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“Nunca ande pelo caminho traçado, pois ele conduz somente até onde os outros já 
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RESUMO 

 

 Atualmente, a redução das emissões de biogás é um grande desafio. Devido aos 

altos teores de CO2 e CH4 contidos nessa mistura gasosa, o seu lançamento na atmosfera pode 

agravar a poluição atmosférica e contribuir para o efeito estufa. Uma solução interessante para 

o aproveitamento do biogás seria a sua conversão em produtos de maior valor agregado como 

o gás de síntese através da reforma seca do metano. Os catalisadores à base de Ni são 

comumente utilizados, porém apresentam uma grande desvantagem que é formação de 

carbono, que ocasiona a sua desativação. Dessa forma, neste trabalho foram desenvolvidos 

catalisadores de Ni suportados em CeO2 e dopados com Gd. Esse material foi depositado em 

alumina. Esses suportes foram escolhidos visto que apresentam propriedades que aumentam a 

dispersão metálica e são resistentes à formação de carbono. Para a caracterização dos 

catalisadores, foram utilizadas as análises de: difração de raios X, medidas de área específica 

pelo método BET, fluorescência de raios X e análise termogravimétrica. Os testes foram 

realizados com uma razão CH4/CO2 =1, a 1073K e 1 atm. Os ensaios catalíticos mostraram 

que o catalisador Ni/CeGd/Al2O3 apresentou maiores conversões de CH4 e CO2 e manteve-se 

estável durante toda a reação. Foi também o que apresentou, através da análise 

termogravimétrica, a menor quantidade de carbono formada. Esse melhor desempenho é 

devido à maior capacidade de armazenamento de oxigênio do suporte à base do óxido misto, 

como mostrado na análise OSC. Essa capacidade melhora a estabilidade do catalisador e 

ajuda na remoção de coque da superfície do catalisador. A comparação com dados da 

literatura mostrou que o uso de alumina resultou em catalisadores mais ativos e mais estáveis, 

devido à formação de menores cristalitos de NiO. 
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ABSTRACT 

 

Currently, the reduction of biogas emission is a huge challenge. Because of high levels 

of carbon dioxide and methane contained in this mixture, its release into the atmosphere can 

worsen the atmospheric pollution and contribute to greenhouse effect. An interesting solution 

for the exploitation of biogas would be its conversion into higher value-added products such 

as synthesis gas through the dry reforming of methane. Nickel catalysts are commonly 

employed in the industry for CO2 reforming of methane. However, they have an enormous 

disadvantage which is formation of carbon. Thus, in this study Ni supported on CeO2 catalysts 

and doped with Gd were developed. This material was deposited on alumina. These supports 

were chosen since these have properties that are resistant to coke deposit and increase metal 

dispersion. To characterize the catalysts the following techniques have been used: X-ray 

diffraction, specific area measures by the BET method, X-ray fluorescence and 

thermogravimetric analysis. The tests were performed with ratio CH4/CO2 = 1, at 1073K and 

1 atm. The catalytic test showed that the Ni/CeGd/Al2O3 catalysts has shown higher CH4 and 

CO2 conversion and remained stable throughout the reaction. This catalysts was the one that 

presented, through the thermogravimetric, presented the lowest carbon deposits accumulation. 

This good catalytic performance is due to the increased oxygen storage capacity of the mixed 

oxide support, as is shown in the OSC analysis. This better capacity improves the catalysts 

stability and aid in the removal of coke from the surface of the catalysts. The comparison with 

literature has shown that the use of alumina resulted in more active and stable catalysts, 

because of the formation of smaller NiO crystallites. 
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1. INTRODUÇÃO 

A preocupação com o meio ambiente de uma forma geral vem aumentando nos 

últimos anos e com isso a busca por novas fontes alternativas de energia limpa, renovável e 

sustentável. Os combustíveis fósseis, como fonte de energia, possuem um gigantesco impacto 

no planeta, principalmente ao bem-estar do ser humano e ao meio-ambiente (NAIDJA et al, 

2003). Uma fonte de energia promissora é o biogás, sendo composto principalmente por CH4 

e CO2, proveniente da decomposição anaeróbica da matéria orgânica. O biogás como fonte de 

energia possui diversas aplicabilidades como: uso para cogeração de calor e energia, em 

caldeiras para um motor acoplado diretamente a um gerador de energia, uso direto para 

geração de energia elétrica, dentre outros. Porém para que esses casos sejam aplicáveis é 

necessária à remoção de impurezas (água e H2S) e em caso de ser usado em motores a gás, o 

CO2 deve ser removido (NOYOLA et al, 2006). 

Assim, além desses inconvenientes citados anteriormente, o biogás quando lançado 

diretamente na atmosfera contribui para o aumento do efeito estufa, o que causaria grandes 

danos ao meio ambiente. Diante disso, uma solução seria desenvolver processos de 

aproveitamento do biogás, convertendo-o em produtos de maior valor agregado, como o gás 

de síntese. O gás de síntese pode ser utilizado em diferentes processos, como alimentar 

células à combustível e gerar energia elétrica, produzir combustíveis líquidos de alta 

qualidade através da tecnologia Gas to Liquid (GTL) e ser utilizado diretamente no anodo de 

uma célula do tipo célula de combustível de óxido sólido (SOFC). No primeiro caso, o gás 

natural proveniente do biogás é convertido, através da reforma do metano com CO2, em gás 

de síntese (H2 e CO) e em seguida, o H2, que é a fonte para gerar a energia elétrica, é 

purificado em várias etapas. Já em relação à tecnologia GTL, esse processo envolve três fases. 

Primeiramente é gerado o gás de síntese, logo após ocorre a produção de hidrocarbonetos via 

síntese de Fischer-Tropsch e finalmente ocorre o hidrocraqueamento para produção de nafta e 

óleo diesel. 

Várias tecnologias de produção de gás de síntese estão disponíveis, sendo que o 

processo da reforma do metano com CO2 seria um dos mais vantajosos no caso do biogás já 

que utiliza como reagentes metano e CO2. Esses dois gases são os principais componentes do 

biogás, além de contribuírem para o efeito estufa. Apesar disso, este processo é altamente 
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endotérmico, necessitando da utilização de altas temperaturas. Essas drásticas condições 

levam a desativação do catalisador, graças à deposição de carbono em sua superfície 

(SESHAN et al, 1994; ROSTRUP-NIELSEN E HANSEN, 1993). Assim, um dos mais 

importantes desafios para a utilização da reforma seca do metano é o desenvolvimento de 

catalisadores que sejam resistentes à formação de coque e que possuam alta atividade e 

estabilidade.  

Os catalisadores a base de metais nobres como Rh, Ru e Pd e metais não nobres como 

Ni, Fe e Co apresentam uma elevada atividade e seletividade quando usados nas reações de 

reforma do metano. Catalisadores baseados em níquel suportado têm sido amplamente 

estudados para a reforma de metano com CO2, devido principalmente ao seu baixo custo. 

Contudo, o metal níquel é suscetível à deposição de coque (KAMBOLIS et al, 2010; 

BERROCAL, 2009). 

 Para evitar a formação de coque nos catalisadores à base de Ni são utilizadas duas 

estratégias. A primeira é o controle do tamanho dos cristalitos de níquel metálico visto que tal 

influencia expressivamente na taxa de nucleação do carbono (ROSTRUP-NIELSEN et al, 

2002). Quanto menor for o tamanho da partícula, mais difícil será a etapa onde se inicia a 

formação de carbono. Dessa maneira, o controle do tamanho do cristalito para evitar a 

formação de carbono é muito importante e isto pode ser feito através do uso de suportes com 

alta área específica, como a alumina. A segunda estratégia é a utilização de suportes com 

propriedades redox. Os óxidos a base de cério, por exemplo, possuem a capacidade de 

transportar oxigênio para a superfície metálica. Assim, através desse mecanismo, o uso desses 

suportes consegue remover o carbono formado, tendo um papel essencial na reação da 

reforma do metano com CO2. Além disso, alguns autores (FTIKOS et al,1993; KASPAR et 

al, 1999; PASSOS et al, 2005) estudaram que a adição de dopantes, como Pr, Nb, Zr e Gd na 

estrutura da céria aumentam a quantidade de vacâncias de oxigênio dos suportes e 

consequentemente ajudam a remover o coque depositado. 

Dessa forma, esse trabalho tem como objetivo avaliar, o comportamento de 

catalisadores de Ni suportados em óxidos a base de CeO2 depositados em alumina na reforma 

seca do metano. Será avaliado o efeito da adição de Gd ao óxido de cério. Além disso, a 

influência da alumina no comportamento dos catalisadores também será analisada, através da 

comparação entre os resultados obtidos neste trabalho com aqueles observados na literatura 

(MOURÃO, 2017) para catalisadores de Ni suportado em CeO2. 

Os catalisadores preparados foram caracterizados por difração de raios X (DRX), por 

medida de área específica através do método BET, pela capacidade de armazenamento de 
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oxigênio (OSC) e fluorescência de raios-x (FRX). Com o intuito de averiguar a formação de 

coque na superfície do catalisador durante a reação, foram realizadas análises 

termogravimétricas (ATG).  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 - BIOGÁS 

O biogás é definido, pelo ministério de Minas e Energia (2008) como sendo: 

“Um tipo de mistura gasosa de dióxido de carbono e metano, semelhante ao gás 

natural – mas com menor poder calorífero, produzido naturalmente em meio 

anaeróbico pela ação de bactérias em matéria orgânica, que são fermentadas 

dentro de determinados limites de temperatura, teor de umidade e acidez. Pode ser 

produzido artificialmente com o uso de um equipamento chamado biodigestor 

anaeróbico e utilizando dejetos animais como fonte.” 

De uma forma mais específica, o biogás é uma mistura gasosa composta geralmente 

por metano (CH4), e dióxido de carbono (CO2). É possível encontrar em menores quantidades 

nitrogênio (N2), ácido sulfídrico (H2S), hidrogênio (H2), monóxido de carbono (CO), amônia 

(NH3), argônio (Ar) e traços de oxigênio (O2). Porém, a composição do biogás é variável de 

acordo com o tipo e a concentração da matéria orgânica a ser digerida (resíduos agrícolas, lixo 

doméstico, esgoto), das condições de fermentação (pH, alcalinidade e temperatura) e de 

presença de alguns ânions como sulfatos e nitratos (NOYOLA et al, 2006). 

A Tabela 2.1 mostra a composição típica do biogás gerado em aterros sanitários e em 

biodigestores anaeróbicos. 

Tabela 2.1 – Composições típicas do biogás obtido na digestão anaeróbica, do biogás do aterro e do gás 

natural. Adaptado de (YANG et al, 2014). 

 

Componentes 

 

Unidade 

 

Biogás obtido na 

digestão anaeróbica 

 

Biogás do 

Aterro 

 

Gás Natural 

CH4 vol% 53-70 30-65 81-89 

CO2 vol% 30-50 25-47 0.67-1 

N2 vol% 2-6 <1-17 0.28-14 

O2 vol% 0-5 <1-3 0 

H2 vol% NA 0-3 NA 

Hidrocarbonetos 

grandes 

 

vol% 

 

NA 

 

NA 

 

3.5-9.4 

H2S Ppm 0-2000 30-500 0-2.9 

NH3 Ppm <100 0-5 NA 
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Cloro Total mg/ N m
3
 <0.25 0.3-225 NA 

Siloxano μg/g-dry <0.08-0.5 0.3-36 NA 

 

A emissão do biogás na atmosfera contribui de forma considerável para o aquecimento 

global, já que essa mistura gasosa contém metano e CO2, que são dois dos principais gases 

responsáveis pelo aumento do efeito estufa. Estima-se que, o total das emissões globais de 

metano por fontes antropogênicas é de 360 Tg/ano, na qual 20 a 70 Tg/ano são oriundas dos 

aterros, ou seja, os aterros produzem cerca de 6 a 20% do total do metano (IPCC, 1995 /MMA 

site). O gás metano apresenta um potencial de aquecimento global 21 vezes superior do que o 

dióxido de carbono quando lançada na atmosfera. Além de contribuir para o aquecimento 

global, o biogás pode causar danos à vegetação e à saúde humana, já que ocorre a formação 

de ozônio de baixa altitude e de constituintes que causam câncer dentre outras doenças que 

atacam fígado, pulmões e sistema nervoso central. Existe ainda, o risco de explosões e a 

emissão de odores desagradáveis que acabam desvalorizando propriedades que estão 

próximas (ENSINAS, 2003). Portanto, a destinação final em vazadouros a céu aberto (lixões) 

e aterros controlados é inadequada, pois possui um alto potencial de poluição além de causar 

danos à saúde dos seres humanos (ABRELPE, 2016). 

 Apenas após a criação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), o 

gerenciamento de resíduos sólidos se tornou relevante no Brasil, mesmo sendo já um tema de 

grande importância mundial. Sendo assim, novas formas de tratamento de resíduo gerado 

foram exigidas como: melhoria na coleta de RSU, disposição final em aterros sanitários e 

criação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010). 

Mesmo com essas novas exigências foi observado na pesquisa Nacional de Saneamento 

Básico (2008) que 50,8% tiveram a sua destinação final em lixões, 22,5% foram destinados a 

aterros controlados e 27,7% dos resíduos destinados a aterros sanitários (IBGE, 2010).  

Atualmente, a maior parte do biogás produzido é utilizada para a geração de 

eletricidade e calor, através de processos de combustão (REN21, 2017). 

O biogás é utilizado em projetos em execução no Brasil, como a geração de energia a 

partir da combustão do biogás, como o produzido na Estação de Tratamento de Esgoto de 

Barueri realizada pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP) 

(COIMBRA-ARAÚJO et al., 2014). Outro exemplo é a utilização do biogás oriundo do aterro 

sanitário de Jardim Gramacho para consumo de uma refinaria brasileira localizada no Estado 

do Rio de Janeiro. 
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Entretanto, os altos teores de CO2 diminuem o poder calorífico do biogás, o que torna 

o processo menos eficiente e leva à necessidade do uso de unidades de separação do CO2. 

Além disso, o fato de possuir uma quantidade maior de CO2 do que o gás natural (Tabela 2.1) 

dificulta o seu transporte nas tubulações já existentes. O contato do CO2 com a água produz 

gás carbônico, implicando em problemas de corrosão, necessitando de tubulações com melhor 

revestimento anticorrosivo e/ou equipamentos para a remoção do CO2 (COSTA et al., 2017). 

Para que a utilização do biogás seja viabilizada, é necessário, então, estudar uma 

forma alternativa de aproveitamento deste gás. 

 

2.2 – APROVEITAMENTO DO BIOGÁS 

Diante dos inconvenientes apresentados anteriormente, uma alternativa interessante 

para o aproveitamento do biogás seria sua conversão em produtos de maior valor agregado e 

de maior aplicação como o gás de síntese (mistura de hidrogênio e monóxido de carbono). 

Essa mistura possui várias aplicações, como: (i) produção de hidrogênio e (ii) produção de 

hidrocarbonetos líquidos e compostos oxigenados de alto valor agregado (através da síntese 

de Fisher-Tropsch), entre outros.  

No caso da produção de hidrogênio, este poderia ser usado em diversos processos. 

Dentre eles, podemos citar a síntese de amônia e a geração de energia a partir de células a 

combustível. Nessa abordagem, o biogás é convertido em gás de síntese em um reformador, 

seguido por etapas de purificação do H2. 

Atualmente, existe um enorme interesse na geração de energia a partir de células a 

combustível, pois estes dispositivos produzem eletricidade de uma forma mais eficiente do 

que os processos de combustão e ecologicamente correta, sem emitir praticamente nenhuma 

substancia tóxica. 

De forma simplificada, as células a combustível são dispositivos de funcionamento 

contínuo, produzindo uma corrente elétrica contínua a partir de uma reação eletroquímica 

entre o hidrogênio e o oxigênio. Além disso, possui uma grande vantagem no seu 

funcionamento já que apresenta uma eficiência teórica alta em relação a outros processos 

como máquinas de Carnot, principalmente a baixas temperaturas. 

Outra significativa vantagem é a sua mobilidade e facilidade de instalação, na qual 

permite uma locomoção para lugares onde há escassez de energia, tendo inúmeras aplicações 

possíveis tanto em unidades estacionárias como residências, quanto em unidades móveis 
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como espaçonaves e veículos automotores (WENDT, 2000). Assim, uma alternativa 

interessante seria o uso do biogás como fonte de produção de hidrogênio para a geração de 

energia a partir de células a combustível. Este processo poderia, por exemplo, fornecer 

energia para comunidades próximas aos aterros sanitários. 

Uma outra aplicação interessante do gás de síntese é como matéria prima para a 

produção de combustíveis líquidos de alta qualidade (nafta, diesel, parafina e lubrificante) 

através da tecnologia GTL (Gas to Liquid). Essa tecnologia envolve 3 etapas. São elas: 

 

(1) Geração de gás de síntese: Na qual ocorre a conversão do gás natural (sólidos, 

líquidos e gás) em hidrogênio e monóxido de carbono 

(2) Processo de Fisher-Tropsch: A etapa mais importante da rota GTL, envolvendo a 

conversão do gás em uma mistura de hidrocarbonetos parafínicos e oleofínicos de 

cadeia longa através de uma reação catalítica 

(3) Hidrocraqueamento: Utilizado para o tratamento de ceras, sendo estas compostas 

basicamente de parafinas lineares e pequenas quantidades de oleofinas e 

oxigenados. Além do hidrocraqueamento da cera podem-se produzir nafta e óleo 

diesel através da hidrogenação das oleofinas e dos compostos oxigenados. 

A vantagem do processo de Fisher-Tropsch é a geração de uma vasta gama de 

produtos que são livres de enxofre, compostos aromáticos e metais. Além disso, apresenta alta 

qualidade, baixa toxicidade, alto poder calorífico, imiscibilidade em água e boa 

biodegradabilidade (SANTANA, 2006). Podem ser obtidos também, através desse processo, 

metanol e álcoois de cadeia longa, que possuem alto valor agregado.  

O gás de síntese pode ser obtido a partir do biogás usando-se as seguintes rotas: 

 

a) Reforma a Vapor do Metano: 

 

A reação de reforma a vapor é o principal processo comercial de conversão do metano 

em gás de síntese e hidrogênio. É uma reação altamente endotérmica, e, portanto, é realizada 

em altas temperaturas (acima de 800°C). Apesar de ser favorecida a pressões mais baixas, nos 

processos industriais, a reação ocorre em pressões de até 30 atm (YAMAZAKI et al., 1996). 

As principais reações desse processo são mostradas a seguir (equações 2.1 e 2.2) (ARMOR, 

1999). 
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𝐶𝐻4 +  𝐻2𝑂   ⇆    CO + 3𝐻2                             ∆𝐻°298 = + 206 𝐾𝐽/𝑚𝑜𝑙                 (2.1) 

 

𝐶𝑂 +  𝐻2𝑂  ⇆    𝐶𝑂2 +  𝐻2                                  ∆𝐻°298 =  − 40 𝐾𝐽/𝑚𝑜𝑙                (2.2) 

 

A estequiométrica na Equação 2.1 mostra que é necessário apenas 1 mol de água por 

mol de metano, porém frequentemente é utilizado um excesso de vapor, razão de H2O/CH4 

(entre 2 e 4) para reduzir a formação de carbono no catalisador (PEDERNERA, 2007). 

Apesar de ser o principal processo empregado industrialmente, este possui 

desvantagem, já que é necessário altas temperaturas e pressões. Assim, por operar em 

condições severas acaba ocorrendo a desativação do catalisador pela sinterização (queda de 

atividade catalítica devido à perda de área ativa superficial) ou pela formação de coque 

acumulada (carbono depositado sobre a superfície do catalisador), devido à ocorrência de 

reações paralelas (equações 2.3, 2.4 e 2.5) que levam à produção de carbono (TRIMM, 1997). 

 

𝐶𝐻4   ⇆   C + 2𝐻2                                                  ∆𝐻 =  +75 𝐾𝐽/ 𝑚𝑜𝑙                       (2.3) 

 

2𝐶𝑂 ⇆   𝐶 +  𝐶𝑂2                                      ∆𝐻 =  −171 𝐾𝐽/𝑚𝑜𝑙              (2.4) 

 

𝐶𝑂 +  𝐻2  ⇆   𝐶 +  𝐻2𝑂                            ∆𝐻 =  +131 𝐾𝐽/𝑚𝑜𝑙                 (2.5) 

 

b) Oxidação Parcial do Metano 

 

É um processo que por ser moderadamente exotérmico (equação 2.6) se torna uma 

alternativa, pois é mais econômico energeticamente do que a reforma a vapor. É uma reação 

que ocorre a altas pressões (30 a 100 atm) e altas temperaturas. Uma das principais vantagens 

é que esse processo aceita qualquer tipo de hidrocarboneto na alimentação. Além disso, a 

presença de oxigênio reduz o acúmulo de depósito no catalisador, aumentando, dessa forma, a 

vida útil do catalisador. Porém, existe uma desvantagem que é a utilização de grandes 

quantidades de O2 puro continuamente, exigindo assim um alto investimento (ARMOR, 1999; 

ROSTRUP-NIELSEN et al., 2002). O custo das unidades para obtenção de O2, através da 

criogenia do ar representam aproximadamente 40% dos custos totais. A utilização direta do ar 

não é viável devido seguintes fatores (DYBKJAER e CHRISTENSEN, 2001): 

(1) Diluição do gás de síntese com N2, levando à utilização de grandes volumes e 

consequentemente, ao aumento dos custos de investimento e produção. 
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(2)  Formação de NH3, cuja presença no gás de síntese produzido para síntese de 

Fisher-Tropsch não é desejada e o processo de purificação é muito caro. 

 

𝐶𝐻4 + 0,5 𝑂2  ⟶ 𝐶𝑂 + 2𝐻2                             ∆𝐻 = − 38 𝐾𝐽/𝑚𝑜𝑙              (2.6) 

 

c) Reforma Oxidativa do Metano 

 

Essa rota também chamada de reforma autotérmica do metano, e consiste em um 

processo onde ocorre a combinação da reforma a vapor com a oxidação parcial. Nesse 

processo, a principal vantagem é que a energia liberada no processo de oxidação parcial pode 

ser empregada como fonte na reforma a vapor, que é endotérmica, minimizando assim, o 

gasto energético.  

Segundo Rostrup-Nielsen (2000), a reforma autotérmica seria uma solução mais 

economicamente indicada para a produção de H2 e CO na tecnologia GTL, já que produz uma 

razão H2/CO igual a 2,0, que seria mais adequada a esse processo. 

No entanto, a principal desvantagem também está relacionada à necessidade do uso de 

O2 puro, o que eleva os custos do processo, da mesma forma como foi descrito para a 

oxidação parcial.  

 

d) Reforma Seca do Metano 

 

A reforma seca do metano ou reforma do Metano com CO2 (equação 2.7), consiste de 

um processo endotérmico realizado a altas temperaturas, que em geral variam de 600-900°C, 

e a pressão atmosférica. Proporciona uma razão de H2/CO igual a 1, que é vantajoso para 

produzir compostos oxigenados e obter rendimentos de hidrogênio ao redor de 50%. (MC-

GUIRE et al, 2011; LAU et al, 2011). 

 

𝐶𝐻4 +  𝐶𝑂2  ⇆   2𝐻2 + 2𝐶𝑂                          ∆𝐻 ≈  +260 𝐾𝐽/𝑚𝑜𝑙                           (2.7) 

 

Além disso, devido ao fato de que a reação utiliza dois dos principais componentes do 

biogás, acaba sendo uma rota interessante, já que os mesmos tem um impacto significativo 

para o aumento do efeito estufa. Assim, os reagentes desse processo apresentam alta 

disponibilidade e baixo custo. Por esse motivo, nesse trabalho, a reforma seca do metano foi 

escolhida para ser estudada em maiores detalhes. 
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2.3 – REFORMA DO METANO COM CO2 

2.3.1 – Termodinâmica da reação 

  

A reforma seca do metano abrange reações altamente endotérmicas que possuem 

características termodinâmicas análogas a reação de reforma a vapor do Metano, 

diferenciando na relação H2/CO que é menor (EDWARD E MAITRA, 1995). Além da reação 

do metano com CO2 (equação 2.7), outras reações paralelas podem acontecer: decomposição 

do metano (equação 2.3); reação de Boudouard (equação 2.4); reação reversa de 

deslocamento de água (equação 2.8) e reação de gaseificação do carbono (equação 2.9). 

 

𝐶𝑂2 + 𝐻2  ⇆   𝐶𝑂 +  𝐻2𝑂(𝑔)                                   ∆𝐻 =  +40 𝐾𝐽/𝑚𝑜𝑙                (2.8) 

 

𝐶 +  𝐻2𝑂(𝑔)  ⟶ 𝐶𝑂 +  𝐻2                                        ∆𝐻 =  +131 𝐾𝐽/𝑚𝑜𝑙              (2.9) 

 

Wang & Lu (1996), efetuaram cálculos termodinâmicos baseados na energia livre de 

Gibbs que demonstram que, a reação de Metano com CO2 pode acontecer a partir de 913K, 

sendo acompanhada pelas seguintes reações: a reação de Boudouard (equação 2.4) e a reação 

reversa de deslocamento de água (equação 2.8). No entanto, pode ser observado que acima de 

1093K, a reação reversa de deslocamento de água não ocorre, e nas temperaturas acima de 

973K, a reação reversa de Boudouard também não ocorre. Sendo assim, pela análise 

termodinâmica, a reforma seca do metano é favorecida em temperaturas altas, pois dessa 

forma é possível evitar a formação de algumas reações paralelas indesejáveis. 

Segundo Edwards & Maitra (1995), o carbono produzido (equação 2.3) deveria ser 

consumido rapidamente pela reação reversa de Boudouard (equação 2.4), já que a altas 

temperaturas o CO2 é instável e o CO é estável, e, em escala reduzida, pela equação (equação 

2.9). Entretanto, se as taxas de remoção de carbono forem mais lentas do que a reação de 

decomposição do metano (equação 2.3), ocorrerá a acumulação de carbono na superfície do 

catalisador, levando assim a desativação do mesmo.  

É importante notar que, na reação reversa de deslocamento de água (equação 2.8), o 

produto hidrogênio é consumido, o que representa uma desvantagem ao processo 

principalmente quando se quer altas razões de H2/CO (EDWARDS E MAITRA, 1995). 
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Freitas e Guirardello (2014) analisaram a termodinâmica da reforma seca do metano, 

da reforma a vapor e da reforma oxidativa através do efeito da temperatura e da pressão com 

uma razão molar CH4/CO2 = 1, CO2/H2O/CH4 = 0.5:0.5:1 e CO2/O2/CH4 = 0.5/0.5/1 

respectivamente. As Figuras 2.1 e 2.2 exibem o efeito da temperatura e da pressão na 

conversão do metano. Os autores observaram para a reforma seca do metano, que em 

temperaturas mais elevadas foram obtidos maiores conversões de CH4 e que em pressões mais 

altas, as conversões de metano são inferiores. Esses resultados estão de acordo com o efeito 

de deslocamento de equilíbrio da reação e a sua termodinâmica. 

 

 

Figura 2.1 – Conversão de metano para diferentes temperaturas na reforma seca do metano, na reforma 

a vapor e na reforma oxidativa. Adaptado de (FREITAS e GUIRARDELLO, 2014). 

 

Figura 2.2  – Conversão de metano para diferentes pressões na reforma seca do metano, na reforma a 

vapor e na reforma oxidativa. Adaptado de (FREITAS e GUIRARDELLO, 2014). 

 

Wang e Lu (1996) estudaram o efeito da variação da razão CO2 /CH4 na reação da 

reforma seca do metano, que é um parâmetro de extrema importância já que influencia tanto a 

composição de equilíbrio da reação quanto as temperaturas limites em que a reação pode 

ocorrer sem a formação de carbono. A Figura 2.3 mostra os limites de temperatura para o 
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depósito de carbono para diferentes relações de CH4/CO2 e pressão total. Para menores razões 

de CO2/CH4, a temperatura limite aumenta, em uma dada pressão. Além disso, para uma 

mesma razão CO2/CH4, a temperatura limite para não ocorrer a formação de carbono aumenta 

com o aumento das pressões de operação.  

 

Figura 2.3 – Limites mínimos de temperaturas para não ocorrência de formação de carbono para 

diferentes razões CO2/CH4  e diferentes pressões. Adaptado de (WANG e LU, 1996). 

 

A Figura 2.4 apresenta o diagrama composição/temperatura que foi calculado pelo 

estudo da reforma de metano com CO2 com uma razão de alimentação CO2/CH4 igual a 1, no 

intervalo de temperaturas de 673K a 1273K nas pressões de 1 atm e 10 atm. Foi observado que, 

ocorre a formação de água em ambas as pressões em temperaturas abaixo de 1273K. À 10 atm, 

a formação de água é mais pronunciada do que 1 atm, principalmente na região de 973K. A 

presença de água acima da região 1173K é praticamente nula em ambas pressões. A conversão 

do reagente CH4 foi de aproximadamente 97% para pressão de 1 atm, e de 90% para 10 atm. 

Assim, apesar dos cálculos realizados não levarem em consideração a deposição de coque, é 

possível constatar que a reforma seca do metano para a formação de gás de síntese é favorecida 

em baixas pressões e altas temperaturas (FRAENKEL et al, 1986). 
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Figura 2.4 - Composição de equilíbrio para a reforma seca do metano a P= 1 atm; P= 10 atm. Adaptado 

de (FRAENKEL et. al, 1986). 

2.3.2 – Mecanismo e Cinética da reação 

 

A cinética da reforma do metano com CO2 é definida pelo tipo de catalisador utilizado 

e o mecanismo da reação é modificado pelas condições reacionais utilizadas como a 

temperatura. O mecanismo simplificado proposto para reforma seca do metano não difere 

significativamente da reforma a vapor (WANG E LU, 1996). 

 

𝐶𝐻4 + ∗ ⟶  𝐶𝐻3 ∗  + 𝐻 ∗                                                                                       (2.10) 

𝐶𝐻3 ∗  +  ∗ ⟶  𝐶𝐻2 ∗  + 𝐻 ∗                                                                                  (2.11) 

𝐶𝐻2 ∗  +  ∗ ⟶ 𝐶𝐻 ∗ + 𝐻 ∗                                                                                    (2.12) 

𝐶𝐻 ∗ + ∗  ⟶   𝐶 ∗  +  𝐻 ∗                                                                                     (2.13) 

𝐶𝐻𝑥 ∗  +𝑂 ∗ ⟶ 𝐶𝑂 + (
𝑥

2
) 𝐻2 + 2 ∗                                                                       (2.14) 

𝐶𝑂2 + ∗ ⟶ 𝑂 ∗ +𝐶𝑂                                                                                             (2.15) 

 

Através de experimentos foi comprovado que o metano promove a dissociação de CO2 

nos catalisadores. Isso é incumbido ao efeito do hidrogênio na decomposição do metano. 
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Assim, foi proposto um mecanismo para reação da reforma seca, da seguinte maneira 

Erdohelyo et al. (apud WANG E LU, 1996): 

 

𝐶𝐻4  ⟶  𝐶𝐻3 + 𝐻                                                                                                   (2.16) 

𝐶𝑂2 + 𝐻 ⟶ 𝐶𝑂 + 𝑂𝐻                                                                                           (2.17) 

𝐶𝐻4 + 𝑂 ⟶  𝐶𝐻3 + 𝑂𝐻                                                                                         (2.18) 

𝐶𝐻3  ⟶  𝐶𝐻2 + 𝐻                                                                                                   (2.19) 

𝐶𝐻2  ⟶ 𝐶𝐻 + 𝐻                                                                                                     (2.20)    

𝐶𝐻𝑥 ⟶ 𝐶 + 𝑥𝐻                                                                                                      (2.21) 

𝐶𝐻𝑥 + 𝑂 ⟶ 𝐶𝑂 + 𝑥𝐻                                                                                           (2.22) 

𝐶𝐻𝑥 +  𝐶𝑂2  ⟶ 2𝐶𝑂 + 𝑥𝐻                                                                                    (2.23) 

2𝐻 ⟶  𝐻2                                                                                                              (2.24) 

2𝑂𝐻 ⟶ 𝐻2𝑂                                                                                                         (2.25) 

 

Bradford e Vannice (1996) observaram que ao adicionar hidrogênio ao gás de 

alimentação, a taxa de consumo de metano não estava no equilíbrio termodinâmico, ou seja, 

as etapas de adsorção e de dissociação do metano são reversíveis. Assim, após uma análise de 

todos os dados disponíveis da literatura foi proposta uma sequência de reações generalizadas: 

 

𝐶𝐻4  + ∗    𝐶𝐻𝑋 ∗ + 
(4−𝑋)

2
𝐻2                                  (2.26) 

2[𝐶𝑂2  + ∗   𝐶𝑂2 ∗]                        (2.27) 

𝐻2 + 2 ∗   2𝐻 ∗                                (2.28) 

2[𝐶𝑂2 ∗  + 𝐻 ∗   𝐶𝑂 ∗ + 𝑂𝐻 ∗]                          (2.29) 

𝑂𝐻 ∗ + 𝐻 ∗    𝐻2𝑂 +  2 ∗                   (2.30) 

𝐶𝐻𝑋 ∗  + 𝑂𝐻 ∗    𝐶𝐻𝑋𝑂 ∗ + 𝐻 ∗                  (2.31) 

𝐶𝐻𝑋𝑂 ∗  →  𝐶𝑂 ∗  + 
𝑋

2
𝐻2 ∗                   (2.32) 

3[𝐶𝑂 ∗   𝐶𝑂 + ∗]                    (2.33) 

 

Na qual todas essas etapas correspondem à estequiometria geral da reação: 

 

𝐶𝐻4  +  2𝐶𝑂2  →  𝐻2 +  𝐻2𝑂 + 3𝐶𝑂                            (2.34) 
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Segundo os autores, esse mecanismo é válido apenas para catalisadores que impedem 

a formação excessiva de carbono. Dessa forma, foi assumido que a taxa líquida da dissociação 

do metano (equação 2.26) é igual à da decomposição CHxO (equação 2.32). 

Bradford e Vannice (1996) compararam o mecanismo com a sequência de reações 

homogêneas proposta por Miller e Bowman (1989), e observaram que a dissociação do 

metano (equação 2.26) e a decomposição de CHxO (equação 2.32) apresentam valores 

superiores de barreiras de ativação quando se comparada as outras etapas, sendo portanto as 

mais prováveis para determinar a equação da taxa de reação de metano (equação 2.35). 

 

 

𝑟𝐶𝐻4 =
�̂�1𝑃𝐶𝐻4𝑃𝐶𝑂2

�̂�−1�̅�

�̂�7
𝑃𝐶𝑂𝑃𝐻2

(4−𝑥)/2
+(1+

�̂�1
�̂�7

𝑃𝐶𝐻4)𝑃𝐶𝑂2

                                                       (2.35)       

   

Onde: 

�̂�l = 𝑘i . L 

L = Número total de sítios ativos 

 �̅� =  (
𝐾8

𝐾2 .  𝐾4 .𝐾6
) 

 

Akpan e Colaboradores (2007) também propuseram um mecanismo para a reforma 

seca do metano baseado nos dados experimentais e da literatura, representado da seguinte 

maneira: 

 

𝐶𝐻4 + 2𝑆 ⟷  𝐶𝐻3(𝑠) + 𝐻(𝑠)                                                                                (2.36)      

𝐶𝐻3(𝑠) + 𝑆 ⟷  𝐶𝐻2(𝑠) +  𝐻(𝑠)                                                                               (2.37) 

𝐶𝐻2(𝑠) + 𝑆 ↔  𝐶𝐻(𝑠) +  𝐻(𝑠)                                                                                  (2.38) 

𝐶𝐻(𝑠) + 𝑆 ↔  𝐶(𝑠) +  𝐻(𝑠)                                                                                      (2.39) 

𝐶𝐻4 +   5𝑆 ↔  𝐶(𝑠) +  4𝐻(𝑠)                                                                                  (2.40) 

𝐶(𝑠) +  𝑂𝑥  ↔ 𝐶𝑂 + 𝑂𝑥−1 + 𝑆                                                                                 (2.41) 

𝐶𝑂2 + 𝑂𝑥−1 ↔ 𝑂𝑥 + 𝐶𝑂                                                                                        (2.42) 

4𝐻(𝑠) ↔  2𝐻2 + 4𝑆                                                                                                 (2.43) 

𝐻2 +  𝑂𝑥 ↔  𝑂𝑥−1 +  𝐻2𝑂                                                                                      (2.44) 
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Onde, S representa sítios ativos não ocupados e Ox representa o oxigênio da rede na 

superfície Ce0,6Zr0,4O2. 

 Foi proposto um modelo de lei de potência, no qual a concentração de reagente CH4 é 

igual a do reagente CO2, considerando-se assim, para a lei de potência, apenas a concentração 

de CH4 (equação 2.45). 

 

(−𝑟𝑎) =  𝑘0 . 𝑒
−𝐸

𝑅𝑇 . 𝑁𝐴
𝑛                                                                                           (2.45) 

 

 

Onde: 

ra = kg-CH4/kg-cat h 

k0 = fator preexistente 

R = 8,314 J/mol K 

Na = taxa de fluxo de CH4 em mol/h 

 

Outros quatro modelos cinéticos foram propostos por Akpan et al. (2007) para 

representar a taxa de consumo de metano no processo da reforma seca do metano para 

catalisadores de Ni/CeO2-ZrO2. Para o modelo 1 (equação 2.46) foi assumido que a adsorção 

e/ou a dissociação de CH4 foi a etapa determinante para a taxa de reação (equação 2.40), 

enquanto que para o modelo 2 (equação 2.47) foi a reação superficial de carbono sólido com 

oxigênio da rede (equação 2.41), para modelo 3 (equação 2.48) foi a reação superficial do 

local reduzido com CO2 (equação 2.42) e para modelo 4 (equação 2.49) foi a reação 

superficial de dois átomos de hidrogênio adsorvidos (equação 2.43): 
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2

𝑁𝐵
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5                                               (2.46) 
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1/2
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Wei e Iglesia (2004), estudaram o comportamento cinético da reforma do metano, 

utilizando catalisadores de Ni suportados em MgO. Para ambas as reações (reações de CH4-

H2O e de CH4-CO2), foi observado que as taxas de reações de metano aumenta linearmente 

com o aumento da pressão parcial de metano (5-450KPa), em um intervalo de 823K a 873K. 

Além disso, foi mostrado que a reação não foi influenciada pela pressão de H2O (na reforma a 

vapor) ou pela pressão de CO2 (na reforma seca). Ao adicionar os produtos H2 e CO na 

mistura de reagentes nas duas reformas, pode-se perceber que os mesmos não influenciam na 

cinética das reações de metano. Assim, os autores concluíram que a reação é de primeira 

ordem em relação ao metano. Foi proposto então, um mecanismo, como mostrado na Figura 

2.5. 

 

                                    

Figura 2.5 - Esquema da sequência de etapas elementares na reforma do metano e na reação reversa de 

deslocamento gás-água sobre catalisadores de Níquel. (ki é coeficiente de velocidade e Ki é a constante de 

equilíbrio dado para etapa i). Adaptado de (WEI E IGLESIA, 2004). 

O esquema acima considera uma sequência de etapas elementares que são: a 

decomposição de metano, a reação de deslocamento de água e as reações necessárias para a 

formação de filamentos de carbono. Quimicamente, o metano se decompõe em carbono 

absorvido (C*) através das etapas de abstração de hidrogênio, que vão se tornando mais 
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rápidas ao passo que os átomos de H são retirados do reagente metano. O carbono 

quimissorvido é então removido utilizando CO2 e H2O. 

 

 

2.3.3 – Tipo de catalisadores na reforma do metano 

 

O estudo de catalisadores é essencial para as reações de reforma do metano, visto que  

beneficia a cinética da reação diminuindo a energia de ativação. Para que os catalisadores 

sejam considerados bons, ou seja, para que a reação ocorra de forma produtiva e econômica, é 

necessário que possuam algumas características como: alta disponibilidade, baixo custo, alta 

atividade, alta seletividade para os produtos desejados (evitando a ocorrência de reações 

paralelas), alta estabilidade térmica, resistência à deposição de coque, resistência a 

sinterização (DAVDA et al., 2005). 

Vários catalisadores estão sendo estudados para a reação da reforma do metano com 

CO2. De uma forma geral, os catalisadores baseados em metais nobres e não nobres 

suportados apresentam alta atividade e seletividade. 

Rostrup-Nielsen e Hansen (1993) estudaram a atividade de diferentes catalisadores nas 

reações da reforma a vapor e da reforma seca do metano. Foi obtida a seguinte ordem de 

atividade para a reforma a vapor: Ru, Rh > Ir > Ni, Pt, Pd. 

Pode-se perceber uma menor atividade de alguns catalisadores na reforma seca do 

metano quando comparados aos resultados obtidos para a reforma a vapor. 

Dentre os metais estudados, o níquel foi o que apresentou a menor diferença de 

atividade entre a reforma a vapor e a reforma seca. 

Entretanto, foi o que apresentou maior quantidade de carbono depositado quando 

comparada com os outros metais. Os autores avaliaram que ocorre uma rápida formação de 

carbono no catalisador à base de níquel a 773 e 923K, enquanto que nos outros metais a 

produção de carbono ocorre mais lentamente. Esse efeito é mais significativo a 773K (Figura 

2.6). 
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Figura 2.6 - Taxas de formação de carbono por medições de ATG. CH4/H2 = 95/5. Adaptado de 

(ROSTRUP-NIELSEN e HANSEN, 1993). 

 

Apesar dos metais nobres apresentarem menor formação de carbono do que 

catalisadores de níquel, os altos custos inviabilizam a aplicação (WANG E LU, 1998). 

Assim como os diferentes tipos de metais afetam a atividade, seletividade e 

estabilidade, o suporte também exerce um papel fundamental.  

O suporte apresenta algumas características importantes como a preservação da área 

específica do componente ativo e a promoção de uma maior estabilidade térmica, que ajudam 

a diminuir a formação de coque e a sinterização.  

Para que se tenha um bom suporte que contribua para uma melhor atividade é 

necessário considerar os seguintes aspectos como: porosidade, ótima interação do metal com 

o suporte, elevada área específica. É importante também que o suporte possua uma 

morfologia que auxilie não só o contato entre a fase ativa e os reagentes, como também a 

remoção dos produtos formados. (Schwengber apud MEZARILA, 2011; VICENTE et al., 

2014). 

Verykios (2003) realizou um estudo do efeito de catalisadores de níquel suportado em 

três óxidos diferentes (Al2O3; CaO e La2O3) a 823, 923 e 1023K na reforma seca do metano. 

Na Figura 2.7 é possível observar que a taxa de reação sobre os catalisadores suportados em 

Al2O3 e CaO diminuem de forma contínua com o tempo, enquanto que, para o catalisador 

suportado em La2O3, a taxa aumenta com o tempo durante as primeiras 2-5 horas iniciais. 
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Após esse período inicial, o catalisador permaneceu praticamente estável por 100 horas de 

reação. 

 

Figura 2.7 -Variação da taxa de reação para a reforma seca do metano em função do tempo, sobre os 

catalisadores Ni/La2O3, Ni/CaO e Ni/γ-Al2O3. Adaptado de (VERYKIOS, 2003). 

 

Son e Colaboradores (2014) avaliaram a adição do promotor MgO em catalisadores de 

níquel e cobalto suportados em γ-Al2O3. 

Foi realizado, então, a reação da reforma seca do metano a uma temperatura de 

1123K, com razões de CH4:CO2:N2 = 1:1:1. A Figura 2.8 mostra a conversão dos reagentes 

com o tempo em fluxo. O catalisador 3Mg3Co3Ni/γ-Al2O3 apresentou uma conversão de 

metano e dióxido de carbono de mais de 95% por 200 horas enquanto que o catalisador 6Ni/ 

γ-Al2O3 apesar de apresentar a mais alta conversão inicial desativou rapidamente pela 

formação de coque. O catalisador 3Co3Ni/γ-Al2O3 também sofreu uma leve desativação.  
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Figura 2.8 - Conversão de CH4 e CO2 para reforma seca do metano, usando P = 1 atm, razão 

CH4:CO2:N2 = 1:1:1, na temperatura de 1123K, sobre os catalisadores 3Mg3Co3Ni/ γ-Al2O3, 3Co3Ni/ γ-Al2O3 e 

6Ni/ γ-Al2O3 em função do tempo de fluxo. Adaptado de (SON et al, 2014). 

 

Com o intuito de verificar a estabilidade do catalisador promovido com MgO por um 

longo tempo, os autores realizaram novamente a reação da reforma seca por 400 horas. O 

resultado obtido mostrou que o catalisador manteve a estabilidade durante todo o tempo, 

indicando assim que o promotor MgO inibiu a formação de coque. O melhor desempenho do 

catalisador 3Mg3Co3Ni/γ-Al2O foi pelo fato de que a presença do MgO acelera a dissociação 

do CH4 e CO2, levando a um aumento da formação do intermediário (HCCO
-
). 

Através dos diferentes estudos mostrados acima, podemos perceber que o principal 

problema dos catalisadores na reforma seca do metano é a formação de coque.  

Conforme descrito anteriormente, o carbono pode ser formado na reforma seca do 

metano pelas seguintes reações: a reação de Boudouard (equação 2.4) e a reação de 

deslocamento da água (equação 2.5) que são favorecidas a temperaturas menores; e a 

decomposição do metano (equação 2.3), favorecida em altas temperaturas. Dependendo da 
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composição da alimentação (razão O/C), essas reações podem levar a uma rápida desativação 

do catalisador (TRIMM, 1999). 

Trimm (1999) analisou a formação de coque na superfície de níquel durante as reações 

de reforma. O autor relatou que os hidrocarbonetos são dissociados e produzem uma espécie 

de carbono altamente reativa (Cα) que é gaseificada facilmente formando CO. Contudo, se 

ocorrer uma produção excessiva da espécie Cα ou se a gaseificação for lenta, é formada uma 

espécie de carbono menos ativa (Cβ). Essa espécie é formada pela polimerização da espécie 

Cα. Como a gaseificação dessa nova espécie é muito mais lenta, o seu acúmulo pode acarretar: 

(i) o encapsulamento da partícula metálica com o coque, provocando perda de atividade ou 

(ii) a formação do carbono filamentar através da dissolução do carbono no níquel. Esses 

filamentos mantém a partícula metálica ativa, mas, podem aumentar a perda de carga do leito 

do reator. 

Alguns autores mostraram que quanto maior o tamanho da partícula metálica, maior 

será a taxa de nucleação do carbono (ROSTRUP-NIELSEN et al, 2002; BENGAARD et 

al,2002). Segundo Bengaard e Colaboradores (2002), o tamanho da partícula de níquel possui 

uma considerável importância na nucleação de carbono, pois para que as camadas de grafeno 

se formem, é necessário a presença de um certo número mínimo de átomos de carbono. Em 

outras palavras, existe um tamanho mínimo de cristalito metálico para que a formação das 

camadas de grafeno seja energeticamente favorável. 

Assim, se torna muito importante o controle do tamanho das partículas metálicas, que 

pode ser feito, através do uso de suportes com alta área, como a alumina. Outra alternativa 

seria o uso de suportes com propriedades redox (como os óxidos a base de cério), que 

desempenham um papel importante na reação da reforma seca do metano, já que têm a 

capacidade de transferir oxigênio para a superfície metálica que contém o carbono depositado. 

Com isso, o uso desses suportes promove o mecanismo de remoção do carbono. Estudos 

(RABELO-NETO et al.,2018; KASPAR et al.,1999; PASSOS et al.,2005; AUGUSTO, 2012; 

FTIKOS et al., 1993) mostram que a adição de dopantes, como Si, Gd, Pr, Y e Zr ao óxido de 

cério promove o mecanismo de remoção do carbono. A seguir, as estratégias acima citadas 

para evitar o depósito de coque nos catalisadores serão discutidas em maiores detalhes.  
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2.3.4 – Estratégicas para se evitar o depósito de carbono nos catalisadores a base de 

Ni 

2.3.4.1- Uso de alumina como suporte 

 

A utilização do suporte alumina (Al2O3) é de grande importância nos catalisadores de 

Ni, pois acarreta um aumento na área específica, levando a uma redução das partículas 

metálicas e, consequentemente, um aumento na atividade catalítica e na seletividade para H2 

(NOGUEIRA et al.,2014).  

 Li e Colaboradores (2006) analisaram a redutibilidade e estabilidade de 

catalisadores de níquel (com teores entre 10-13%) suportados em γ-Al2O3 preparados por três 

diferentes métodos: co-precipitação, impregnação em uma alumina (sol-gel) e impregnação 

em uma γ-Al2O3 comercial. Segundo os autores, o níquel pode ser extremamente disperso 

caso seja incorporado na estrutura da alumina. Uma boa dispersão pode ser mantida pela forte 

interação entre o suporte e o Ni
+2

. Entretanto, o Ni/Al2O3 pode formar o NiAl2O4 que apenas 

se reduz em altas temperaturas, podendo não ser ativo para todas as reações, e ainda resultar 

em sinterização, prejudicando o desempenho do catalisador. 

Os autores observaram através do perfil da Redução a Temperatura Programada 

(Figura 2.9) que o catalisador Ni/γ-Al2O3, na temperatura de 683 K, apresentou um pico de 

redução, indicando a presença de NiO, como mostra os resultados de DRX. Já os demais 

catalisadores apresentaram reduções em picos acima de 873 K, o que é uma característica do 

aluminato de níquel.  
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Figura 2.9 – Perfil de redução de temperatura programada das amostras níquel suportado em γ-Al2O3 

preparadas por três métodos diferentes. Taxa de aquecimento de 10°C/min em 5% H2 em N2. Adaptado de (LI et 

al., 2006). 

 

Os autores também constataram diferentes tamanhos de cristalito de níquel nos 

catalisadores utilizados. Os catalisadores Ni/sol-gel Al2O3 e Ni-Al co-precipitação 

apresentaram cristalitos de níquel menores que 20nm, enquanto o catalisador Ni/γ-Al2O3 

apresentou cristalitos com aproximadamente 40nm de tamanho. Segundos os autores, estes 

resultados foram vinculados ao efeito das diferentes áreas do suporte de cada catalisador, uma 

vez que os métodos de preparo foram diferentes.  

Quincoces et al. (2004) observaram o efeito dos suportes Al2O3 em diferentes fases 

nos catalisadores de níquel na reforma seca do metano a 923K e com uma razão molar de 

alimentação CH4/CO2 = 0,5. Foi analisado diferentes quantidades de carbono depositados em 

cada catalisador a partir das análises de ATG. Os resultados obtidos na Figura 2.10 mostram 

que o catalisador (Ni/ γ-Al2O3)k tem uma perda de 2% em peso, enquanto que os catalisadores 

Ni-Al/α-Al2O3 e Ni/α-Al2O3 tiveram uma perda de 3% e 8% respectivamente.  
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Figura 2.10 - Derivada da perda de massa para os seguintes catalisadores: (Ni/ γ-Al2O3)k (curva a); Ni-

Al/α-Al2O3 (curva b) e Ni/α-Al2O3 (curva c). Adaptado de (QUINCOCES et al., 2004). 

 

Através da análise do TPR (Figura 2.11) os autores perceberam que o catalisador 

(Ni/α-Al2O3) apresenta dois picos a 743 e 888K, concluindo assim que esse exibe uma maior 

quantidade redutível de Ni na temperatura menor.  Entretanto, o catalisador (Ni/γ-Al2O3) 

apresenta um pico a 973K, o que indica uma forte interação do suporte com o metal. Essa 

forte interação auxilia em uma maior dispersão de partículas de níquel e por isso esse 

catalisador obteve uma menor desativação.  

 

Figura 2.11 - Resultados da análise TPR dos três catalisadores estudados. Adaptado de (QUINCOCES 

et al..2004). 
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Rabelo-Neto e Colaboradores (2018) estudaram o comportamento de catalisadores a 

base de Ni obtidos a partir de perovskitas LaNiO3 suportadas em alumina. Na reforma seca do 

metano a 1023 K, usando uma razão de CH4/CO2 = 1,0. Foi observado, através de análises de 

ATG, após a reação, que o uso da alumina como suporte reduziu a formação de carbono de 27 

para 7,6 mg de C/gcat/h. Esse resultado foi atribuído ao menor tamanho de cristalito de níquel 

obtido para a amostra suportada em alumina. 

 

2.3.4.2 – Uso de suportes com propriedades redox 

 

A céria (CeO2) utilizada como suporte ou promotor em catalisadores de metais é muito 

importante pois possui mais de um estado de oxidação. Isso acontece devido às suas 

propriedades ácido base e redox. Assim, promove uma intensa interação do metal com o 

suporte, influenciando no desempenho catalítico (DAMYANOVA E BUENO, 2003; GOTTE 

2004). 

 O óxido de cério possui uma alta habilidade de troca de oxigênio, isso porque seu 

estado de oxidação entre Ce
4+

 e Ce
3+

 pode alterar reversivelmente, estocando ou liberando 

oxigênio. A redução do cério ocorre através de uma reação superficial com um redutor, como 

por exemplo, o CO. Assim, o redutor adsorvido no metal seria oxidado na interface através do 

oxigênio do suporte. Outra propriedade interessante da céria é que ela pode influenciar as 

propriedades catalíticas e eletrônicas das particulas de metal (NORONHA et al., 2001). 

 De acordo com a literatura (NORONHA et al., 2001; FARIA, 2012), o mecanismo de 

remoção do carbono na reforma seca do metano ocorre em duas etapas (Figura 2.12): 

(1) Inicialmente, hidrogenio e carbono são formados pela adsorção do metano na 

partícula metálica. O carbono formado pode sofrer oxidação pelo oxigênio do 

suporte, gerando as vacâncias de oxigênio. 

(2) O CO2, por sua vez, se adsorve no suporte e se dissocia em CO e O, preenchendo 

as vacâncias do suporte. 

O uso de suportes com maior capacidade de armazenamento de oxigênio promove a 

remoção do carbono da superfície do metal. 
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Figura 2.12 – Mecanismo de remoção de carbono na reforma seca com CO2. Adaptado  de (FARIA, 

2012). 

Huang e Colaboradores (2005) analisaram o comportamento de catalisadores de níquel 

suportados em α-Al2O3 e em Ce dopado com Sm e Gd na reforma seca do metano e a vapor. 

Os autores notaram que as conversões tanto de CH4 quanto CO2  na reforma seca do metano 

são muito sensíveis às propriedades redox dos suportes. Pela Figura 2.13 percebe-se que à 

medida que se aumenta a temperatura acontece um aumento significativo da diferença entre as 

atividades dos catalisadores suportados em Ce dopada e α-Al2O3. Essa diferença ocorre, pois 

os catalisadores suportados em céria dopada apresentam uma maior disponibilidade de 

vacâncias de oxigênio. Essa maior mobilidade de oxigênio, aumenta a atividade da reação e 

assim maiores conversões de CH4 e CO2 são obtidas.  

Comparando-se os catalisadores de Ni suportados em Ce, nota-se que à medida que a 

temperatura aumenta para 823K, o catalisador dopado com óxido de Gd (GDC) apresenta 

maiores conversões de CH4 e CO2 do que aquele dopado com óxido de Sm (SDC). Esse efeito 

é devido ao catalisador GDC apresentar uma densidade dos centros ativos interfaciais maior.  
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Figura 2.13 - Atividades dos catalisadores de Ni suportados em α-Al2O3 e em Ce dopadas com óxido 

de Gd (GDC) e com óxido de Sm (SDC) na reforma do metano com CO2. Adaptado (HUANG et al.,2005). 

Rabelo-Neto et al.(2018) também estudaram o comportamento de catalisadores a base 

de Ni obtidos a partir de pervoskitas LaNiO3 suportadas em CeO2 dopado com Si na reforma 

seca do metano a 1023 K, usando uma razão CH4/CO2 = 1,0. O desempenho desse material 

foi comparado com aquele obtido para o catalisador suportado em alumina e para o 

catalisador não suportado. Os resultados de DRX mostraram que o material suportado em 

CeO2 apresentou um tamanho de cristalito de Ni bem menor do que os observados para as 

outras amostras, resultando na inibição da formação de carbono. O material suportado em 

CeO2 apresentou a produção de apenas 0,32 mg C/gcat/h, enquanto que, para o catalisador 
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suportado em alumina e para o não suportado foi observada a formação de 7,6 e 27 mg 

C/gcat/h, respectivamente. 

Noronha e colaboradores (2001) estudaram a reforma seca do metano a 1023 K (razão 

metano/CO2 = 1,0), utilizando catalisadores de Pt suportados em Al2O3, ZrO2, CeO2 e 

Ce0,5Zr0,5O2. Análises de Espectroscopia Foto-eletrônica de Raios X (XPS) in situ detectaram 

uma alta redutibilidade dos materiais a base de cério. Foi observado também uma menor 

formação de coque em catalisadores suportados em CeO2 promovidos ou não. Esse fato foi 

atribuído à maior capacidade de armazenamento de oxigênio dos suportes a base de cério, que 

promoveu a ocorrência do mecanismo de remoção do carbono. 

Feio e Colaboradores (2007) analisaram o efeito da adição de céria em diferentes 

proporções (0 a 19.3%) nos comportamentos catalíticos dos catalisadores Pd/CeO2/Al2O3 na 

reforma a vapor do metano com razão CH4/H2O/N2 = 1:3:2. Os resultados do DRX revelaram 

que as partículas de Pd na superfície dos catalisadores reduzidos estavam bem dispersas. 

Apesar do catalisador PdO/Al2O3 ter apresentado uma maior dispersão metálica do que os 

catalisadores que continham CeO2, a adição de teores de CeO2 maiores ou iguais a 12% 

levaram à obtenção de maiores valores de atividade.  

O efeito da adição da céria também foi estudado por Damyanova e Bueno (2003) em 

catalisadores de Pt suportados em CeO2/Al2O3  com quantidades diferentes de CeO2 (0,00%; 

0,49%; 0,95%; 2,92%; 5,62% e 10,34%) na reforma seca do metano. A Figura 2.14 mostra o 

comportamento dos catalisadores estudados com o tempo, usando-se razões de CH4/CO2 

diferentes. No primeiro gráfico (Figura 2.6 A) foi utilizado uma razão molar de CH4/CO2 = 

1:1 e foi observado que, os catalisadores Pt/CeO2 e Pt/1%CeO2-Al2O3 atingiram a 

estabilidade em menos de 50 minutos. Já no segundo gráfico (Figura 2.6 B) a razão de 

alimentação CH4/CO2 utilizada foi de 2:1 e os resultados mostraram que catalisadores com 

teor de céria ≥ 3% em peso e o catalisador Pt/Al2O3 exibiram uma desativação ao longo da 

reação.  
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Figura 2.14 – Avaliação da estabilidade com relação de CH4/CO2 = 1 (A) e CH4/CO2 = 2 (B) dos 

catalisadores Pt/CeO2 ( ), Pt/Al2O3 ( ) e Pt/ CeO2-Al2O3 com diferentes quantidades de CeO2: 1 wt.% (

), 3 wt.% ( ), 6 wt.% ( ), e 12 wt.% ( ), na temperatura 873K. Adaptado de (DAMYANOVA E BUENO, 

2003). 

Os autores perceberam que a adição de pequenas quantidades de céria nos 

catalisadores evitou a desativação, devido ao aumento do contato entre o metal e suporte. 

Entretanto, o aumenta do teor de céria, levou a uma desativação, provavelmente devido à 

baixa área específica da céria.  

Faria et al. (2011) analisaram catalisadores de níquel suportados em CeO2, CeZrO2 em 

alumina com diferentes razões de cério zircônio. Pela análise do DRX, pode-se perceber que a 

adição do zircônio na rede cristalina do óxido de cério, diminuiu o diâmetro do cristalito de 

óxido de cério, aumentando a estabilidade térmica do óxido misto.  

Pela Figura 2.15, os autores perceberam que o catalisador Ni/Al2O3 foi o que 

apresentou maior propensão à formação de coque enquanto que os catalisadores com adição 

de CeO2 e CeZrO2 apresentaram um menor quantidade de carbono. Isso deve se ao fato da 

adição do zircônio na rede cristalina do cério, contribuir para o aumento do número de 

vacâncias do oxigênio.  
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Figura 2.15 - Análise de espectroscopia Raman. Adaptado de (FARIA et al.,2011). 

 

Foram analisados os catalisadores nos seguintes suportes: ZrO2, Ce-ZrO2, MgO, CeO2 

e Mg-Al2O3 nas reações de reforma a vapor, oxidação parcial e reforma autotérmica do 

metano a temperatura 1023K e P = 1 atm com razões CH4/H2O = 1 e CH4/H2O = 3 para a 

reforma a vapor, O2/CH4 = 0,5 para a oxidação parcial e CH4/H2O/O2 = 2:2:1. Foi observado 

(Figura 2.16) que as maiores conversões do metano foram obtidas para os catalisadores 

suportados em óxido misto de zircônio e cério, independente do tipo de reforma aplicada, 

sendo o catalisador 15%Ni/CeZrO2 com a maior atividade, confirmando que esses 

componentes possuem propriedades que favorecem a reforma do metano. Essa alta 

estabilidade e atividade catalítica é devido à sinergia do efeito do dopante Ce, alta capacidade 

de armazenamento de oxigênio e alta capacidade de mobilidade de oxigênio durante a reação 

(ROH et al., 2001). 
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Figura 2.16 -  Conversão do metano para as reações das seguintes reações: RVM (reforma a vapor), 

OPM (oxidação parcial) e RAM (autotérmica do metano). (ROH et al., 2011). 

Escritori e Colaboradores (2009), avaliaram o uso de 4 diferentes catalisadores: Ni/ 

Al2O3 (NiA), Ni/Ce0.5Zr0.5O2 (NiCZ), Ni/ CeO2/ Al2O3 (NiCA) e Ni/ Ce0.5Zr0.5O2/ Al2O3 

(NiCZA) na reforma autotérmica do metano. A Figura 2.17 mostra as conversões de metano 

em função do tempo de reação. Após 24 horas, obteve-se uma conversão de 40% para o NiA, 

50% para NiCZ e 65% para o NiCZA. Essa melhor atividade para o catalisador NiCZA é 

atribuida à boa dispersão do metal níquel e à maior redutibilidade do catalisador.  

 

Figura 2.17 - Conversão do metano na reforma autotérmica do metano a 1073K com os catalisadores  

(♦) Ni/Al2O3, (●) Ni/CeO2/Al2O3, (▲) Ni/CeZrO2/Al2O3 e (■) Ni/CeZrO2. Adaptado de  (ESCRITORI et al., 

2009). 

Bereketidou e Colaboradores (2012) avaliaram o efeito da adição de CeO2 como 

promotor no catalisador de níquel suportado em alumina na reforma do biogás. De acordo 

com os autores, a céria foi utilizada para evitar a sinterização do metal, pois a sua adição 

melhora a estabilidade térmica dos catalisadores e torna a interação suporte-metal mais forte. 
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Em relação às conversões de metano (Figura 2.18), os catalisadores de Ni/CeO2-Al2O3 

apresentaram valores maiores do que o catalisador de Ni/Al2O3 em praticamente todo o 

intervalo de temperatura. Entre 973-1073K, o catalisador Ni/CeO2-Al2O3 com 10% em peso 

em céria apresentou uma conversão de metano ligeiramente inferior. 

 

 

Figura 2.18 - Conversão de metano em função da temperatura nos catalisadores Ni/Al2O3 e Ni/ CeO2-

Al2O3. Razão CH4/CO2 = 1.5. Adaptado de (BEREKETIDOU et al., 2012) 

 

Assim, os autores concluíram que o catalisador Ni/CeO2-Al2O3 com 20% peso em 

céria foi o mais promissor para a reação da reforma do biogás visto que apresenta uma 

reatividade significativamente maior quando comparado ao catalisador de níquel suportado 

em alumina. A adição de CeO2 não só aumenta a atividade catalítica mas também aumenta a 

dispersão das partículas de níquel na superfície, diminuindo a deposição de carbono. 

Assim, levando em conta os resultados encontrados na literatura, pode-se concluir que 

o uso de catalisadores de níquel suportados em óxidos a base de cério e depositados em 

alumina pode ser uma alternativa promissora para a produção de gás de síntese a partir da 

reforma seca do biogás. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 – REAGENTES E EQUIPAMENTOS 

  São listados, abaixo, todos os reagentes e equipamentos utilizados na síntese dos 

suportes e dos catalisadores bem como os gases usados nas caracterizações e reações 

catalíticas e os equipamentos. 

3.1.1 – Reagentes para a preparação dos suportes e catalisadores 

 (NH4)2Ce(NO3)6 (Acros Organics)  

 Gd(NO3)3 6H2O (Sigma-Aldrich)   

 Ni(NO3)2.6H2O (Sigma-Aldrich) 

 Boemita (Condea, Puralox) 

 Água destilada 

3.1.2 – Gases para as caracterizações e reações catalíticas 

 Ar sintético 20% O2 em N2 (Air Liquide) 

 Oxigênio ultrapuro 99,9% (Linde) 

 Nitrogênio ultrapuro 99,9% (Linde) 

 Nitrogênio Líquido (White Martins) 

 Hidrogênio ultrapuro 99,9% (Linde) 

 Hélio ultrapuro 99,9% (Linde) 

3.1.3 – Equipamentos para a preparação dos catalisadores 

 Rotavapor (marca IKA) 

 Bomba, modelo 307 (marca GILSON) 

 Estufa (marca QUIMIS) 

 Calcinador 

3.2 – SÍNTESE DOS SUPORTES 

No presente trabalho será utilizada a alumina promovida pela céria com e sem a adição 

do dopante Gd, como suporte para o catalisador de níquel. Esse material foi escolhido, pois 

une a alta área específica e baixo custo da alumina com as propriedades do promotor e do 

dopante.  
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Para iniciar a preparação do suporte, a alumina utilizada foi adquirida através da 

calcinação da Boemita (Condea, Puralox) por 6 horas a uma temperatura de 1073K. Dessa 

maneira, os suportes escolhidos nesse trabalho foram preparados através da impregnação da 

alumina com uma solução contendo (NH4)2Ce(NO3)6 e o sal do dopante Gd(NO3)3 6H2O 

permanecendo sob agitação em rotavapor por aproximadamente 2 horas a 298K. Os cálculos 

são apresentados no Apêndice A. 

Posteriormente, os suportes sofreram um aquecimento a 373K sob vácuo com o intuito 

de evaporar a água presente. Após aquecidos, o sólido resultante foi seco em uma estufa à 

373K por um período de 12 horas. Por fim, as amostras foram calcinadas sob fluxo de ar por 5 

horas, à 1073K. 

Os dois suportes foram preparados a fim de se obter 20% em peso de óxido misto e 

uma razão molar de Ce/dopante foi igual a 4. 

3.3 – PREPARAÇÃO DO CATALISADOR 

Os catalisadores foram preparados através da técnica de impregnação seca. Os 

suportes foram impregnados com uma solução aquosa de Ni(NO3)2.6H2O, utilizado como sal 

precursor, de forma a obter um teor de 10% p/p de níquel nos catalisadores. Após a 

impregnação, no qual a solução foi adicionada gota a gota ao suporte até atingir o ponto 

úmido, foi realizada a secagem em estufa durante 24 horas, a 373K e posteriormente 

calcinadas durante 3 horas, à 673K, sob fluxo de ar sintético. O esquema da síntese dos 

suportes e a preparação dos catalisadores estão exemplificados na Figura 3.1. 
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Figura 3.1 – Fluxograma da preparação dos suportes e dos catalisadores 

3.4 – CARACTERIZAÇÃO DOS SUPORTES E CATALISADORES 

3.4.1 – Fluorescência de raios X (FRX) 

A FRX é uma técnica não destrutiva que possibilita a identificação dos elementos que 

estão presentes em uma amostra como também determinar a quantidade/concentração em que 

cada elemento está presente na amostra.  

Na fluorescência de raios X utiliza-se uma fonte de radiação de energia elevada (como 

radiação X ou γ) com o intuito de ocasionar a excitação dos átomos da substância que vai ser 

analisada. A energia emitida através dessa fonte externa de energia é absorvida pelos átomos 

promovendo elétrons a níveis mais energéticos, ou seja, esses átomos ficam em estado 

excitados (situação instável). Para retornar a estabilidade (estado fundamental), o átomo 

excitado emite energia. Essa energia envolvida corresponde a uma característica única de cada 

elemento, permitindo dessa forma realizar a identificação.  

Assim, a composição química das amostras foi determinada, usando-se um 

espectrômetro de fluorescência de raios X por energia dispersiva (Bruker-WD/XRF, S8 Tiger) 

com um tubo de ródio operado a 4 kW. Para realização da análise foram utilizados 300 mg de 

amostra usando o método semiquantitativo (QUANT-EXPRES/Bruker). 
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3.4.2 – Área Específica (BET) 

Esse procedimento é uma extensão da Teoria de Langmuir, no qual utiliza dados 

relativos à fisissorção de N2 e introduz o conceito de adsorção de multicamadas.  Brunauner, 

Emmett e Teller em 1938 elaboraram esse método a fim de determinar a área específica. 

Através de dados experimentais e uma equação deduzida por eles, determina-se o volume de 

gás adsorvido para formar uma monocamada sobre o material adsorvente em uma 

determinada condição de pressão e temperatura, e posteriormente definir o número de 

moléculas necessário. 

Definir os valores das áreas específicas é relevante visto que a mesma afeta a 

disponibilidade dos sítios ativos nos catalisadores suportados. O tamanho, a forma e a 

dimensão dos poros coordenam os fenômenos difusionais e assim podem afetar na 

seletividade de uma reação catalítica.  

Utilizando a equação de BET (3.1), temos: 

 

𝑃

  𝑉 (𝑃0−𝑃)
=

1

𝐶 .𝑉𝑚
+  

(𝐶−1)

𝐶 .𝑉𝑚
 .

𝑃

𝑃0
                                                     (3.1) 

 

Onde: 

V = Volume de N2 na pressão P/P0 

Vm = Volume da monocamada de adsorção por grama de sólido 

P = Pressão do gás 

P0 = Pressão de vapor do adsorbato 

C = constante relativa às entalpias de adsorção e condensação do gás 

Através do gráfico 
𝑃

𝑉(𝑃0−𝑃)
 𝑥 

𝑃

𝑃0
 é determinado o valor da constante C e o valor de 

Vm. A partir do valor de Vm, determina-se a área específica dos catalisadores pela Equação 

(4.2): 

 

𝑆 =
𝜏𝑁𝑉𝑚

𝑉𝑀
 (

𝑚2

𝑔
)                                                            (3.2) 

 

Onde: 

τ = área ocupada por uma molécula de N2 (-196°C) 

N = número de Avogrado 
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VM = Volume molar de nitrogênio 

Vm/VM = Quantidade de adsorbato para cobrir uma monocamada (mol/g) 

 

3.4.3 – Difração de raios X (DRX) 

A análise de difração de raios X teve como propósito de identificar as fases presentes, 

após os tratamentos de calcinação e redução, visto que os raios X são bastante energéticos 

para penetrar nos sólidos e averiguar sua estrutura interna. 

Nessa técnica, a amostra é exposta a um feixe de raios X monocromático, no qual a 

intensidade da difração é medida pelo movimento do detector em diferentes ângulos sendo 

registrada pelo difratograma, que é um gráfico de intensidade de reflexão versus o ângulo 2θ. 

Cada pico presente no gráfico consiste em uma característica própria, o que possibilita a 

identificação das fases.  

Os difratogramas das amostras foram obtidos através de um difratômetro ASX D8 de 

alta resolução da Bruker, com radiação CuKα (λ = 1,5406 Å; 40 kV, 40 mA) e detector 

unidirecional LynxEye. Os dados foram coletados numa faixa de 2θ entre 20 a 133°, usando-

se uma velocidade de varredura de 0,02°/passo e tempo de contagem de 0,75 segundo/passo.  

Além de identificar as fases presentes, o DRX também possibilitou o cálculo de 

diâmetro do cristalito do CeO2, NiO e Ni
0
, através da equação de Scherrer apresentada abaixo: 

 

𝑑 =  
(𝑘 .𝜆)

(𝛽 .cos 𝜃)
           (3.3) 

 

Onde: 

 d = diâmetro médio da partícula 

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

λ = comprimento de onda da radiação = 0,15406 nm 

β = largura à meia altura do pico (em rad) 

 

Para calcular o diâmetro dos cristalitos obtidos após a redução, através da equação de 

Scherrer foram realizadas medidas de DRX das amostras reduzidas e passivadas. 

Primeiramente as amostras foram reduzidas a 1023K, a uma vazão de H2 de 30mL/min, por 1 

hora. Posteriormente, os catalisadores foram purgados com N2 por um período de 30 minutos 

e resfriadas até a temperatura ambiente. Finalmente, as amostras foram submergidas em um 
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banho de álcool isopropílico e nitrogênio líquido durante 1 hora, sob fluxo de uma mistura de 

95% N2 e 5% O2, a uma temperatura de aproximadamente 193K. Logo após, as amostras 

foram removidas do banho e mantidas na mesma vazão por 1 hora. 

3.4.4 – Capacidade de armazenamento de oxigênio (OSC) 

Como discutido na revisão bibliográfica, a céria possui alta capacidade de troca de 

oxigênio, devido a sua propriedade redox. Assim, a análise da capacidade de armazenamento 

de oxigênio é fundamental já que fornece informações sobre a formação de vacâncias de 

oxigênio e por conseguinte, sobre a redutibilidade dos catalisadores.  

A análise foi realizada em um espectrômetro de massas do tipo quadruplo da Balzers, 

modelo Omnistar. As amostras com quantidades de 0,1 gramas foram reduzidas sob fluxo de 

H2 puro, até 1023K a uma taxa de 10 K/min, durante 1 hora. Em seguida, foram resfriadas até 

723K sob fluxo de hélio puro e expostas a uma mistura de 21% O2/He até que não se 

observasse mais o consumo de O2 através do monitoramento do espectrômetro de massas.  

O reator, então, foi purgado com He puro e o volume morto foi obtido através da 

passagem da mistura gasosa com 21% O2/He pela amostra. Por fim, foram injetados pulsos de 

oxigênio para a calibração e para o cálculo do oxigênio consumido pelo catalisador a partir da 

diferença entre as áreas obtidas nas duas etapas, considerando os aspectos pré-determinados 

de calibração do espectrômetro de massas. 

3.4.5 – Análise Termogravimétrica (ATG) 

A análise termogravimétrica dos catalisadores após a reação é muito importante visto 

que o principal objetivo desse trabalho é o desenvolvimento de um catalisador que seja 

resistente a formação de carbono para a reação da reforma seca do metano.  

Para esse análise é utilizado uma microbalança de precisão, forno, programador de 

temperatura e um computador para controle. É monitorada a perda de massa da amostra em 

função da temperatura, visando determinar a quantidade de carbono formada na superfície do 

catalisador e sua natureza. 

Essa análise foi obtida em um equipamento TA Instruments (SDT  Q600). As amostras 

de aproximadamente 10 mg foram aquecidas sob fluxo de ar, da temperatura ambiente até 

1273K, com uma taxa de aquecimento de 20 K/min, medindo as mudanças da massa das 

amostras.  
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3.5 – TESTES CATALÍTICOS 

Todos os testes catalíticos da reação da reforma seca do metano foram conduzidos em um 

reator de quartzo sob pressão atmosférica, no qual foi colocado em um forno contendo um 

controlador de temperatura. Com o propósito de se evitar gradientes de temperatura e 

formação de pontos quentes, os catalisadores foram diluídos em SiC (razão catalisador/SiC = 

1). As amostras antes da reação foram submetidas a um pré tratamento sendo reduzidas sob 

vazão de 30 mL/min de H2 a 1023K, por 1 hora e em seguida aquecidas até a temperatura em 

que ocorre a reação sob vazão de N2. Para condução da reação utilizou-se uma razão de 

CH4:CO2 = 1:1 na carga da alimentação. A vazão total da carga de alimentação foi de 100 

mL/min. As composições dos produtos foram analisados em linha, em um cromatógrafo a gás 

Agilent, modelo 6890N, equipado com um detector de condutividade térmica e uma coluna 

Carbonex, 1010 (Supelco). 

  Os testes catalíticos foram realizados a 1073K, com uma longa duração (24h), 

utilizando 25 mg para os dois catalisadores. O intuito foi estudar a estabilidade dos 

catalisadores. 

Foram obtidas a conversão dos reagentes (X) e a distribuição dos produtos (Sx) a  

a partir das equações (3.3 e 3.4).  

 

𝑋 =  
𝑛𝑟𝑖− 𝑛𝑟𝑓

𝑛𝑟𝑖
 . 100                                                                        (3.4) 

 

𝑆𝑥 =  
𝑛𝑥

𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 . 100                                                                      (3.5) 

 

Onde: 

nri = número de mols do reagente que entra no reator 

nrf = número de mols do produto formado  

ntotal = somatório do número de mols de todos os produtos obtidos 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 – CARACTERIZAÇÃO DOS CATALISADORES 

4.1.1 – Fluorescência de Raios X (FRX) 

Os resultados da análise de FRX e da razão molar Ce/dopante dos catalisadores 

preparados estão apresentados na Tabela 4.1. Os resultados revelam que os catalisadores 

possuíam teores de níquel semelhantes ao valor nominal, que é de 10% em peso. Os cálculos 

da razão molar de Ce/dopante estão presentes no apêndice A. 

 

Tabela 4.1 – Resultados da análise de Fluorescência de Raios X dos catalisadores 

AMOSTRAS % peso RAZÃO MOLAR 

Ce/Dopante Ni CeO2 Gd2O3 Al2O3 

Ni/CeO2/Al2O3 10,65 21,79 - 67,56 - 

Ni/CeGd/Al2O3 10,85 14,43 3,64 71,08 4,18 

Ni/CeO2 (a) 9,04 88,5 - - - 

(a) – MOURÃO, 2017. 

4.1.2 – Área específica (BET) 

 

Na Tabela 4.2 encontram-se os valores de área específica obtidos para os suportes e os 

catalisadores.  

 A análise dos resultados mostra que, a adição de óxido de cério e do óxido misto 

leva a um decréscimo da área dos catalisadores. Esta queda de área específica é devido à 

impregnação desses óxidos sobre a alumina, possivelmente, pelo recobrimento dos poros e 

assim o entupimento dos mesmos, propiciando a diminuição da área específica. 

 Comparando-se os dois catalisadores suportados em alumina é possível notar que a 

presença de dopante Gd provocou um aumento na área específica. Observou-se também que a 

inserção de Níquel não provocou mudanças na área específica dos dois catalisadores. A 

análise dos resultados obtidos na literatura para o catalisador Ni/CeO2 (MOURÃO, 2017) e 

para o catalisador Ni/CeO2/Al2O3 preparado nesse trabalho mostrou que o uso da alumina 

como suporte levou a um aumento significativo da área específica do catalisador. 
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Tabela 4.2 – Resultados das áreas calculadas pela equação de BET 

 

AMOSTRAS 

 

ÁREA ESPECÍFICA (m²/g) 

Al2O3 150 

CeO2/Al2O3 123 

Ni/CeO2 (a) 19 

CeGd/Al2O3 143 

Ni/CeO2/Al2O3 126 

Ni/CeGd/Al2O3 142 

   (a) MOURÃO, 2017. 

4.1.3 – DIFRAÇÃO DE RAIOS X (DRX) 

 

Os difratogramas dos catalisadores Ni/CeO2/Al2O3 e Ni/CeGd/Al2O3 estão 

apresentados na Figura 4.1. A identificação das fases cristalinas foram efetuadas comparando-

se os resultados obtidos com as fichas cristalográficas apresentadas no Apêndice B. 

 

Figura 4.1 – Difratograma dos catalisadores calcinados. (■) Al2O3; (●) CeO2; (♦) NiO. (-Al2O3 - 

PDF#10-0425; NiO - PDF#47-1049; CeO2 - PDF#34-0394) 
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Através da Figura 4.1, pode-se identificar as linhas de difração correspondentes à fase 

γ-Al2O3 (PDF#10-0425) em 2θ igual a 37,6°; 39,5°; 45,8° e 67° em todos os catalisadores. 

Porém, como as linhas da fase γ-Al2O3 são muito semelhantes as das fases θ-Al2O3 (PDF#11-

0517) e δ-Al2O3 (PDF#46-1131) não é possível descartar suas presenças. É possível 

identificar também as linhas de difração correspondentes ao CeO2 com fase cúbica (PDF#34-

0394) em 2θ igual a 28,57°; 33,11°; 47,53° e 56,40° no catalisador suportado em óxido de 

cério sobre a alumina. Em relação ao catalisador Ni/CeGd/Al2O3 ocorre um pequeno 

deslocamento nos valores de 2θ em relação as linhas de difração correspondentes ao CeO2. 

Este fato é devido a formação da solução sólida de Ce0,8Gd0,2O2.  

 Foi observado também em todos os catalisadores a principal linha de difração 

correspondente ao NiO de fase cúbica (PDF#47-1049) em 2θ igual a 43.3°. Essa linha é 

relativa ao plano cristalino (2,0,0). No entanto, não foi possível detectar a segunda linha de 

maior intensidade referente ao NiO em 2θ igual a 37,2° no plano cristalino (1,1,1), em virtude 

da sobreposição com a linha da fase γ-Al2O3.  

Em consequência da proximidade das linhas de difração da γ-Al2O3 em 2θ igual a 

37,6° e 45,8° com as linhas de difração características do aluminato de níquel (PDF#10-0339) 

em 2θ igual a 37,0° e 45,0° não foi possível detectar a sua presença. 

Os difratogramas dos catalisadores reduzidos e passivados estão apresentados na 

Figura 4.2 e na Figura 4.3 em um intervalo menor de 2θ (35-60°) para uma melhor 

visualização da linha do Ni
o
 (200). Foi observada a linha de difração correspondente ao Ni

0
 

no plano cristalino (2,0,0) (em 2θ igual a 51,8°) para todos os catalisadores. Em relação ao 

níquel metálico no plano cristalino (1,1,1) em 2θ igual a 44,5°, sua detecção não foi tão 

evidente devido a sobreposição com a linha da fase γ-Al2O3 em 2θ igual a 45,8. Similarmente 

ao difratograma dos catalisadores calcinados, também foram observadas as linhas referentes 

ao óxido misto e à Al2O3. Foram detectados também, deslocamentos em relação as linhas de 

difração do CeO2 para valores menores de 2θ, comparando-se com o difratograma das 

amostras calcinadas, o que indica uma provável redução do CeO2 para Ce2O3. 
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Figura 4.2 - Difratograma dos catalisadores reduzidos e passivados. (■) Al2O3; (●) CeO2; (♦) Niº. (-

Al2O3 - PDF#10-0425; Niº - PDF#04-0850; CeO2 - PDF#34-0394). 

    

Figura 4.3 – Difratograma dos catalisadores reduzidos e passivados em um intervalo de 2θ (35-60°). (♦) 

Niº. 
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 Os diâmetros médios dos cristalitos do CeO2, NiO e Ni
0
 foram calculados pela 

equação de Scherrer. Para isso foram consideradas: (i) a linha principal de difração do NiO na 

fase cúbica em 2θ igual a 43,3°, referente ao plano cristalino (200); (ii) a linha relacionada ao 

plano cristalino (111) do CeO2; (iii) a linha de difração do Ni
0
, em 2θ igual a 51,8°, 

característica do plano cristalino (200). Os resultados estão apresentados na Tabela 4.3. 

 

Tabela 4.3 – Valores de diâmetro de cristalito de CeO2, NiO e Ni
0
 para os suportes e catalisadores 

 

AMOSTRAS 

Tamanho de cristalito (nm) 

Calcinados Passivados 

CeO2 NiO CeO2 Ni
0
 

CeO2/Al2O3 12 - - - 

CeGd/Al2O3 9 - - - 

Ni/CeO2/Al2O3 12 10 13 6 

Ni/CeGd/Al2O3 10 8 10 6 

Ni/CeO2 (a) 10 29 - - 

(a) – MOURÃO, 2017. 

 

 Para as amostras calcinadas CeO2/Al2O3, CeGd/Al2O3, Ni/CeO2/Al2O3 e 

Ni/CeGd/Al2O3, os resultados mostraram que o tamanho de cristalito de CeO2 diminuiu com a 

inserção do dopante. Como discutido na revisão bibliográfica, a inserção de dopantes, 

melhora a estabilidade térmica do CeO2 e consequentemente evita a de sinterização (FARIA 

et al., 2011). Dessa maneira, essa diminuição no tamanho do cristalito de CeO2 sugere a 

formação de uma solução sólida entre o CeO2 e Gd2O3.  

 Com relação ao NiO, também observou-se uma redução no tamanho de cristalito na 

presença do Gd. Comparando-se os tamanhos de cristalito de CeO2 e NiO obtidos na literatura 

para o catalisador Ni/CeO2 (MOURÃO, 2017) com os valores obtidos para a amostra 

Ni/CeO2/Al2O3, observou-se que a presença da alumina não resultou em nenhuma mudança 

no tamanho de cristalito do CeO2. Entretanto, o tamanho de cristalito de NiO foi bem maior 

para a amostra não suportada em alumina. 

 No caso das amostras reduzidas e passivadas, pôde-se perceber que o diâmetro de 

cristalito de CeO2 não teve variação significativa após a redução e passivação. Além disso, os 

dois catalisadores Ni/CeO2/Al2O3 e Ni/CeGd/Al2O3 apresentaram o mesmo tamanho de 

cristalito de níquel metálico.  
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4.1.4 – Capacidade de Armazenamento de Oxigênio (OSC) 

 

Na tabela 4.4 estão apresentados os consumos de oxigênio obtidos através da análise 

de OSC dos catalisadores Ni/CeO2/Al2O3 e Ni/CeGd/Al2O3. 

 

Tabela 4.4 – Resultados obtidos através da técnica de OSC para as amostras 

OSC 

Catalisadores μmol/gcat μmol/gCeO2 

Ni/CeO2/Al2O3 493,72 2265,83 

Ni/CeGd/Al2O3 579,37 4015,04 

 

 

Pelos dados obtidos verifica-se que a amostra com presença do dopante Gd apresentou 

o maior consumo de oxigênio. Através da discussão feita na revisão bibliográfica e segundo 

Passos e colaboradores (2005), esse fato pode ser atribuído a um aumento do número de 

vacâncias de oxigênio no suporte devido à alta mobilidade de oxigênio da solução sólida 

formada, conforme revelado pela análise de DRX.  

4.2 – REFORMA SECA DO METANO COM CO2 

 Os valores de conversão de metano e CO2 e a distribuição dos produtos obtidos para 

os catalisadores Ni/CeO2/Al2O3 e Ni/CeGd/Al2O3 em função do tempo na reação de reforma 

seca do metano a 1073K estão mostrados nas Figuras 4.4 e 4.5 respectivamente. Estão 

listados na Tabela 4.5 as conversões de CH4 e CO2 e a razão H2/CO da reforma seca do 

metano após 24 h de reação. 
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Figura 4.4 - Conversões de CH4 e CO2 para o catalisador Ni/CeO2/Al2O3 em função do tempo de 

reação, na reforma seca do metano a 1073K durante 24 horas (P = atm e CH4/CO2 = 1) 
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Figura 4.5 - Conversões de CH4 e CO2 para o catalisador Ni/CeGd/Al2O3 em função do tempo de 

reação, na reforma seca do metano a 1073K durante 24 horas (P = atm e CH4/CO2 = 1) 
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Tabela 4.5 - Valores de conversão do metano, do CO2 e a razão molar H2/CO após 24 h da reação de 

reforma seca do metano. 

 

AMOSTRAS 

 

XCH4 (%) 

 

XCO2 (%) 

 

H2/CO 

Ni/CeO2/Al2O3 77 82 0,72 

Ni/CeGd/Al2O3 89 92 0,78 

Ni/CeO2 (a) 51 65 0,62 

(a) MOURÃO, 2017. 

 

Pode-se observar que, para o catalisador Ni/CeO2/Al2O3, os valores de conversão de 

metano e CO2 permaneceram praticamente constantes ao longo da reação, atingindo valores 

de 77 e 82%, após 24 horas de reação, respectivamente. Um comportamento semelhante foi 

detectado para o catalisador Ni/CeGd/Al2O3, porém, constatou-se que a conversão do metano 

e do CO2 foram superiores às observadas para o material não dopado (92% para o CH4 e 95% 

para o CO2).  Em ambos os catalisadores, a conversão de CO2 foi maior do que a conversão 

de metano e a formação de H2 e CO se manteve constante ao longo da reação. Além disso, a 

razão H2/CO foi menor do que 1 (Tabela 4.5). Esses resultados indicam que há ocorrência da 

reação reversa de deslocamento de água (equação 2.8), que consome CO2 e H2 (RABELO-

NETO et al., 2018; SALES, 2005).  

Sales (2005) estudou o comportamento dos catalisadores de perovskitas LaNiO3, 

preparadas de três maneiras diferentes, suportadas em CeSiO2 na reforma seca do metano a 

1073K. O autor observou que todos os catalisadores tiveram uma queda nas conversões de 

CH4 e CO2 na primeira hora, ou seja, ocorreu um período de indução. Segundo ele, esse fato 

ocorreu possivelmente devido à oxidação de níquel metálico quando expostas a carga. Logo 

após, durante a reação o hidrogênio produzido reduziu novamente o níquel, ativando o 

catalisador e provocando um ligeiro aumento nas conversões de CH4 e CO2. 

Neste trabalho, esse período inicial de ativação não foi observado, o que indica que 

não houve a oxidação do níquel durante a reação. Como essas amostras possuem uma alta 

mobilidade de oxigênio, os suportes CeO2/Al2O3 e CeGd/Al2O3 se oxidam preferencialmente, 

evitando a oxidação do níquel metálico. 

  A Figura 4.6 mostra os resultados obtidos por Mourão (2017) para o catalisador 

Ni/CeO2 na reação de reforma seca do metano a 1073K. Comparando-se esses resultados com 

aqueles observados para o catalisador Ni/CeO2/Al2O3, observou-se menores valores de 

conversão de metano e CO2, além de uma maior desativação para o material não suportado 
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em alumina. Além disso, o catalisador Ni/CeO2 apresentou um aumento da formação de CO 

com a queda de conversão de metano e, também, uma menor razão H2/CO (Tabela 4.5), após 

24 h de reação. Como a reação reversa de deslocamento de água está em equilíbrio nas 

condições de operação, a formação de CO aumenta com a perda de atividade catalítica 

(RODRIGUES, 2016). 

  

Figura 4.6 - Conversão de CH4 e CO2, e seletividade para H2 e CO obtidos na reforma seca do metano 

para o catalisador Ni/Ce à T = 1073K e razão molar de CH4/CO2 =1. Adaptado de (MOURÃO, 2017) 

4.3 – Análise Termogravimétrica (ATG) após a reação 

Como discutido na revisão bibliográfica, o principal problema da reação da reforma 

seca do metano é a formação de coque no catalisador que causa a desativação. Dessa forma, 

com o intuito de analisar a deposição de carbono nos catalisadores durante os testes catalíticos 

foi utilizada a análise termogravimétrica após a reação da reforma seca. 

As quantidades de carbono formadas sobre os catalisadores após a reforma seca do 

metano a 1073K estão apresentadas na Tabela 4.6. 
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Tabela 4.6 - Quantidade de carbono formada através da análise termogravimétrica após a reação da 

reforma seca do metano 

 

AMOSTRAS 

 

Quantidade de Carbono formada (mgC/gcat/h) 

Ni/CeO2/Al2O3 1,9 

Ni/CeGd/Al2O3 0,7 

Ni/CeO2 (a) 7,1 

(a) MOURÃO, 2017. 

 

Analisando os resultados obtidos para os catalisadores Ni/CeO2/Al2O3 e 

Ni/CeGd/Al2O3, observou-se que o material contendo Gd foi o que apresentou a menor 

quantidade de carbono formada. Segundo Noronha e Colaboradores (2001), o suporte 

desempenha um papel fundamental auxiliando na adsorção dissociativa do CO2. Dessa forma, 

acelera e favorece a remoção de carbono da superfície, caso apresente uma alta capacidade de 

transferência de oxigênio para o metal coberto por coque. Essas propriedades são 

características dos suportes de óxidos mistos de céria que possuem uma alta habilidade de 

troca de oxigênio, devido às suas propriedades redox, que alteram reversivelmente o estado de 

oxidação entre Ce
4+

 e Ce
3+

. A adição do dopante Gd melhorou ainda mais a estabilidade do 

catalisador e a atividade catalítica, já que aumentou a capacidade de armazenar oxigênio, 

devido a formação de solução sólida. 

O uso de alumina também inibiu a formação de coque, já que os resultados obtidos na 

literatura para o catalisador Ni/CeO2 (MOURÃO, 2017), após a reforma seca do metano a 

1073K (Tabela 4.6), mostram uma formação de carbono 3,7 vezes maior do que a detectada, 

nesse trabalho, para o catalisador Ni/CeO2/Al2O3. Esse resultado poderia ser atribuído aos 

menores valores de cristalito de NiO obtidos para o material suportado em alumina (Tabela 

4.3). 
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

5.1 – CONCLUSÕES 

Os catalisadores Ni/CeO2/Al2O3 e Ni/CeGd/Al2O3 preparados nesse trabalho 

apresentaram um bom desempenho na reação da reforma seca do metano. Tanto o catalisador 

Ni/CeGd/Al2O3 quanto o Ni/CeO2/Al2O3 permaneceram bem estáveis durante as 24 horas de 

reação. Em relação às conversões de metano e CO2, o catalisador dopado com Gd apresentou 

um valor maior do que o catalisador Ni/CeO2/Al2O3. Além de o catalisador Ni/CeGd/Al2O3 ter 

apresentado melhores conversões, foi o que apresentou menor quantidade de carbono 

formado, conforme observado nas análises de ATG. Esse melhor comportamento na atividade 

catalítica e na resistência a formação de coque foi atribuído à maior capacidade de 

armazenamento de oxigênio do suporte. Essa maior capacidade foi revelada através dos 

resultados de OSC, que mostraram um maior consumo de oxigênio para o catalisador 

contendo Gd. Esse resultado indica a presença de uma maior quantidade de vacâncias de 

oxigênio, devido à formação da solução sólida entre o óxido de cério e o óxido de gadolínio, 

conforme revelado pelas análises de DRX. A maior mobilidade de oxigênio favorece o 

mecanismo de remoção de carbono, inibindo o depósito de coque na superfície metálica. 

A comparação dos resultados obtidos para o catalisador de Ni/CeO2 na literatura 

(MOURÃO, 2017) com aqueles observados neste trabalho para o catalisador Ni/CeO2/Al2O3 

mostrou que o uso da alumina como suporte resultou em uma maior atividade catalítica e em 

uma menor formação de carbono durante a reforma seca do metano. Esses resultados podem 

ser atribuídos à formação de menores cristalitos de NiO para o material suportado e alumina, 

como mostrado nas análises de DRX. A obtenção de menores cristalitos de NiO podem ser 

atribuídos à maior área específica (obtida pelo método BET) dos catalisadores suportados em 

alumina.  

5.2 - SUGESTÕES 

Sugere-se: 

(1) Estudo do efeito da composição do biogás 

(2) Estudo da natureza do dopante 

(3) Estudo do efeito da razão Ce/dopante 

(4) Realização de análises (Espectroscopia na região do infravermelho de CO2 

adsorvido) para determinação do grau de cobertura de alumina pelo cério 
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APÊNDICE A 

 

Cálculos para o preparo dos suportes 

 Tomando por base a síntese de 12,5 g de catalisador com: 

 10% em peso de Ni 

 20% em peso de óxido misto 

 Relação molar 4:1 Ce/Dopante 

 

Dados: 

. Massa molar do (NH4)2Ce(NO3)6 = 548,22 g/mol 

. Massa molar do CeO2 = 172,12 g/mol 

. Massa molar do óxido misto CeO2-Gd2O3 = 534,62 g 

 

 Partindo de uma massa de óxido misto de 2,5g. Temos: 

 

Proporção de 20% em peso de óxido misto: 0,8 x 172,12 + 0,2 x 362,5 = 210,2 g 

 

CeO2-Gd2O3 − CeO2 

210,2   − 0,8 x 172,12 

2,5   − x                     x = 1,64 g de CeO2 

 

 Assim, precisaremos da seguinte massa de nitrato: 

 

(NH4)2Ce(NO3)6 − CeO2 

548,22  − 172,12                    

x1   − 1,64                                  x1 = 5,22 g de nitrato 

 

Número de mols de óxido de cério: 
1,64

172,12
 = 0,0095 mol 

 

 Para o catalisador dopado com Gd: 

Como queremos uma razão de 4:1 é necessário o seguinte número de mols de Gd: 
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Número de mols de Gd: 
0,0095

4
 = 0,0024 mol 

 Dessa forma, a massa necessário de Gadolínio é: 

1 mol de Gd − 157,25 g 

0,0024 mol  − x2                        x2 = 0,377 g 

 

 Calcula-se então a massa de Nitrato de Gadolínio necessária: 

Gd(NO3)3.6H2O  − Gd 

451,40  − 157,25 

x3   − 0,377 g        x3 = 1,082 g de Nitrato de Gadolínio 

 

 Para o catalisador sem a presença do dopante, temos: 

 

(NH4)2Ce(NO3)6      − CeO2 

548,22                − 172,12 

x4   −2,5                      x4 = 7,963 g de (NH4)2Ce(NO3)6     

 

Cálculos para o preparo dos catalisadores: 

 A quantidade de nitrato de níquel a ser adicionada a fim de se obter 10% em peso de 

Ni (ou seja: 0,1 x 12,5g = 1,25g) é: 

 

Ni(NO3).6H2O − Ni 

290,81  − 58,59 

x5   − 1,25           x5 = 6,194 g de nitrato de níquel 

 

Observações: 

. Impregnação Seca: Utilizou-se o menor volume possível para diluir o nitrato 

. Impregnação Úmida: Utilizou-se um volume de água destilada igual a três vezes a 

quantidade de alumina (30 ml) para diluir o nitrato 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS CATALISADORES 

Cálculo FRX: 

 Através dos resultados obtidos no FRX é possível calcular o teor molar do 

Ce/Dopante 
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Dados: 

. CeO2 = 14,43% 

. Gd2O3 = 3,64% 

 

 Assim, fazendo a relação temos: 

CeO2  − Ce 

172,12 − 140,12 

14,43 − x                   x = 11,75 g de Ce 

 

Número de mols de Ce (nce) : 
11,75

140,12
 = 0,0838 mol 

 

 Fazendo a mesma relação para Gd, temos: 

Gd2O3 − 2 Gd 

362,5 − 2 x 157,25 

3,64 − x1                                 x1 = 3,158 g de Gd 

 

Número de mols de Gd (ngd) : 
3,158

157,25
 = 0,02008 mol 

 

O número total de mol é de: 

n = nce + ngd = 0,0838 + 0,02008 = 0,10388 mol 

 Assim, temos: 

Ce = (
0,0838

0,10388
) 100 = 80,67% 

 

Gd = (
0,02008

0,10388
) 100 = 19,33% 

 A razão molar Ce/dopante é então: 
80,67

19,33
 = 4,17 
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APÊNDICE B 

As fichas cristalográficas adotadas na discussão dos resultados estão apresentadas 

abaixo 

 

 
Código de referência: 00-050-0201  

 

PDF: Óxido de Cerio Gadolinio  

 

Fórmula Quimica: Ce0.8Gd0.2O2-x  

 

Listas de Picos 

 

No.    h    k    l      d [A]     2Theta[deg] I [%]    

  1    1    1    1      3.12605    28.531      72.0 

  2    2    0    0      2.70772    33.056     100.0 

  3    2    2    0      1.91542    47.426      38.0 

  4    3    1    1      1.63391    56.256      49.0 

  5    2    2    2      1.56511    58.967       5.0 

  6    4    0    0      1.35479    69.302      18.0 

  7    3    3    1      1.24318    76.577       8.0 

  8    4    2    0      1.21182    78.937      10.0 

  9    4    2    2      1.10647    88.242       9.0 

 10    5    1    1      1.04293    95.223      14.0 

 11    4    4    0      0.95808   107.028       2.0 

 12    5    3    1      0.91623   114.434       8.0 

 13    6    0    0      0.90338   117.010       5.0 

 14    6    2    0      0.85714   127.972       8.0 

 15    5    3    3      0.82659   137.466       3.0 

 16    6    2    2      0.81721   140.985       4.0 
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