vista ambiental uma 

vez que consome CH4 e CO2, gases responsáveis pelo efeito estufa, além de produzir o 

gás hidrogênio, que possui diversas aplicações Atualmente, quase 95% da produção 

mundial de hidrogênio é a partir de matérias primas à base de combustíveis fósseis, 

principalmente o gás metano. Neste sentido, o biogás é uma fonte promissora, pois é 

produzido pela decomposição anaeróbia de resíduos vegetais e animais, e é composto 

tipicamente de 55 a 75% de CH4 e 25 a 44% de CO2, associados a traços de outros 

gases. Ni suportado em Al2O3 é um dos catalisadores mais utilizados nos processos de 

reforma do CH4 (SCHWENGBER, 2015). 

A reforma a seco ocorre quando o CH4 reage com o CO2 produzindo CO e H2 

Esse processo é endotérmico exigindo altas temperaturas, e consequentemente, um 

elevado consumo de energia e baixas pressões. Em geral, a RS ocorre em temperaturas 

que variam entre 600 e 900 ºC, utilizando razão molar CH4/CO2 entre 1 e 1,5, obtendo 

rendimentos de H2 em torno de 50%(SCHWENGBER, 2015). 

O biogás para produção de hidrogênio no processo de RS é vantajoso, pois está 

relacionado à conversão de dois gases de efeito estufa, o metano e o dióxido de carbono, 

em H2 e CO. Do ponto de vista industrial, a reforma a seco do biogás, assim como do 

metano, também poderá satisfazer a exigência de muitos processos de síntese de 

compostos oxigenados e de hidrocarbonetos líquidos (síntese de Fischer-Tropsch), 

sendo uma rota eficiente para a produção do gás de síntese, proporcionando uma razão 

H2/CO próxima de 1(SCHWENGBER, 2015). 
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2.2 Catalisadores 

 

Um catalisador é uma substância que é utilizada para aumentar a velocidade das 

reações a partir da diminuição das suas energias de ativação e pela mudança dos seus 

mecanismos. 

 As principais categorias de catalisadores dizem respeito à homogeneidade do 

meio de reação. Caso os catalisadores encontrem-se solúveis no meio de reação, a 

catálise é dita ser homogênea, e os catalisadores são classificados como catalisadores de 

fase homogênea. Um exemplo desse tipo de processo é a reação de esterificação de 

Fischer, catalisada por pequenas quantidades de um ácido forte, como o ácido sulfúrico. 

Caso a catálise aconteça por meio de um catalisador insolúvel no meio de reação, a 

catálise é dita ser heterogênea, e o catalisador é chamado de catalisador de fase 

heterogênea. Exemplos desse tipo de processo são as reações de hidrogenação de 

olefinas catalisadas por metais, como o zinco. Tipicamente, os rendimentos da catálise 

homogênea são superiores aos obtidos com a catálise heterogênea. No entanto, os 

catalisadores de fase heterogênea podem ser recuperados mais facilmente para serem 

utilizados em novos ciclos, além de oferecer a possibilidade de uma seletividade 

diferenciada, quando mais de um produto pode ser obtido na reação (MCNAUGHT; 

WILKINSON, 1997). 

  Existem ainda os catalisadores de transferência de fase, que são empregados em 

reações onde dois ou mais reagentes não se misturam.  

  Há também os chamados fotocatalisadores, cuja atividade catalítica depende 

também da incidência de radiação eletromagnética sobre o sistema. Exemplos incluem a 

utilização de óxido de zinco ou dióxido de titânio em reações de oxidação (MACHADO 

etal., 2010). 

  Existem também as enzimas, catalisadores presentes em sistemas biológicos, 

capazes de promover reações químicas com excelente rendimento e seletividade. No 

entanto, a atividade catalítica de enzimas é somente expressiva em um intervalo não 

muito amplo de temperatura e pH, similar às condições no interior dos organismos 

vivos onde são encontradas (MACHADO et al., 2010). 
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2.2.1 Suportes 

 

Os suportes catalíticos são materiais que sustentam a fase ativa e os promotores 

em um catalisador suportado, possuindo alta área superficial especifica e porosidade, 

sendo, normalmente, pouco ativos na reação. 

Suportes de alumina (Al2O3) são os mais utilizados pelo baixo preço, alta 

estabilidade térmica e alta área superficial (~ 200 m2/g para γ-Al2O3). A alumina é,  

em geral, considerada de caráter ácida, normalmente amorfa e, quando em contato com 

o Ni, pode formar Ni-Al2O4 resultando em forte interação Ni-Al2O3. Catalisadores de Ni 

suportados em Al2O3 mostraram alta atividade catalítica e alta seletividade para H2, 

porém alta formação de coque. A alta formação de coque sobre estes catalisadores é 

atribuída principalmente às características ácidas da alumina (CORDEIRO, 2016). 

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

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

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

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

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

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

tamanho reduzido (FIGUEIREDO; RIBEIRO, 1987). 

 

 

2.2.2 Fase ativa 

 

A fase ativa de um catalisador é o componente químico que permitirá a reação 

química de interesse. 

No caso de catalisadores de Ni suportados em alumina, esses podem ser usados 

em processos industriais de reforma a vapor de hidrocarbonetos para produção de gás 

síntese, o qual consiste em uma mistura de hidrogênio,  

monóxido e dióxido de carbono. Comercialmente, o gás de síntese tem sido  

principalmente usado como matéria-prima na produção de gás natural sintético,  
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na fabricação de produtos químicos como amônia ou metanol e na geração de  

petróleo sintético para aplicação como lubrificante ou combustível (CORDEIRO, 2015). 

 

2.3.1 Desativação e Regeneração Catalítica 

 

O catalisador pode perder sua atividade ou seletividade por uma série de razões, 

dentre elas está o envenenamento, que ocorre quando impurezas estão presentes na 

corrente de alimentação que é adsorvida sobre os sítios ativos, reduzindo a atividade 

catalítica. Nesse caso, o veneno ou inibidor pode atuar em apenas uma etapa da reação, 

modificando assim a atividade catalítica. Se adsorvido fortemente sobre o sítio ativo o 

envenenamento é irreversível, já se fracamente adsorvido pode ser revertido. Além 

disso, se o produto de uma etapa reacional é adsorvido fortemente sobre os sítios ativos, 

diz se que o catalisador sofreu um auto-envenenamento (UFPB, 2021). Esse fenômeno é 

ilustrado pela figura1. 

 
Fonte: BARTHOLOMEW, 2001 

Figura 2: Envenenamento de um catalisador 

 

O envenenamento se torna um grande problema pois muitas vezes as impurezas 

na alimentação são tecnicamente impossíveis e/ou economicamente inviáveis para 

remoção.Desta forma ocorre uma diminuição na atividade e uma troca dos catalisadores 

em umtempo muito curto, pois a regeneração é praticamente impossível. 

Os catalisadores também podem ser desativados pela deposição de inertes, cujos 

casos mais comuns envolvem a deposição de coque, resultante da redução de material 

carbonáceo, provocando o bloqueio físico dos sítios ativos, conforme demonstrado na 

figura 2. Esse fenômeno é muito comum em reações de reforma, em especial na reforma 

seca. (UFPB, 2021). 
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Fonte: ARGYLE; BARTHOLOMEW, 2015 

Figura 3: Coqueamento de um catalisador 

 

 

A regeneração de catalisadores que sofrem coqueamento é feita através de 

gaseificação do coque por ar, O2, CO2, H2 ou vapor d’água. O uso de ar permite uma 

reação com vantagem cinética e temperatura mais branda, sendo que essas variáveis 

também dependem da estrutura e reatividade do coque formado. Apesar disso, a reação 

com ar é fortemente exotérmica e exige um controle de temperatura apurado, caso isso 

não for feito resultará em problemas de superaquecimento e possível sinterização 

(BARTHOLOMEW, 2001). 

Outro caso de desativação ocorre por redução da área ativa por sinterização ou 

migração, cujo processo físico irreversível gera redução da área catalítica efetiva, 

conforme ilustrado na figura 3. Esse fenômeno pode ser resultado de crescimento de 

cristalitos metálicos em catalisadores suportados, ou da diminuição da área em 

catalisadores não suportados (UFPB, 2021). Esse fenômeno tem dependência com a 

temperatura, ou seja, quanto maior for a temperatura, maiores serão a chances de o 

catalisador sinterizar (COSTA,2021). 

Quando se trata de fases ativas metálicas com tamanho de partícula reduzido 

(nanopartículas), existe uma forte tendência ao aumento do tamanho da partícula com a 

elevação da temperatura. Na tentativa de evitar esse problema, uma forte interação entre 

o suporte e a fase ativa auxilia na estabilização das partículas, diminuindo esse aumento 

de área metálica, mas ocorre uma dificuldade na redução do metal da fase ativa. 

(COSTA, 2021). 
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Fonte: Modificado YENTEKAKIS et al., 2016 

Figura 4: Sinterização de um catalisador 

 

Como a regeneração de catalisadores sinterizados é irreversível ou revertida 

apenas com enorme dificuldade, a escolha das condições de reação e propriedades do 

catalisador é fundamental para que a sinterização seja minimizada ou adiada (COSTA, 

2021). 
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CAPÍTULO 3 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

3.1 METODOLOGIA 

 

3.1.1 Deposição por laser pulsado (PLD) 

 

Neste trabalho, as amostras foram preparadas a partir da PLD, que pode ser 

considerada uma das técnicas mais práticas dentre todas as outras que envolvem o 

crescimento de filmes finos.  

A ideia básica do funcionamento do PLD é entender que nesse processo ocorre o 

transporte de elementos de um local para outro a partir do fornecimento de energia aos 

elementos de uma fonte, que nesse caso são os alvos, cujos materiais são transportados 

até a superfície a ser revestida (substrato) (JÚNIOR, 2013). 

 

Fonte: LAMAR, 2021 

Figura 5: Deposição por Laser Pulsado (PLD) 
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O sistema consiste numa câmara a vácuo onde estão presentes o fixador para 

alvos (carrossel) e o porta – amostra, onde é colocado o substrato que serve como 

suporte para o crescimento do filme. Quanto ao carrossel, além de fixar o alvo, ele 

permite rotacioná-lo durante a deposição fazendo com que o feixe de laser incida sobre 

ele em posições distintas para que ocorra ablação sobre toda a superfície do alvo.Além 

disso, o sistema possui outros dispositivos como um sensor de vácuo e duas bombas: 

turbo e mecânica.  

Durante o processo de deposição, um laser de alta potência é usado como fonte 

de energia para que ocorra a vaporização do material contido no alvo. Esse material 

vaporizado, ao entrar em contato com o gás presente na câmara, é resfriado, formando 

nanopartículas, que são depositadas no substrato. 

  Essa técnica consiste num processo físico decorrente do alto impacto entre o 

feixe de laser pulsado e o material sólido contido no alvo, fazendo com que as partículas 

ionizadas (plasma) sejam expelidas deste material.  Por causa do curto comprimento de 

onda,os fótons do feixe do laser interagem apenas com os elétrons livres do alvo, 

provocando uma interação elétron-fóton que gera um súbito aumento da temperatura 

local, promovendo vaporização da superfície e a conseqüente retirada do material( 

JÚNIOR, 2013). 

  Durante a deposição por meio do PLD, muitos parâmetros experimentais podem 

ser alterados, resultando em modificações quanto às propriedades dos filmes 

depositados. Isso porque as condições de deposição podem ser alteradas, incluindo a 

pressão do gás de fundo, a distância entre o alvo e o substrato e o tempo de deposição, 

fatores esses que podem influenciar drasticamente na estrutura do material gerado 

(JÚNIOR, 2013). 

 

  Este processo de síntese de nanomateriais nos possibilita obter algumas 

vantagens e desvantagens. Dentre os fatores positivos, podemos citar a flexibilidade, a 

resposta rápida, a evaporação congruente e o baixo custo frente a outras técnicas de 

deposição. Dentre as desvantagens, pode haver formação de micropartículas no filme, e 
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a distribuição angular estreita do plasma torna difícil a produção em grande escala 

(JÚNIOR, 2013). 

  Após a preparação do material no PLD, os substratos foram inseridos dentro de 

um forno térmico tubular, ajustado para aquecer as amostras numa temperatura de 850 

°C durante 1 hora. 

 

 
Fonte: LAMAR, 2021 

Figura 6: Forno Térmico tubular 

 

 

3.1.2 Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV) 

 

A fim de se analisar a estrutura das amostras, foi utilizado o microscópio 

eletrônico de varredura, a partir do qual foi possível obter informações a respeito da 

morfologia e da composição química do material. 
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Fonte: LAMAR, 2021 

Figura 7: Microscópio Eletrônico de Varredura 

 

O microscópio eletrônico de varredura (MEV) é um dos equipamentos mais 

versáteis na análise de características micro e nanoestruturais de amostras sólidas. Ao 

utilizar um feixe de elétrons de alta energia (feixe primário), o equipamento permite a 

obtenção de imagens com aparência tridimensional e com elevada resolução da 

superfície. Após incidir na amostra, o feixe primário gera sinais diferentes que são, por 

sua vez, captados por detectores diferentes. Dentre os sinais obtidos, os mais utilizados 

para o registro de imagens são provenientes dos elétrons secundários ou dos elétrons 

retroespalhados. Os elétrons secundários possuem energia inferior a 50 eV e o contraste 

na imagem é dado pela topografia da amostra. Por outro lado, os elétrons 

retroespalhados são os responsáveis pela formação do contraste em função do número 

atômico dos elementos químicos presentes na amostra (GOLDSTEIN et al. , 1992). 

 

O primeiro grande diferencial deste tipo de microscópio é a forma como 

funciona, utilizando lentes eletromagnéticas e elétrons para alcançar ampliações e 

resoluções ainda maiores. Ele tem este nome porque emite um feixe de elétrons sobre a 

amostra analisada, “varrendo” toda sua superfície e transmitindo o sinal dos detectores 

para um computador (GOLDSTEIN et al., 1992). 

A vantagem do MEV é a sua Faixa e Capacidade de aumentos, que podemvariar 

desde 30 x até 30.000 x de ampliação dependendo do tipo de amostra. A segunda 

vantagem do MEV é a elevada profundidade de campo (capacidade de focagem). Esta 
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característica possibilita obter imagens estereoscópicas e bem enfocadas. Além disso, no 

MEV a amostra pode ser inclinada e rotacionada sob o feixe eletrônico em todas as 

orientações, apresentando as três dimensões. O MEV se constitui em versátil 

instrumento para avaliação, exame e análise das características microestruturais de 

amostras metálicas, plásticas, cerâmicas e biológicas (GOLDSTEIN  et al., 1992). 

Além disso, o MEV também tem o benefício de obter imagens mais detalhadas, 

incluindo a compreensão de dimensões, contraste, texturas (topografia) e até 

profundidade nas amostras analisadas. Com a preparação correta das amostras, é 

possível analisar uma extensa lista de materiais biológicos ou sintéticos. A ampliação 

pode ultrapassar um milhão de vezes (GOLDSTEIN  et al., 1992). 

 

 

3.2 Preparação da amostra 

No estudo em questão, foi fixada para todas as amostras uma distância de 3,23 

cm entre o alvo e o substrato. Entretanto, variamos as condições de pressão e os tempos 

de deposição.  

Inicialmente, com o uso de uma balança analítica, pesamos cerca de 10mg de 

amostra de -alumina (utilizada em razão da sua alta resistência térmica).Após isso, 

misturamos o sólido com2 ml de álcool etílico, aplicando a mistura em um substrato de 

silício, o qual foi previamente lavado em uma lavadora ultrassônica durante 20 minutos. 

Depois da secagem da mistura sobre o substrato, aplicamos nele uma camada de 

alumina. Após esse procedimento, preso cuidadosamente o substrato sobre o porta-

amostra com o uso de duas tiras de fitas de Kapton. 

Após isso, inserimos o porta-amostra dentro da câmara de PLD, onde também 

foi colocado um alvo de Ni e Mo.A partir disso, preparamos o vácuo e posteriormente 

aplicamos uma atmosfera de Ar. Esse experimento foi então repetido para a realização 

de quatro amostras, cujas condições de operação variaram. Dessa forma, foram feitas 

duas amostras de Ni com tempo de deposição de 10 s sob pressão de 2,4 Torr e outras 

duas amostras de Ni com tempo de deposição de 30s sob pressão de 1,0 Torr. As 

condições de operação são representadas pela tabela1. 
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Tabela 1: Deposição de Ni em diferentes condições de operação 

Elemento Químico Tempo de Deposição Pressão do Gás (Ar) Tratamento Térmico 
de 850 graus Celsius 

Ni 10s 1,0 Torr Com tratamento 

Ni 10s 1,0 Torr Sem tratamento 

Ni 30s 2,4 Torr Com tratamento 

Ni 30s 2,4 Torr Sem tratamento 

 

Após a síntese das nanoestruturas por meio da técnica de PLD, as mesmas 

tiveram sua morfologia analisada por meio do MEV, a partir do qual foi possível a 

varredura do material e a consequente verificação da estrutura das nanopartículas de Ni 

suportadas em alumina, observando o tamanho e o espaçamento entre as 

nanoestruturas.Nas imagens das amostras obtidas por meio desse microscópio, foi 

possível ajustar o aumento da resolução, selecionar o tipo de detector (LED - Detector 

de Elétrons Secundários e o BED - Detector de Elétrons Retroespalhados). Nesse 

procedimento, pudemos comparar a estrutura das amostras originais e daquelas que 

sofreram tratamento térmico no forno tubular. Esse tratamento foi feito justamente para 

que o catalisador fosse testado futuramente na reforma seca do metano 

A fim de se evitar a sinterização, foi testada a possibilidade de se usar Mo para 

agregar as nanopartículas de Ni. Com isso, foi necessária a realização de duas 

deposições contendo apenas Mo, a fim de avaliar o tamanho e a densidade da 

distribuição dessas nanopartículas na superfície da alumina. Dessa forma, as amostras 

desse composto foram feitas em diferentes tempos de deposição e sob uma pressão de 

0,5 Torr. Essa condição foi testada porque já tínhamos o conhecimento de que haveria 

uma maior interação entre as nanopartículas e o suporte devido à maior velocidade das 

nanoestruturas em valores menores de pressão, gerando um maior impacto das 

moléculas de Ni ao chegarem na superfície do catalisador. 
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Tabela 2: Deposição de Mo em diferentes condições de operação 

      Elemento químico  Tempo de Deposição Pressão do gás (Argônio) 

Mo 1min 0,5 Torr 

Mo 10s 0,5 Torr 

 

Após análise dessas nanoestruturas no MEV, foram determinadas as condições 

mais adequadas para a deposição de Mo. A partir disso, foram realizadas deposições 

contendo Mo com Ni, mantendo-sea pressão de 0,5 Torr, conforme demonstrado na 

tabela 3. 

 

 

 

Tabela 3: Deposição de Mo e Ni em diferentes condições de operação 

Elementos Químicos Tempo de Deposição Pressão do Gás Tratamento Térmico 
de 850°C 

Mo e Ni 30s de Ni e 10s de 
Mo 

0,5 Torr Com tratamento 

Mo e Ni 30s de Ni e 10s de 
Mo 

0,5 Torr Sem tratamento 

Mo e Ni 10s de Ni e 5s de Mo 0,5 Torr Com tratamento 

Mo e Ni 10s de Ni e 5s de Mo 0,5 Torr Sem tratamento 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS 

 

 

No vácuo, os átomos vaporizados pelo laser pulsado possuíam alta energia e 

foram depositados diretamente no substrato. A partir da introdução da atmosfera de 

argônio, as colisões entre os átomos de Ni e os átomos de gás provocaram redução da 

energia desses átomos, que resfriaram na forma de nanopartículas antes de atingirem o 

substrato. Ao mesmo tempo, a velocidade das nanopartículas foi muito menor do que a 

dos átomos sozinhos no vácuo. Dessa forma, as nanoestruturas com menor energia 

tiveram menor impacto no substrato. Com isso, concluí-se que a diminuição da pressão 

teve influência na interação entre as nanopartículas e o suporte, já que em pressões 

menores a velocidade das nanoestruturas é maior, gerando um maior impacto na 

chegada das nanopartículas de Ni na superfície da alumina. 

 

A partir da figura 8 foi perceptível que as partículas têm tamanho torno de 10 

nm. Além disso, ao comparar as imagens referentes à amostra original com as das que 

sofreram tratamento térmico, percebe-se que a temperatura influenciou no tamanho das 

nanopartículas, já que nas amostras tratadas houve aumento do tamanho da fase ativa, o 

que é comprovado ao observarmos um maior diâmetro das nanopartículas de Ni. Outro 

fator que foi observado foi o pequeno espaçamento entre as nanoestruturas tratadas, que 

apresentaram distribuição densa na superfície, aumentando as chances de sinterização.  
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Figura 8: Imagens de MEV da amostra de nanopartículas de Ni suportadas em 
alumina com tempo de deposição de 30s de Ni  (a) amostra original com imagem  
aumentada em 50.000 vezes; (b) amostra original com imagem aumentada em 100.000 
vezes; (c) amostra original com imagem aumentada em 100.000 vezes;; (d) amostra 
tratada com imagem aumentada em 50.000 vezes; (e) amostra tratada com imagem 
aumentada em 100.000 vezes; (f) amostra tratada com imagem aumentada em 200.000 
vezes 

 

Com o intuito de aumentarmos a estabilidade das nanopartículas de Ni, 

resolvemos testar a síntese de nanopartículas de Mo com Ni. O uso do Mo nesse caso 

foi adequado, pois esse elemento possui um alto ponto de fusão, sendo ideal para 

aplicação em altas temperaturas, além de ser capaz de realizar forte ligação com 

Ni.Entretanto, antes de preparamos a amostra de Ni e Mo, foi necessário o estudo das 
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melhores condições para a geração do último. Dessa forma,produzimos um substrato 

contendo apenas Mo depositado a uma pressão de 0,5 Torr durante 1minuto, conforme 

as imagens da figura 9. 

 

 

Figura 9:  Imagens de MEV da amostra de nanopartículas de Mo com tempo de 
deposição de 1min. (a) imagem aumentada em 50.000 vezes; (b) imagem aumentada em 
100.000 vezes 

 

 

Para fins de comparação, resolvemos preparar outra amostra de Mosob a mesma 

condição de pressão (0,5 Torr), porém com tempo de deposição de 10s. Dessa forma, ao 

compararmos essas duas amostras, podemos concluir que o tempo de deposição teve 

influência quanto ao tamanho das nanopartículas, já que na deposição de 10s as 

naonopartículas de Mo apresentaram menor diâmetro. 

 



29 
 

 

Figura 10:  Imagens de MEV da amostra de nanopartículas de Mo com tempo de 
deposição de 10s.(a) imagem aumentada em 100.000 vezes; (b) imagem aumentada em 
200.000 vezes 

 

 

Logo, concluímos que, para a preparação da amostra de Ni com Mo, seria mais 

vantajoso mantermos a síntese do Mo com tempo de deposição de 10s. Já em relação ao 

Ni, resolvemos prepará-lo com tempo de deposição de 30s, a fim de reduzirmos as 

chances de sinterização. Essa amostra foi mantida sob uma condição de pressão igual a 

0,5Torr. Além disso, conforme feito na primeira amostra contendo Ni, o substrato foi 

dividido em dois: um original e o outro tratado termicamente. 

Dessa forma, a partir das imagens da figura 11, foi novamente perceptível a 

influência da elevação da temperatura com o aumento da fase ativa, provocando uma 

redução da área efetiva do catalisador, o que poderá prejudicar a sua atividade. 

 



30 
 

 

Figura 11: Imagens de MEV da amostra de nanopartículas de Ni e Mo 
suportados em alumina com tempo de deposição de 30s de Ni e de 10s de Mo (a) 
amostra original com imagem aumentada em 50.000 vezes; (b) amostra original com 
imagem aumentada em 100.000 vezes; (c) amostra original com imagem aumentada em 
200.000 vezes; (d) amostra tratada com imagem aumentada em 50.000 vezes; (e) 
amostra tratada com imagem aumentada em 100.000 vezes; (f) amostra tratada com 
imagem aumentada em 200.000 vezes. 

 

Logo, com o objetivo de reduzirmos ainda mais as chances de sinterização das 

nanopartículas, resolvemos diminuir os tempos de deposição do Ni para 10s e do Mo 

para 5s, porém mantivemos a mesma pressão de 0,5 torr. Nesse caso, observamos nas 
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imagens da figura 12 que as nanopartículas de Ni estão mais espaçadas em comparação 

as das amostras realizadas anteriormente, indicando, portanto, uma maior área efetiva. 

 

 

Figura 12: Amostra de nanopartículas de Ni e Mo suportados em alumina com 
tempo de deposição de 10s de Ni e de 5s de Mo (a) amostra original com imagem 
aumentada em 50.000 vezes; (b) amostra original com imagem aumentada em 100.000 
vezes; (c) amostra original com imagem aumentada em 200.000 vezes; (d) amostra 
tratada com imagem aumentada em 50.000 vezes; (e) amostra tratada com imagem 
aumentada em 100.000 vezes; (f) amostra tratada com imagem aumentada em 200.000 
vezes. 
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

 

A partir da análise das imagens obtidas com o MEV, percebemos que o uso do 

Mo foi útil para o aumento da estabilidade das nanopartículas de Ni, aumentando a 

interação entre elas e o suporte de alfa-alumina.  Isso aconteceu devido à forte interação 

química entre o níquel e o molibdênio, que formam entre si uma ligação metálica com 

altas resistências térmica e mecânica. Com isso, foi reduzida a possibilidade de ocorrer 

sinterização. Além disso, o uso do Mo foi justificado em razão do seu elevado ponto de 

fusão (2.263°C), fazendo com que o mesmo não derrete na temperatura aplicada durante 

o tratamento térmico, o que provocaria uma redução da área efetiva do catalisador.  

Após a análise dos resultados, foi possível concluir que fatores como tempo de 

deposição influenciaram na morfologia das nanoestruturas preparadas. Na medida em 

que reduzíamos o tempo de deposição, as nanopartículas de Ni diminuíam de tamanho. 

Já quando comparamos as amostras originais com aquelas que sofreram tratamento 

térmico, percebemos que as últimas apresentaram nanopartículas mais próximas umas 

das outras, o que provocou a sinterização em determinadas regiões da amostra 

analisada. 

Dessa forma, observamos que a amostra contendo Ni e Mo com tempo de 

deposição de 10s de Ni e de 5s de Mo apresentou uma menor densidade quanto à 

distribuição de nanopartículas na superfície do suporte se comparada à da amostra 

contendo Ni e Mo com Ni depositado por 30s,indicando uma maior área efetiva, o que é 

vantajoso tendo em vista o aumento da atividade do catalisador. 

Todas as amostras que sofreram tratamento térmico serão ainda testadas para a 

reação de reforma seca do metano para que seja avaliada a ação do 

catalisador.Entretanto,afim de que sejam obtidas conclusões mais confiáveis, são 

necessários mais experimentos com a aplicação de novos valores de pressão e menores 

tempos de deposição para que seja encontrada a condição mais ideal para a 

reação.Futuramente será ainda testada a possibilidade de produção contínua do 

catalisador, cuja preparação não será mais realizada em superfície de silício. Nessa 

proposta, os catalisadores serão gerados em massa e num curto período de tempo.  
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