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RESUMO

A fermentação anaeróbia da matéria orgânica produz uma mistura de gases chamada biogás.
Este biogás contém CH4 e CO2 como componentes majoritários. Estes dois compostos são
gases de efeito estufa e sua utilização é muito importante do ponto de vista ambiental e
econômico. O presente trabalho teve por objetivo produzir gás de síntese (H2/CO), uma
matéria prima de alto valor industrial, a partir da reforma oxidativa do biogás com adição de
oxigênio (1,5CH4+1,0CO2+0,25O2) sobre catalisadores de NiO-MgO-ZrO2 e NiO-Y2O3-ZrO2.
Os catalisadores foram preparados usando o método de polimerização numa única etapa e foi
estudada a variação do teor de MgO e de Y2O3 contido nas amostras. Estes materiais foram
caracterizados por DRX, RTP, Adsorção-dessorção de N2, XPS, XAS-XANES, MEV e EDX
e foram avaliados na reação de reforma oxidativa de um biogás modelo (composição
molar:1,5 CH4/1CO2) em presença de oxigênio, a 750ºC e 1atm, visando à obtenção de gás de
síntese. Os teores de MgO utilizados no sistema NiO/MgO/ZrO2 foram de 0%, 4%, 20%,
40% e 100% em relação ao ZrO2 (os mesmos teores foram utilizados para Y2O3 no sistema
NiO/Y2O3/ZrO2) e o teor mássico de Ni foi 20%. As análises de DRX, TPR, XPS
confirmaram a formação das soluções sólidas NiO-MgO e MgO-ZrO2 nos catalisadores NiOMgO-ZrO2, e das soluções sólidas NiO-Y2O3 e Y2O3-ZrO2 nos catalisadores NiO-Y2O3-ZrO2.
Estas soluções sólidas juntas, nos correspondentes catalisadores, melhoraram o desempenho
catalítico, levando a altos valores de conversão e baixas taxas de deposição de coque. O teor
de MgO ótimo foi de 20%mol no sistema NiO/MgO/ZrO2, e de 20% e 40% mol de Y2O3 no
sistema NiO/Y2O3/ZrO2. Nos catalisadores NiO-MgO-ZrO2, a solução sólida NiO-MgO
favoreceu principalmente a reação de reforma seca do metano (CH4+CO2), enquanto que nos
catalisadores NiO-Y2O3-ZrO2 a solução sólida Y2O3-ZrO2 favoreceu principalmente à
oxidação parcial do metano (CH4+1/2O2). Os catalisadores Ni20MZ e Ni20YZ apresentaram
resultados promissores para a reforma oxidativa de biogás em presença de oxigênio sendo
estes catalisadores melhores do que uma amostra comercial de Ni/Al2O3 (20%Ni) testada nas
mesmas condições de reação. A razão H2/CO nos produtos das reações sobre os melhores
catalisadores foi muito próxima de 1,0; o que permite seu uso direto em diversas reações,
como reação de Fischer-Tropsch, síntese direta de dimetil-éter (processo STD) e síntese de
formaldeído.

ABSTRACT

The anaerobic fermentation of the organic material produces a mixture of gases called biogas.
This biogas contains CH4 and CO2 as major components. These two compounds are
greenhouse gases and their use are very important from the environmental and economic
point of view. The present study aimed to produce synthesis gas (H2/CO), a high-value raw
material for the chemical industry, from the oxidative reforming of biogas using oxygen
(1.5CH4 +1.0CO2+0.25O2) over NiO-MgO-ZrO2 and NiO-Y2O3-ZrO2 catalysts. These
catalysts were prepared by the one-step polymerization method. The variation content of
MgO and Y2O3 in each catalyst was studied. These materials were characterized by XRD,
TPR, adsorption-desorption of N2, XPS, XAS, SEM and EDX; they were evaluated in the
oxidative reforming reaction of a model biogas (molar composition: 1.5 CH4/1CO2) in the
presence of oxygen at 750 ºC and 1atm, aiming to produce synthesis gas.
The content of MgO in the NiO/MgO/ZrO2 system was varied ranging from 0-100% (0%,
4%, 20%, 40% and 100%mol in relation to ZrO2) , the same contents were used for the Y2O3
in the NiO/Y2O3/ZrO2 system. All catalysts had 20% wt of Ni. The XRD, TPR and XPS
confirmed the formation of NiO-MgO and the MgO-ZrO2 solid solutions in the NiO-MgOZrO2 catalysts; and NiO-Y2O3 and Y2O3-ZrO2 solid solutions in the NiO-Y2O3-ZrO2 catalysts.
These solid solutions together, in the corresponding catalysts, inproved the catalytic
performance, leading to high conversion rates and low carbon deposition rates. The optimum
MgO content was 20mol% for the NiO/MgO/ZrO2 system and 20% and 40mol% of Y2O3 for
the NiO/Y2O3/ZrO2 system. In the NiO-MgO-ZrO2 catalysts, the NiO-MgO solid solution
promoted primarily the dry reforming reaction of methane (CH4 + CO2), while in the NiOY2O3-ZrO2 catalysts, the Y2O3-ZrO2 solid solution primarily favored the partial oxidation of
methane (CH4 + 1/2O2). The Ni20MZ and Ni20YZ catalysts showed promising results for the
oxidative reforming of biogas in the presence of oxygen; these catalysts being better than a
commercial catalysts (Ni/Al2O3; 20%wt Ni) tested under the same reaction conditions. The
H2/CO ratio in the reaction products over the best catalysts was very close to 1.0, which
allows its direct use in various processes such as Fischer-Tropsch process, Syngas-todimethyl-ether process (STD) and in the synthesis of formaldehyde.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Biogás

Em muitas partes do mundo, o lixo doméstico é reciclado e tratado, evitando assim a
sua deposição no solo ou o acúmulo em depósitos (chamados lixões), os quais além de
contaminar o solo e lençóis freáticos, também são vetores de diversas doenças. Os aterros
sanitários, além de evitarem a contaminação do solo, ainda podem levar a geração de biogás,
o qual pode ser usado para diversos fins, sendo a geração de energia um exemplo.
O biogás produzido pela fermentação anaeróbia do resíduo orgânico (matéria
orgânica) é composto, majoritariamente, por metano e dióxido de carbono (razão molar
CH4:CO2 = 1,5), além de outros subprodutos gasosos em menor quantidade, como H2S, NH3,
H2 (KOMIYAMA et al., 2006). A composição do biogás pode variar de acordo com a origem
da matéria-prima e as condições operacionais do processo de degradação. A degradação
anaeróbia do resíduo orgânico é uma forma alternativa e atraente para a produção de
biocombustíveis e biofertilizantes, dado o crescente custo de fontes energéticas.
O biogás é considerado um biocombustível de primeira geração, o qual pode ser usado
diretamente para a geração de energia elétrica; também pode ser usado em motores de
combustão interna e em motores de veículos após algumas adaptações (NAIK et al., 2010).
Em alguns casos, o biogás é usado em substituição ao gás de petróleo liquefeito (GLP), como
fonte de energia para o aquecimento de instalações industriais e na secagem de grãos (na área
agrícola). No entanto, a utilização direta do biogás possui desvantagens devido ao elevado
teor de CO2 na sua composição, o que reduz o seu poder calórico e ainda contribui ao
aumento das emissões de CO2 para a atmosfera (RUEANGJITT et al., 2012). Uma maneira de
aproveitar melhor o poder calorífico do biogás inclui a produção de hidrogênio e/ou gás de
síntese (syngas: mistura de H2/CO) pela reforma direta do biogás, como apontam recentes
publicações (ASENCIOS et al., 2011; LUCREDIO et al., 2011).
Segundo o Protocolo de Kyoto, que se encontra em vigor na maior parte do mundo,
existe um número crescente de incentivos para reduzir as emissões de gases de efeito estufa,
(FORSBERG, 2007). Conforme dito, os principais componentes do biogás são CH4 e CO2, os
quais são os principais gases de efeito estufa e assim a conversão de biogás em H2 ou syngas é
uma estratégia muito atraente para reduzir a emissão desses gases causadores de efeito estufa
e ainda levar a produção de vetores energéticos. Dessa forma, a produção de syngas a partir
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de biogás, o qual pode ser considerado como uma matéria prima renovável, pode resultar em
benefícios ambientais e econômicos e por essas razões, o estudo da reforma do biogás tem
recebido muita atenção dos pesquisadores nos últimos anos (PENGMEI et al., 2007; BENITO
et al., 2007; KOLBITSCH et al., 2008; ASENCIOS et al., 2011; LUCREDIO; ASSAF, 2011).

1.2 Metano
O metano (CH4) é o principal componente do biogás, sendo também chamado de gás
do pântano. A principal fonte de CH4 é o gás natural, o qual é constituído em média por 98%
de CH4. O CH4 está incluído entre os principais gases causadores do efeito estufa, juntamente
com o vapor de água (as nuvens não são incluídas), CO2, e ozônio.
A emissão de metano na atmosfera provém tanto de fontes naturais, quanto da
atividade humana. Entre vários exemplos de emissões provenientes de fontes naturais pode-se
mencionar o metano produzido pelos pântanos, como resultado da degradação de matéria
orgânica por bactérias. Já a emissão de metano devido à atividade humana vem de longa data.
O aumento nas emissões de metano começou por volta da época romana (cerca de 2100
atrás), onde grandes quantidades de madeira eram queimadas em fornos para fundir metais, o
que exigia uma grande quantidade de calor; até então as emissões de metano eram baixas. Um
aumento significativo ocorreu durante a Idade Média (cerca de 1.000 anos atrás); considerado
um período quente e seco onde houve muitos incêndios florestais; porém as emissões de
metano aumentaram dramaticamente a partir do ano 1800 com a revolução industrial. Hoje
em dia, o metano que provém de ações humanas tem sua origem na queima da biomassa, na
queima de áreas florestais e na produção de energia através da combustão do carvão (que
também produz metano). Assim, tem-se que mais da metade das emissões de metano são
causadas pelo homem e daí o grande interesse em um melhor aproveitamento do CH4 e CO2
visando diminuir suas emissões na atmosfera (SAPART et al.,2012; Science Daily, Outubro,
2012).

1.3 Gás de síntese ou “syngas”

Syngas (gás de síntese) é o nome dado a uma mistura gasosa que contém quantidades
variáveis de monóxido de carbono e hidrogênio. O syngas (H2/CO) é utilizado para a síntese
industrial de metanol e também é a matéria prima para o processo Fischer-Tropsch, para a
produção de combustíveis líquidos (CHOUDHARY; MAMMAN, 2000). O syngas produzido
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deve apresentar uma razão H2/CO adequada para os diferentes fins requeridos para um
determinado processo. A Figura 1 apresenta um diagrama com os diferentes usos do syngas.
As diferentes razões de H2/CO são atingidas por meio de três principais processos ou da
combinação entre eles (DISSANAYAKE et al,1991):

1) Reforma seca de metano (RSM, equação 1);
2) Oxidação parcial de metano (OPM, equação 2) e
3) Reforma a vapor de metano (RVM, equação 3);

RSM:

CH4 + CO2 → 2CO+ 2H2

∆Hº= 260,5 kJ.mol-1

OPM:

CH4 + 0,5O2→ CO+ 2H2

∆Hº= -22,6 kJ.mol-1

RVM:

CH4 + H2O → CO + 3H2

∆Hº= 225,4 kJ.mol-1

(1)
(2)
(3)

Figura 1 – Representação dos diferentes usos do syngas.

FONTE: Biomass Magazine, Janeiro, 2008.

Tendo em consideração que os componentes majoritários do biogás são metano e
dióxido de carbono (relação molar: 1,5CH4:1CO2; ASENCIOS et al., 2011; LUCREDIO;
ASSAF, 2011), a reforma de biogás pode ser realizada mediante o acoplamento de duas
reações: RSM e OPM (equações 4 e 5), o que consiste na adição de oxigênio na composição
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inicial do biogás. Desta forma, o excesso de metano da RSM seria oxidado na OPM. Este
processo resulta, em outras palavras, na reforma-oxidativa do metano (CHOUDHARY et al.,
2000).
RSM: 1,5 CH4 + CO2 → 2CO+ 2H2 + 0,5 CH4 ∆Hº= 260,5 kJ.mol-1
OPM: 0,5 CH4 + 0,25O2→ 0,5CO+ H2

(4)

∆Hº= -22,6 kJ.mol-1

(5)

As reações de RSM e OPM (equações 4 e 5) ocorrem em temperaturas acima de
500ºC, temperatura onde a reação reversa de descolamento gás-água ou chamada também
reação reversa da Shift (RWGSR, equação 6) ocorre simultaneamente.

RWGSR:

CO2 + H2 ↔ CO + H2O

∆Hº= 34,3 kJ.mol-1

(6)

A reforma oxidativa de biogás é um processo atrativo que leva a uma baixa razão
H2/CO (≈1,2), a qual é desejável para processos subseqüentes do tipo Fischer-Tropsch, pois
altas razões H2/CO favorecem a metanação, suprimindo o crescimento das cadeias
(BRADFORD; VANICE, 1996). Esta razão H2/CO é desejável também para a produção de
formaldeído e para a síntese direta do dimetil-eter no processo STD (syngas to dimethyl ether)
(RAJU et al.,2009; MAO et al., 2009).
A OPM (equação 5) é uma reação ligeiramente exotérmica. Dois mecanismos gerais
têm sido propostos para esta reação:
i) o mecanismo de combustão-reforma, em que o CO2 e H2O são os produtos primários da
combustão total do metano (CTM, equação 7), que é seguido pela reforma seca do metano
(RSM, equação 1) e pela reforma a vapor do metano (RVM, equação 3) para produzir syngas
(SON et al., 2008):

CTM:

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

RSM:

CH4 + CO2 → 2CO + 2H2

RVM:

CH4+H2O → CO + 3H2

∆Hº= -890 kJ.mol-1
∆Hº= 260,5 kJ.mol-1
∆Hº= 225,4 kJ.mol

(7)
(1)

-1

(3)

A soma global das equações (7) , (1), e duas vezes a (3) é a reação (2), com uma
relação de H2/CO de 2.
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(ii) o mecanismo de pirólise (equação 5), em que o syngas é produzido diretamente [YORK et
al., 2003).
Em ambos os mecanismos, o CO e H2 são os produtos finais, com a razão molar
H2/CO igual a 2. No entanto, o mecanismo de combustão-reforma é mais comum nos
catalisadores baseados em níquel.
Nas reações de reforma do metano, a molécula de CH4 se adsorve dissociativamente
na superfície do níquel metálico. Estudos anteriores (BENGAARD et al.2002; ROSTRUPNIELSEN, 1993; ROSTRUP-NIELSEN, 2000) sugerem que nos catalisadores baseados em
níquel existem dois tipos de sítios ativos de Ni na reforma a vapor do metano: i) superfícies
do tipo degraus; ii) superfícies do tipo terraços (presentes em maior quantidade). Pela Teoria
de Densidade Funcional (DFT) na ativação do metano para formação de intermediários:
*CHx, e *H sobre as superfícies Ni(211) e Ni(111), encontra-se uma menor barreira
energética e maior estabilidade e para ativação do metano nos sítios Ni(211). Neste calculo e
no modelo foi considerado que a superfície do Ni (111) representa uma superfície plana (sem
defeitos); enquanto que a superfície do Ni (211) representa uma superfície defeituosa (com
degraus) indicando uma maior atividade na superfície Ni (211).
O mecanismo da reação na reforma a vapor do metano (RVM) inclui várias etapas de
desidrogenação do metano, produzindo diversas espécies quimissorvidas (s), hidrogênio,
monóxido de carbono e vapor de água (BENGAARD et al.2002; ROSTRUP-NIELSEN,
1993; ROSTRUP-NIELSEN, 2000):

CH4 + 2 sítio = CH3 (s) + H (s)

(8)

CH3 + 3 sítio = CH2 (s) + 2H (s)

(9)

CH2 + 4 sítio = CH (s) + 3H (s)

(10)

CH + 5 sítio = C (s)+ 4H (s)

(11)

H2O + 2 sítio = OH (s) + H (s)

(12)

C(s) + OH(s) + 5H(s) = C(s) + O(s) +6H(s) (13)
C(s) + O(s) + 6H(s) = CO(s) + 6H(s)

(14)

CO(s) + 6H(s) = CO + 6H(s)

(15)

6H(s) = 3H2

(16)
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Wei e Iglesia (2004) reportaram que a reação de reforma do CH4 com H2O ou CO2 sobre
catalisadores de Ni para formar uma mistura de H2 e CO e a decomposição estequiométrica
do CH4 para formar carbono quimissorvido (C(s)) e H2 são dependentes somente da taxa de
ativação do metano. Os autores reportaram também que a velocidade específica de reação é de
1º ordem, e que as energias de ativação para as reações de reforma foram próximas àquelas
que foram medidas para a reação de decomposição do metano. Isto sugere que estas reações
são equivalentes do ponto de vista cinético, sendo a ativação do metano a etapa controladora.

1.4 Catalisadores
Os catalisadores baseados em metais nobres (Ru, Re, Rh, Pd, Pt, Ir), metais não nobres
(Ni, Co e Fe) e em carbetos de metais de transição têm demonstrado atividade na
transformação de metano em gás de síntese (ERIKSSON et al.,2007; ENGER et al., 2009;
ABAS; DOUD, 2010; ZHU et al., 2012).
Liao e Zhang (1998) estudaram a dissociação do metano sobre Ru, Rh, Ir, Ni, Pd, Pt,
Cu, Ag, e Au e reportaram que os metais Ru, Rh, Ir, Ni, Pd e Pt apresentam atividade para
dissociar o metano (apresentam pequenos valores de ∆H de dissociação e baixos valores de
energia de ativação). Os cálculos de ∆H de dissociação demonstraram que os metais Rh e Ni
são os mais eficientes para dissociar o metano (os maiores valores de conversão), enquanto
que os metais como Cu, Ag e Au são muito endotérmicos e precisam de muita energia para
dissociar o metano (Ag foi o mais inativos dentre os metais estudados).
Os catalisadores baseados em metais nobres (Ru, Rh, Ir, Pd e Pt), além de
demonstrarem uma alta atividade para as reações de reforma de metano e da oxidação parcial
do metano, apresentam uma elevada resistência à formação de coque, porém apresentam um
custo elevado e baixa disponibilidade no mercado (ZHU et al., 2004; YORK et al., 2003;
CHOUDHARY; MAMMAN, 2000; SONG et al., 2008; ERIKSSON et al., 2007; ENGER et
al., 2009).
Por outro lado, os catalisadores baseados em metais não nobres (Ni, Co e Fe) são de
baixo custo e alta disponibilidade, e especialmente aqueles baseados em Ni têm demonstrado
uma atividade catalítica semelhante àqueles baseados em metais nobres, porém são propensos
à formação de coque, a qual provoca a desativação dos mesmos.
O processo comercial para a reforma a vapor de metano utiliza catalisador de níquel
suportado sobre alumina (Ni/Al2O3). A alumina é um material relativamente barato e de
elevada área superficial (200 – 300 m2.g-1) o que facilita seu uso como suporte catalítico em
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diversas aplicações industriais (ASENCIOS; SUN, 2012). Porém, sua aplicação na RVM é
afetada pela deposição de carbono, provocada tanto pelo níquel metálico, quanto pela acidez
da alumina.
Hegarty et al., (1998, p. 232) fizeram um estudo de diferentes catalisadores metálicos
baseados em ZrO2, onde o catalisador Ni/ZrO2 foi o mais promissor entre os metais de
transição, comparando sua atividade na RSM com os catalisadores de metais nobres
suportados em ZrO2.
Dong et al., (2002, p. 72) fizeram estudos de RSM e OPM sobre catalisadores de
Ni/Ce-ZrO2 e mostraram que a alta estabilidade e atividade destes catalisadores são devido à
presença de dois sítios ativos, um para a ativação do CH4 e outro para o O2 e CO2, sendo a
solução sólida CeO2-ZrO2 a responsável pela ativação destas últimas duas moléculas.
Resultados positivos na OPM e na RSM foram apresentados por Pompeo et al., (2005,
p. 1404), que indicam um melhor comportamento reacional utilizando o catalisador Ni/αAl2O3 após a adição do ZrO2. Os autores atribuem esta melhora à capacidade da ZrO2 em
ativar as moléculas de CO2.
Roh et al.,(2004, p. 239) também fizeram estudos de RSM sobre catalisadores de
15%Ni/Ce-ZrO2, e atribuíram a melhora do desempenho catalítico à capacidade de estocagem
de oxigênio da solução sólida CeO2-ZrO2 e às vacâncias aniônicas formadas nele; que podem
ativar facilmente as moléculas de CO2 e melhorar a transferência de espécies de oxigênio
adsorvidas na superfície do catalisador. Resultados similares foram encontrados por estes
mesmos pesquisadores para reações de reforma oxidativa e a vapor de CH4 em catalisadores
Ni/Ce-ZrO2/θ-Al2O3 (ROH et al., 2003).
Garcia et al.,(2009, p. 246) demonstraram que a adição de MgO ao sistema NiO/ZrO2
melhorou o desempenho dos catalisadores em reações de RSM. Eles sugerem que esta
melhora é causada por uma melhor ativação das moléculas de CO2 devido às vacâncias de
oxigênio formadas através da estabilização da fase tetragonal de ZrO2 e que esta estabilização
promove a remoção do coque depositado na superfície do Ni metálico.
Trabalhos anteriores indicam que a solução sólida NiO-MgO é um bom catalisador pra
as reações de forma de metano e de oxidação parcial de metano (RUCKENSTEIN; HANG,
1999; RUCKENSTEIN; HANG, 1998; HU; RUCKENSTEIN, 2004), porém devido ao
caráter higroscópico do MgO, este catalisador apresenta uma baixa resistência mecânica, fator
que é muito importante no momento de levar um catalisador para a escala industrial. Além
disso, a atividade deste catalisador diminui notavelmente quando suportado em Al2O3, SiO2
(suportes de alta área superficial e resistência mecânica) ou misturas Al2O3-SiO2
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(CHOUDHARY; MAMMAN, 1999; CHOUDHARY; MAMMAN, 2000). Portanto, é um
desafio encontrar algum aditivo à mistura NiO-MgO que conserve ou melhore sua atividade
catalítica e que aumente a sua resistência mecânica.
Num trabalho anterior (BELLIDO; ASSAF, 2009), verificou-se que os catalisadores
Ni/Y2O3-ZrO2 foram ativos na reforma seca de metano, reportando uma atividade máxima de
70% de conversão de metano (porém uma baixa estabilidade), e baixas razões H2/CO, devido
ao alto teor de coque depositado e ao alto favorecimento para a RWGSR. Nesses catalisadores
os teores máximos de Y2O3 foram de 12 mol em relação à ZrO2. Além disso, não foi
reportada a formação da solução sólida NiO-Y2O3, e não foram esclarecidos os efeitos que
esta solução sólida poderia ter em conjunto com Y2O3-ZrO2 na reação de reforma seca e na
deposição do coque (sendo este último muito importante para estudos a escala piloto). No
presente trabalho, teores altos de NiO e de Y2O3 são utilizados no sistema NiO/Y2O3/ZrO2
visando estudar os efeitos das soluções sólidas formadas, na catálise.

1.5 Desativação de catalisadores de níquel
Em reações de reforma de metano, as duas principais causas de desativação são:
deposição de coque e sinterização do metal catalítico. O tipo do coque formado depende do
metal e do suporte utilizado (POMPEO et al., 2007). A formação de espécies carbonáceas nos
catalisadores pode ser suprimida utilizando metais nobres como base dos catalisadores: Ir, Ru,
Rh, Pd e Pt, (ROSTRUP-NIELSEN; BACK-HANSEN, 1993; TSIPOURIARI et al., 1994). A
Figura 2 apresenta a tendência da deposição de coque sobre vários metais de transição. A
formação de coque é uma reação paralela indesejada que leva à cobertura dos sítios ativos do
catalisador responsáveis pela reação resultando na perda da atividade catalítica.
Diversos caminhos têm sido propostos para a deposição de carbono durante a reforma
de metano, entre eles pode-se mencionar a decomposição do metano (equação 17) e a reação
de Boudouard (equação 18):

CH4 → C + 2H2

∆Hº=74,8 kJ.mol-1

(17)

2CO → C + CO2

∆Hº=-172,8 kJ.mol-1

(18)

Estas reações estão em equilíbrio a temperaturas maiores de 600ºC, porém a formação
de coque via equação (18) se vê menos favorecida a temperaturas acima dos 700ºC (TRIMM,
1999). A formação do coque via equação (17) é mais favorecida a altas temperaturas e,
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dependendo da natureza do coque pode rapidamente desativar o catalisador e aumentar a
pressão dentro do reator. A termodinâmica desta reação é favorável nas condições
operacionais de reforma, porém pode-se trabalhar em condições que minimizem esta
formação.

Figura 2 – Tendência de formação de coque em catalisadores metálicos (esquerda) e imagem
por microscopia de transmissão da formação de coque filamentoso (direita).

FONTE: MUN-SING, et al. 2009; SEHESTED et al. 2006.

Nas reações de reforma de metano existem duas classes principais de carbono
depositado: o carbono encapsulante e o carbono filamentoso (SEHESTED, 2006; WANG;
LU, 1999). O carbono filamentoso é formado por dissolução do carbono no níquel e a
subseqüente precipitação do carbono no interior da partícula do metal, o que força a esta
partícula a sair da superfície do suporte catalítico formando filamentos, como se mostra na
Figura 2. Ambos os tipos de carbono, encapsulante e filamentoso, são gaseificados durante as
reações de reforma de metano, porém esta gaseificação depende da sua quantidade, da
reatividade e a localização do carbono na superfície do catalisador (WANG; LU, 1998).
A formação do coque é um dos principais problemas nas aplicações industriais da
reforma a vapor do metano e uma das formas de minimizar esta deposição é utilizando alta
razão vapor de H2O/carbono (MORIOKA et al., 2001). No entanto, a geração de vapor a alta
temperatura em grande escala apresenta um alto custo. Assim, um catalisador que evite a
deposição de coque resultaria em vantagens econômicas ao processo, reduziria a utilização de
grandes quantidades de vapor (TRIMM, 1999).
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Entre outras propostas que vêm sendo estudadas para minimizar a deposição de coque
no catalisador pode-se mencionar: a utilização de soluções sólidas como suporte catalítico
(ASENCIOS et al., 2011; ASENCIOS et al., 2012; BELLIDO; ASSAF, 2009), diminuição do
tamanho de cristalito da fase ativa (LUCREDIO et al., 2011; ASENCIOS; ASSAF, 2012;
SOLOVIEV et al., 2011), a adição de promotores (LUCREDIO; ASSAF, 2011; LUCREDIO
et al., 2009), entre outros. Outra abordagem para melhorar o desempenho catalítico, e com
isso diminuir a taxa de deposição de coque, é modificar a propriedade ácido-base do
catalisador através da adição de cátions alcalino-terrosos (Ca2+, Mg2+, Ba2+) ou óxidos de
metais de terras raras (La2O3); pois é conhecido que formação de coque na superfície do
catalisador está diretamente relacionada com os centros ácidos do catalisador.
Nos últimos anos têm sido testados diferentes suportes como o ZrO2, CeO2,
perovskitas, peneiras moleculares, MgO, em substituição aos suportes clássicos como Al2O3 e
SiO2 para catalisadores de níquel em reações de reforma de metano e de OPM visando obter
catalisadores mais eficientes.

1.6 Química do ZrO2
O ZrO2 é um óxido metálico que tem a estrutura da fluorita (exemplo de compostos
com estrutura da fluorita: CaF2, SrF2,PbF2), que se caracteriza por ter defeitos de Frenkel
aniônicos, onde os ânions têm uma carga elétrica menor que os cátions. A estrutura da fluorita
do CaF2 pode ser considerada como um FCC (por suas siglas em inglês, Face Centered
Cubic)

dos cátions de Ca2+ com todos os espaços tetraédricos ocupados pelos íons F-

(SMART; MOORE, 1995). O ZrO2 exibe três fases cristalinas relativas à estrutura da fluorita:
i) a fase monoclínica, que é termodinamicamente estável até 1100oC ii) a fase tetragonal, que
existe em uma faixa de temperatura de 1100 oC a 2370oC e iii) a fase cúbica que é encontrada
acima dos 2370oC. A representação esquemática destas fases cristalinas e suas características
estruturais encontram-se na Figura 3 e na Tabela 1, respectivamente. O polimorfismo do ZrO2
(propriedade de mudar de uma fase cristalina para outra) é fortemente influenciado pelo
tamanho de partícula e pelo método de preparação (BELLIDO; 2008).
O ZrO2 apresenta facilidade para combinar-se com óxidos como: CaO, Y2O3, CeO2,
MgO, La2O3, para formar as respectivas soluções sólidas. As modificações estruturais
originadas pela diluição destes óxidos na rede do ZrO2, melhoram a condutividade iônica e
estabilidade térmica. Esta última característica está relacionada com sua estabilidade cristalina
a temperatura ambiente. Por outro lado, a adição de cátions substituintes de menor estado de
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oxidação (La3+,Ca2+, Y3+, Mg2+) que o cátion Zr4+ induz a formação de vacâncias de oxigênio,
geradas para manter a eletro-neutralidade na rede cristalina. Estas vacâncias de oxigênio são
as responsáveis pela condutividade iônica nas soluções sólidas baseadas em ZrO2 (SAKIBKHAN et al.,1998).

Figura 3 - Representação esquemática dos polimorfos do ZrO2: (a) Cúbico (b) Tetragonal e
(c) monoclínico: Esferas azuis (átomos de oxigênio) Esferas vermelhas (átomos de
zircônio).

FONTE: HANNINK et al., 2000.

Tabela 1- Características estruturais dos polimorfos do ZrO2.

*Numero de coordenação em relação ao átomo de Zr.
FONTE: MARCOS, 2006.
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2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
O objetivo deste trabalho foi estudar o desempenho dos catalisadores de níquel em
misturas de NiO/MgO/ZrO2 e NiO/Y2O3/ZrO2 e avaliá-los na reforma oxidativa do
biogás, visando a produção de gás de síntese e a redução na formação de coque.

2.2 Objetivos específicos
Estudar o efeito das interações entre os três óxidos que compõem cada sistema
catalítico proposto.
Estudar o efeito da adição de diferentes teores de MgO no sistema NiO-ZrO2 e seus
efeitos no desempenho catalítico na reforma oxidativa de biogás.
Estudar o efeito da adição de diferentes teores de Y2O3 ao sistema NiO-ZrO2 e seus
efeitos no desempenho catalítico na reforma oxidativa de biogás.
Analisar os efeitos da variação do teor de níquel nos suportes catalítico: MgO-ZrO2, e
Y2O3-ZrO2 visando encontrar o teor de níquel ótimo para alcançar o máximo
desempenho catalítico nas reações de reforma oxidativa de biogás. .
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3 MATERIAIS E MÉTODOS
3.1 Preparação dos catalisadores
O método de síntese escolhido no presente trabalho foi o método de polimerização.
Este método é também conhecido como método dos precursores poliméricos para a
preparação de materiais cerâmicos. Nesta metodologia a capacidade que alguns ácidos
orgânicos α-hidroxicarboxílicos possuem para formação de quelatos com a maioria dos
cátions, é aproveitada. Um álcool polihídrico, quando adicionado aos quelatos, com o
aquecimento adequado leva à formação de um poliéster devido às reações consecutivas de
condensação entre o álcool e o quelato ácido. O tratamento térmico adequado (para
eliminação da parte orgânica) do polímero formado resulta na fase oxida desejada.

O método de polimerização vem sendo utilizado por vários pesquisadores devido à
alta homogeneidade dos materiais sintetizados por este método (por exemplo catalisadores
baseados em níquel, óxidos envolvendo a zircônia), em comparação com os métodos de
precipitação, co-precipitação, impregnação (MARCOS; GOUVÊA, 2004; BELLIDO et al.,
2009). Neste sentido no presente trabalho foi usado o método de polimerização em uma única
etapa onde os precursores do suporte e da fase ativa foram utilizados conjuntamente.

3.1.1 Sistema NiO/MgO/ZrO2
Variação do teor de magnésio
Os catalisadores de NiO-MgO-ZrO2 foram preparados pelo método de polimerização
numa única etapa, utilizando Ni(NO3)2.6H2O (Aldrich), Zr(CO3)2.1,5H2O (Aldrich),
Mg(NO3)2.6H2O (Mallinckrodt), ácido cítrico (NUCLEAR) e etilenoglicol (Synth), segundo o
método descrito na literatura (MARCOS; GOUVÊA, 2009; ASENCIOS et al., 2011). Os sais
precursores dos catalisadores foram previamente dissolvidos (o carbonato em ácido nítrico e
os nitratos em água)
Nesta metodologia, os sais precursores em solução foram introduzidos numa mistura
com etilenoglicol e ácido cítrico, na proporção de 1 mol de Zr para cada 3 mol de ácido
cítrico e uma relação de massa de 60:40 entre o ácido cítrico e o etileno glicol. A solução
resultante gerou uma resina translúcida. A fração molar de MgO em relação ao ZrO2 variou
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como segue: 0%, 4%, 20%, 40% e 100%. Cada catalisador foi preparado com 20% em massa
de níquel. O processo de polimerização ocorreu a 120ºC. Após a obtenção dos polímeros,
estes foram submetidos à calcinação em duas etapas consecutivas: a primeira sob um fluxo de
ar a 500ºC (10ºC.min-1) por 3h e a segunda sob o mesmo fluxo de ar, porém a 750ºC
(10ºC.min-1) por 2 h. Os pós resultantes foram desaglomerados com pistilo e almofariz de
porcelana.
Os catalisadores foram nomeados como NiZ, Ni4MZ, Ni20MZ, Ni40MZ e NiM, de
acordo com a quantidade em porcentagem molar de óxido de magnésio adicionado à mistura.
Por exemplo, o catalisador Ni4MZ indica que a mistura NiO/MgO/ZrO2 contém 4% mol de
MgO em relação ao ZrO2; NiZ e NiM pertencem as misturas com 0% e 100% de MgO,
respectivamente.

Variação do teor de níquel.
Neste caso, três sais precursores dos catalisadores foram utilizados: Ni(NO3)2.6H2O
(Aldrich); Zr(CO3)2.1,5H2O (Aldrich) e Mg (NO3)2.6H2O (Mallinckrodt), todos com 99,99%
de pureza. A metodologia utilizada para preparar os catalisadores foi a mesma detalhada no
parágrafo anterior; envolvendo as mesmas etapas de polimerização e de calcinação. O teor de
MgO, neste caso, foi mantido constante em 20% molar em relação ao ZrO2 (este teor foi
otimizado previamente, seguindo os resultados catalíticos da variação do magnésio). O
conteúdo de níquel foi variado como segue: 0%, 10%, 20% e 40% em relação à massa total
do catalisador. Os catalisadores foram denominados 20MZ, 10Ni20MZ, 20Ni20MZ e
40Ni20MZ, de acordo com a porcentagem de Ni em massa nos catalisadores. O catalisador
20MZ, corresponde ao catalisador com 0% de níquel.

3.1.2 Sistema NiO/Y2O3/ZrO2
Variação do teor de ítrio.
Os catalisadores foram preparados pelo método de polimerização numa única etapa
(Pechini), a metodologia para obter o polímero e o subseqüente tratamento térmico foram os
mesmo detalhados no ítem 3.1.1. Neste caso os sais precursores foram Ni(NO3)2.6H2O
(Aldrich); Zr(CO3)2.1.5H2O (Aldrich) e Y(NO3)3.6H2O (Aldrich). A fração molar de Y2O3 em
relação ao ZrO2 variou como segue: 0%, 4%, 20%, 40% e 100%. O teor de níquel nos
catalisadores foi 20% em massa de níquel.
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Os catalisadores foram designados como: NiZ, Ni4YZ, Ni20YZ, Ni40YZ e NiY, de
acordo com a porcentagem molar de Y2O3 na mistura. Por exemplo, na amostra Ni4YZ, a
mistura NiO/Y2O3/ZrO2 contém 4% mol de Y2O3 em relação ao ZrO2. Nas amostras NiZ e
NiY, apenas dois óxidos foram misturados: o óxido de níquel puro, com zircônia ou ítria.
Para efeitos de comparação, uma amostra contendo 20% de Ni em massa total do
catalisador (a mesma concentração de Ni usada nos catalisadores NiYZ, NiMZ) suportada
sobre uma gamma alumina comercial (220 m2.g-1) foi preparada (amostra NiAlcom). Esta
amostra foi tratada nas mesmas condições de calcinação utilizadas nos outros catalisadores.

Variação do teor de níquel.
Igual como no caso anterior, os catalisadores foram preparados pelo método de
polimerização numa única etapa. As etapas de preparação do polímero e de tratamento
térmico, para obter a fase oxida do catalisador, foram as mesmas detalhadas no ítem 3.1.1.
Neste caso, os sais precursores foram Ni(NO3)2.6H2O (Aldrich); Zr(CO3)2.1.5H2O (Aldrich) e
Y(NO3)3.6H2O (Aldrich). O teor de Y2O3 foi mantido constante em 20% molar em relação ao
ZrO2 (este teor foi otimizado previamente, seguindo os resultados catalíticos da variação do
ítrio). O conteúdo mássico de níquel foi variado como segue: 0%, 10%, 20% e 40% em
relação à massa total do catalisador. Os catalisadores foram denominados 20YZ, 10Ni20YZ,
20Ni20YZ e 40Ni20YZ, de acordo com a porcentagem de Ni em massa nos catalisadores. O
catalisador 20YZ, corresponde ao suporte catalítico sem níquel.

3.2 Caracterização dos catalisadores
Para análise da composição e propriedades dos catalisadores preparados foram
utilizadas as seguintes técnicas: Espectroscopia de Energia Dispersiva de Raios X (EDX),
Difração de Raios X (DRX), Difração de Raios X in situ (DRX in situ), Adsorção-dessorção
de nitrogênio – método BET, Redução a temperatura programada com H2 (H2-RTP),
Espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X (XPS) e Espectroscopia de absorção de
raios X (XAS na região do XANES).

3.2.1 Espectroscopia de Energia Dispersiva de Raios X (EDX)
A técnica EDX através do mapeamento da superfície do catalisador permite observar
como os átomos distribuem-se na amostra. Nessa análise obtém-se um espectro de raios X
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que consiste numa série de picos representativos do tipo e quantidade de cada elemento na
amostra. Assim, a composição aproximada dos catalisadores foi determinada por
espectroscopia de energia dispersiva de raios X (EDX) utilizando um equipamento EDX
LINK ANALYTICAL, (Isis System Series 200), com detector de SiLiPentafet, de resolução
de 133eV a 5,9keV, acoplado um microscópio eletrônico de varredura LEO 440. Previamente
à realização das análises, foram feitas pastilhas dos catalisadores puros. Cada pastilha foi
colada em fita adesiva de dupla face de carbono. As análises por EDX foram coletadas em
cinco regiões da superfície para cada catalisador.

3.2.2 Microscopia eletrônica de varredura (MEV-EDX)
A análise por MEV-EDX é particularmente adequada para o estudo da morfologia de
sólidos. Esta técnica foi utilizada para visualizar os tipos de depósitos carbonáceos e as
características dos catalisadores ao final da reação de reforma oxidativa de biogás. Essa
técnica faz uso, essencialmente, de elétrons secundários. Um feixe de alta energia incide na
superfície da amostra onde, após um conjunto de interações, parte do feixe é refletida
(elétrons secundários) e coletada pelo detector. As imagens obtidas provêm das colisões
inelásticas entre elétrons e a amostra.
Para esta análise, uma pequena quantidade do catalisador após a reação foi suspensa
em álcool isopropílico formando uma suspensão. Esta suspensão foi gotejada lentamente
sobre uma placa de alumínio para obter uma máxima dispersão do pó do catalisador no portaamostra. O aparelho utilizado consiste do microscópio eletrônico LEO-440 com detector
Oxford operando com feixes eletrônicos de 20 kV e da metalizadora Bal-Tec MED 020. Para
a análise, as amostras foram recobertas com ouro por pulverização catódica (sputtering).

3.2.3 Difração de raios X (DRX)
As medidas de difração de Raios-X foram realizadas para determinar as diferentes
fases cristalinas presentes nos catalisadores. Esta técnica permite identificar a estrutura
cristalina presente por meio de efeitos de interferência causados pela difração de radiações
eletromagnéticas de pequeno comprimento de onda (os chamados raios X). A amostra, na
forma de pó, é submetida a um feixe monocromático de raios X, os quais interagem com os
elétrons da rede cristalina, provocando varias difrações e também interferências construtivas e
destrutivas.
29

A radiação refratada é registrada e o registro é conhecido como difratograma, o qual é
um gráfico de intensidade de reflexão versus angulo de Bragg (2θ). Nele, uma serie de picos
aparece, os quais constituem uma característica própria do material estudado, podendo ser
identificado. Para isso utiliza-se a Lei de Bragg (equação 19).
nλ = 2dsenθ

(19)

onde,
θ = angulo de incidência em relação ao plano considerado (Ângulo de Bragg)
λ = comprimento de onda da radiação
n = ordem de refração
d = distância entre os planos atômicos

Deste modo, submetendo-se uma amostra cristalina a um feixe de raios X de
determinado comprimento de onda e traçando um espectro com a intensidade de radiação
difratada em função do ângulo de incidência, obtêm por meio dos máximos de difração, um
conjunto de distâncias entre planos cristalinos. Como os cristais que constituem os diferentes
minerais apresentam diferentes distancias interplanares, é possível identificar os principais
minerais presentes comparando com dados de referencia disponível na base de dados do Joint
Commite on Powder Diffraction Standars (JCPDS) – International Center of Diffraction Data
(CIENFUEGOS, F.; VAITSMAN, 2000).

As medidas por DRX dos catalisadores, antes e depois dos testes catalíticos, foram
feitas em um difratômetro Rigaku Multiflex (λ = 1.5406Å; 40Kv-30mA) com varredura de 5º
a 80º, a 2º.min-1, utilizando CuK-α. Os compostos formados foram identificados por
comparação com a base de dados JCPDS - International Center of Difraction Data (JCPDS,
1994).
O tamanho dos cristalitos (D) pode ser calculado pela equação de Scherrer (equação
20) apresentada a seguir:
D (1 1 1) = K * λ/β * cos(θ)

(20)

Onde:
θ = angulo de Bragg considerado
β = largura da linha a meia altura, correspondente ao pico principal
λ = radiação (1,5406).

K = valor constante igual a 0,9
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3.2.4 Determinação da Área Superficial Específica
A determinação da área superficial específica dos catalisadores baseia-se na medida do
volume de nitrogênio adsorvido necessário para formar uma monocamada de moléculas
fissisorvidas na superfície do material. Este volume pode ser calculado a partir do volume de
gás adsorvido em diversas pressões relativas p/p0, na temperatura do nitrogênio líquido (77K).
Para os valores de p/p0 têm-se os volumes de nitrogênio adsorvidos V, e através da equação
de B.E.T. elaborada por Braunauer Emmet e Teller (equação 21; CARDOSO, 1987),
determina-se o volume de N2, adsorvido para formar a monocamada;
=

+

⁄

(21)

onde p0 é a pressão de saturação de N2 líquido, V é o volume de N2 adsorvido à pressão p/p0,
Vm é o volume de N2 para cobrir a monocamada do adsorbato e C é a constante do sistema
gás-sólido (BRUNAUER; EMMETT; TELLER, 1938).

A curva de

versus

⁄

é chamada isoterma de adsorção. Os coeficientes

angular e linear são determinados, obtendo-se os valores de Vm e C, respectivamente.
Utilizando o Vm (cm3) obtido, determina-se a área superficial específica (Sg, m2.g-1) do
catalisador através da equação 22:

Sg = n.σ. Vm/ ma

(22)

Na qual n é (6,023 x 1023 / 22,414 moléculas/ cm3), σ é a área de cobertura de uma molécula
de N2 adsorvido (16Å) e ma é a massa de amostra (g). As medidas de área superficial foram
realizadas em um equipamento Nova1000e Surface Area & Pore Size Analyser
(Quantachrome Instrument), os resultados de adsorção de nitrogênio foram tratados segundo o
método BET.
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3.2.5 Redução a temperatura programada (RTP)
Esta técnica tem como objetivo a identificação das espécies reduzíveis presentes nos
catalisadores. A técnica de RTP tem seu fundamento na medida de consumo de hidrogênio,
associada com a redução das espécies oxidadas presentes na amostra, quando esta é submetida
a um regime de aquecimento em condições de temperatura programada.
O perfil de RTP representa um ou mais picos, cada pico se refere a um processo de
redução, envolvendo uma espécie particular presente no sólido, caracterizado por uma
temperatura máxima de consumo. A área sob o pico é proporcional a quantidade total de H2
consumida na redução da espécie em questão.
As análises de RTP, do presente trabalho, foram realizadas em um reator tubular de
quartzo, utilizando uma unidade multipropósito. O consumo de H2 foi medido com um
detector de condutividade térmica (TCD) e o equipamento foi calibrado com pó de NiO puro.
Para determinar os perfis de redução foram utilizadas 100 mg de amostra, um fluxo de 30
ml.min-1 de uma mistura gasosa contendo 1,96% H2/Ar, e uma taxa de aquecimento de
5ºC.min-1 até chegar a 1000ºC.
3.2.6 Difração de Raios X - in situ
As análises de DRX in situ foram realizadas usando um difratômetro (Huber) na linha
de luz D10B-XPD do Laboratório Nacional de Luz Syncrotron (LNLS) em Campinas, Brasil.
A metodologia de análise foi detalhada por Ferreira et al. (2006, p. 48). O comprimento de
onda usado para cada análise foi de 1,5406 Å. Em cada análise foi explorada a região de
2Ө =25-70º. O catalisador foi colocado em um porta-amostra dentro de um forno com
temperatura programável. Neste sistema os catalisadores foram colocados em contato com as
respectivas corrente gasosas: N2 na temperatura ambiente, H2 na etapa de redução e
CH4/CO2/O2 na etapa de reação, de modo que o primeiro padrão de DRX foi adquirido em
temperatura ambiente numa corrente de N2 (100 mL.min-1); o segundo foi coletado sobre o
catalisador reduzido com H2 (5% H2/He, 50 mL min-1) na temperatura de 800ºC (DRX
coletado nesta temperatura) e o terceiro foi coletado nas condições de reação, onde o
catalisador reduzido foi exposto a corrente de CH4 (15,4 mL.min-1, 20%CH4/He), CO2 (10,3
mL.min-1, 20%CO2/He) e O2 (10,4 mL.min-1, 5% O2/He) na temperatura de 750ºC.
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3.2.7 Espectroscopia de Absorção de Raios X na região XANES
Um espectro de absorção de raios X fornece informações a respeito das transições
eletrônicas nos níveis mais internos de um átomo, sendo que a técnica de XAS consiste na
excitação dos elétrons localizados em níveis 1s ou 2p através da absorção dos raios X
(MAZALI, 2003).
O espectro XAS, pode ser descrito dividindo-se em três regiões principais:
a)

Região da pré-borda (pre-edge): refere-se às transições eletrônicas com absorção de
energia menor que a energia de ligação, as quais ocorrem apenas quando o átomo
absorvedor possui estados desocupados ou parcialmente desocupados. Tais transições
têm poucas probabilidades e, portanto, produzem somente pequenas oscilações no
espectro de absorção. A posição exata do pico depende de detalhes de estado de
oxidação, sítios de simetria d da natureza da ligação.

b)

Borda de absorção (edge): região caracterizada pelo aumento abrupto da absorção
quando a energia absorvida é suficiente para retirar elétrons do átomo absorvedor .

c)

Transições para o estado contínuo: Esta região é subdividida em sub-regiões: XANES e
EXAFS. As informações estruturais e eletrônicas ser encontradas na região XANES (que
se estende até 50eV acima da borda de borda de absorção), que contem informações
estéreo-químicas, podendo-se obter informações sobre o estado de oxidação, e a região
EXAFS (compreende a faixa de energia de 50 a 1000 eV acima da borda de absorção), a
partir da qual distancias atômicas precisas e números de coordenação do átomo
absorvedor podem ser obtidos (SOUZA, 2006).
No presente trabalho, o estado de oxidação do níquel no catalisador durante o processo

de redução, assim como durante a reação foi acompanhado por espectroscopia de absorção de
raios X na região próxima da borda de absorção do níquel (H2-RTP/XANES e reações in situXANES). As análises foram realizadas na linha D06-DXAS do Laboratório Nacional de Luz
Sincrotron (LNLS) em Campinas, utilizando como monocromador um cristal curvo de
Si(111). A metodologia de utilização do equipamento encontra-se detalhada em Meneses et
al. (2006, p. 468). O feixe foi focalizado diretamente sobre a amostra fixada em um portaamostra de cerâmica posicionada no interior de um reator de quartzo. O reator foi colocado
dentro de um forno de temperatura programável. Para a redução do catalisador, o reator foi
purgado com He (30 mL min-1) por 15 minutos e posteriormente o gás reagente 5%H2/N2 (30
mL min-1) foi introduzido no reator. O aquecimento foi feito com rampa de temperatura de
10°C min-1; sendo a redução/ativação feita a 800ºC. Os espectros XANES foram coletados
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continuamente com o aumento de temperatura. Finalizada a etapa de redução, o excesso de H2
foi eliminado em corrente de He (30 mL.min-1) por 5 minutos. Em seguida, os gases reagentes
CH4 (15,4 mL.min-1, 20%CH4/He), CO2 (10,3 mL.min-1, 20%CO2/He) e O2 (10,4 mL.min-1,
5% O2/He) foram alimentados na temperatura de 750ºC, por 30 minutos. Os espectros
XANES foram adquiridos in situ nas condições de reação. Os espectros XANES na borda do
Ni foram coletados com um detector CCD com tempo de exposição de 15ms e 50 varreduras
para cada espectro. O espectro de uma folha de Niº foi coletado para calibrar a energia dos
fótons. Todos os espectros foram coletados na faixa de 8200-8550 eV.

3.2.8 Espectroscopia fotoeletrônica de raios X
A espectroscopia de fotoelétrons excitados por raios X (também chamada de
espectroscopia eletrônica para analise química – ESCA) é uma técnica espectroscópica
utilizada para analisar as características superficiais de materiais sólidos. Esta técnica envolve
as primeiras camadas da superfície do material sendo desta forma muito importante para a
catálise, já que a partir dela é possível se obter informações sobre a composição elementar da
superfície do catalisador bem como informação sobre os estados de oxidação de cada
elemento presente.
O método baseia-se no efeito fotoelétrico onde um elétron das camadas mais internas
do átomo é ejetado quando um fóton de raios X (de energia hv) incide sobre ela. A energia
dos elétrons emitidos é então analisada por um espectrômetro e os dados são apresentados
como um gráfico de intensidade pela energia do elétron. A energia cinética do elétron é
experimentalmente medida no espectrômetro, e é dependente da fonte de raios-X empregada,
não sendo desta forma uma propriedade intrínseca do material. Geralmente são utilizadas
fontes de raios-X de alumínio ou magnésio.
Em XPS mede-se a intensidade de fotoelétrons como função das suas energias
cinéticas (Ek), porém os espectros de XPS são apresentados em função da energia de ligação
(BE). A energia de ligação (BE) é determinada pela diferença entre as energias totais do
átomo no estado inicial e do íon resultante, ou seja, depende do tipo de ligação química e das
vizinhanças do átomo no material sendo características de cada elemento químico. As
energias de ligação também contêm informações químicas, pois os níveis de energia dos
elétrons do caroço dependem do estado químico do átomo.
Os elementos presentes na superfície da amostra são caracterizados diretamente pela
determinação das energias de ligação dos picos fotoelétricos. Informações sobre a composição
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superficial da amostra são obtidas pela área do pico, que é proporcional ao numero de átomos
no volume detectado (WATTS, 1990).
As análises por XPS dos catalisadores NiO/MgO/ZrO2, antes da reação, foram feitas
com um espectromicroscópio de superfícies (Kratos XSAM HS) disponível no Centro de
Caracterização e Desenvolvimento de Materiais (CCDM), instalado na Universidade Federal
de São Carlos (UFSCar). A identificação dos elementos presentes na superfície foi feita
diretamente pela determinação das energias de ligação dos picos fotoelétricos. As análises
foram realizadas em ambiente de ultra-alto vácuo, empregando-se a radiação Kα do magnésio
como fonte de excitação, com energia de 1253,6 eV, voltagem de 11 kV e uma emissão de 4
mA. O ajuste dos picos foi feito usando-se o programa fornecido pelo fabricante do
equipamento,

com

curvas

gaussianas

(para

os

picos

C1s

e

O1s)

e

mistas

gaussianas/lorentzianas (para os demais picos), subtração do background e a rotina de
mínimos quadrados (NASCENTE, 2005). As energias de ligação foram referenciadas em
relação ao carbono C 1s em 284,8 eV para C 1s de C-C e/ou C-H como referência de energia
de ligação (Moulder, (1992)).
As análises por XPS dos catalisadores NiO/Y2O3/ZrO2, antes da reação, foram
realizadas com um espectrômetro PHOIBOS150 (SPECS, Alemanha), utilizando a fonte de
alimentação de alta voltagem HSA3500, em operação no Laboratório Nacional de Luz
Síncrotron (LNLS), em Campinas, Brasil. O espectrômetro possui uma fonte de luz
monocromática

Al Kα (hν = 1486,6 eV) e nove canais detectores, multiplicadores de

elétrons. A fonte monocromática foi operada a 10 kV e 10 mA, os espectros foram registrados
com a energia do analisador em 20 eV. Os espectros foram analisados com o programa
CasaXPS, versão 2.2.99. As energias de ligação foram referenciadas em relação ao carbono C
1s em 284,5 eV. A deconvolução dos picos fotoeletrônicos correspondentes aos níveis Ni 2p,
Zr 3d, Y 3d, O1s e C1s foram obtidos mediante ajuste com curvas Gaussianas, após subtração
do background usando a função Shirley. Cada pico foi analisado quantitativamente dividindo
a área integrada abaixo do pico pelo fator de sensibilidade atômica, sendo este fator igual a
1,0 para C1s (energia de ligação de 284,5 eV).
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3.3 Ensaios Catalíticos
A linha de reação utilizada para os testes catalíticos é apresentada na Figura 4. Os
ensaios catalíticos foram realizados com 100mg de catalisador, em um reator tubular de leito
fixo (quartzo), com diâmetro interno de 10 mm, ligado a um cromatógrafo a gás equipado
com dois detectores de condutividade térmica (TCD).
Antes do início de cada reação, os catalisadores foram reduzidos a 800ºC por 1 h
(dado pré-estabelecido pelas análises de RTP), sob fluxo de H2 puro com rampa de
aquecimento de 10ºC.min-1. Em seguida, a amostra foi levada à temperatura de reação (750
°C) sob um fluxo de N2 puro (para remover o excesso de H2 dentro do reator). A temperatura
de reação foi medida e controlada por um termopar inserido próximo ao leito catalítico.

Figura 4 - Linha de reação utilizada para testes catalíticos.

a) Bomba b) Manta evaporadora c) Reator
d) Serpentina e) Trapp de zeólita f) Cromatógrafo.

Os catalisadores foram testados sob duas condições:
Reforma seca de biogás: a proporção molar dos gases de alimentação utilizada foi 1.5CH4:
1CO2, para simular os componentes principais de um biogás com uma composição típica
(60% de CH4 e de 40% de CO2). Os fluxos foram: 43,5 mL.min-1 de CH4, 29 mL.min-1 de
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CO2 e 34,8 mL.min-1 de N2, resultando num fluxo total de 107,3 mL.min-1 no interior do
reator.

Reforma oxidativa de biogás: nesta reação, que combina reforma seca do metano e oxidação
parcial do metano, a alimentação da corrente de entrada foi uma mistura do biogás modelo
mais oxigênio (O2 adicionado como ar sintético, 21%O2 e 79%N2) em uma razão molar de
1.5CH4: 1CO2: 0,25O2 correspondendo a um fluxo de 43,5 mL.min-1 de CH4, 29 mL.min-1 de
CO2 e 7,3mLmin-1 de O2 (35 mL.min-1 de ar sintético), resultando em um fluxo total de 107,3
mL.min-1 no interior do reator.

Todas as reações foram realizadas a 750ºC. Os produtos e os reagentes não
convertidos foram analisados em um cromatógrafo a gás (Varian, Modelo CP 3800), em linha
com a unidade de teste catalítico, mediante uma válvula de injeção automática. O
cromatógrafo contém dois detectores de condutividade térmica e duas colunas empacotadas.
Uma coluna é do tipo peneira molecular 13X, que utiliza N2 como gás de arraste para análise
do H2; e a outra coluna é do tipo Porapak que utiliza He como gás de arraste para a análise
dos demais produtos (CH4, CO2, CO e N2). Os resultados coletados foram integrados em
tempo real com ajuda de um programa próprio do cromatógrafo.
A taxa de deposição de coque (mmol C.h-1) foi medida como o aumento aparente de
massa do catalisador após 6 h de reação. As conversões de CH4 e CO2 foram calculadas pela
equação 23:

Rconversão (%) = (Mols R entrada do reator − Mols R saída do reator) / (Mols R entrada do reator)

(23)

Na qual R é o reagente CH4 ou CO2.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Caracterização dos catalisadores

4.1.1 Caracterização dos catalisadores NiO/MgO/ZrO2 variando o teor de Mg.
Área Superficial específica – método BET
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A Tabela 2 apresenta os valores de área superficial encontrada para os catalisadores.
De acordo com a tabela, observa-se que a adição de 4% de MgO não alterou o valor da área
superficial, sendo que as áreas superficiais das amostras NiZ e Ni4MZ mantêm-se constantes
(16m2g-1). Com o aumento do teor de MgO observou-se um aumento gradual no valor da área
superficial, sendo o maior valor obtido para a amostra Ni suportada em MgO puro (36 m2g-1).

Tabela 2– Área superficial dos catalisadores NiO-MgO-ZrO2 com variação de Mg.
Calisador

Área BET (m2.g-1)

NiZ

16

Ni4MZ
Ni20MZ
Ni40MZ
NiM

16
23
26
34

A proximidade dos valores de área superficial entre as amostras NiZ e Ni4MZ pode
ser devido à solubilidade do MgO na estrutura do ZrO2, levando à formação de uma solução
sólida do tipo MgO-ZrO2 na amostra Ni4MZ. De acordo com a literatura (MARTINEZLOPEZ, 1990, p. 146; MARCOS; GOUVÊA, 2004, p. 40), a formação da solução sólida
MgO-ZrO2, tem um limite de solubilidade ao redor de 8,6% em mols de MgO, sendo que
acima desse teor ocorre a segregação do MgO na superfície da solução sólida. Partículas de
MgO segregadas contribuem com o aumento da área superficial, o que explicaria a tendência
encontrada nos valores da área superficial das amostras preparadas (Tabela 2).

Difração de Raios X

A Figura 5 apresenta os difratogramas (DRX) dos catalisadores preparados. Nas
amostras NiZ e Ni4MZ observam-se picos correspondentes à fase monoclínica do ZrO2
(JCPDS 83-0944) juntamente com picos referentes à fase tetragonal do ZrO2 (JCPDS 811549). A maior intensidade do pico em 30,2º, referente à fase tetragonal do ZrO2, indica a
predominância dessa fase nos materiais aqui preparados. Com o aumento do teor de MgO
ocorre o desaparecimento dos picos referentes à fase monoclínica do ZrO2 e os picos da fase
tetragonal do ZrO2 tornaram-se mais largos. A partir do teor de 20% em mol de MgO não se
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observa mais a presença da fase monoclínica. Este comportamento é um indicativo de que a
adição de Mg+2 à estrutura de ZrO2 estabiliza a fase tetragonal do ZrO2, formando a respectiva
solução sólida MgO-ZrO2, processo que ocorre durante a etapa de calcinação. Como a fase
tetragonal da ZrO2 é estabilizada pela adição de MgO na amostras Ni4MZ e Ni20MZ, pode
se dizer que o ZrO2 interage principalmente com o MgO.
A Tabela 3 apresenta os valores de parâmetro de rede do ZrO2 calculados a partir do
pico (111) da fase tetragonal. Os dados apresentados nesta tabela mostram que os valores do
parâmetro de rede de todas as amostras são menores que o do ZrO2 puro (5,10 Å) e ainda que
ocorre uma diminuição do valor do parâmetro com o aumento do teor de MgO. Isto se deve a
uma contração da rede cristalina do ZrO2 causada provavelmente pela substituição de alguns
íons Zr4+ por íons Mg2+ na rede do ZrO2, uma vez que o raio iônico do Mg2+ (0.57Å) é menor
do que do Zr4+ (0,59 Å) (SHANNON,1976).

Tabela 3 – Tamanho médio do cristalito (D) e parâmetro de rede dos catalisadores NiOMgO-ZrO2 com variação de Mg.
Tamanho médio do cristalito D (nm)
Catalisador

Parâmetro de rede
(Å)

ZrO2 (111)

NiO (220)

a ZrO2

a NiO

NiZ

17,5

23,1

5,090

4,15

Ni4MZ

16,2

23,0

5,083

4,16

Ni20MZ

10,8

16,1

5,074

4,17

Ni40MZ

9,9

14,8

5,052

4,18

NiM

-

14

-

4,18
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Figure 5 - DRX dos óxidos dos catalisadores NiO-MgO-ZrO2 com variação do teor de Mg.
Difratogramas ampliados entre os ângulos 40°-45°(a); Difratogramas ampliados
entre os ângulos 28°-32° (b): fase tetragonal do ZrO2(T), fase monoclínica do ZrO2
(M), Solução sólida NiO-MgO: NiO.
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Além disso, de acordo com a literatura, a solubilização do Mg+2 na rede cristalina de
ZrO2 também leva à geração de vacâncias de oxigênios, as quais são originadas para
compensar a diferença do estado de oxidação entre Zr+4 e Mg+2, mantendo assim a eletroneutralidade da rede (CHANDRA et al., 2000; SUPAPORN et al., 2008).
A estimativa do tamanho do cristalito foi feita pela equação de Scherrer (KLUG;
ALEXANDER, 1974) e os valores calculados são apresentados na Tabela 3. O cálculo foi
feito usando o pico de maior intensidade (111) da fase tetragonal do ZrO2 obtido a partir dos
difratogramas. De acordo com os valores obtidos, tem-se que com o aumento do teor de MgO
ocorre uma diminuição no tamanho do cristalito de ZrO2, possivelmente devido à contração
da rede cristalina do ZrO2 como resultado da solução sólida MgO-ZrO2.
A Figura 5c apresenta também os picos de difração atribuídos ao NiO na fase cúbica
(JCPDS 78-0643). Na amostra NiZ, o NiO e o ZrO2 encontram-se em fases separadas (não
houve deslocamento do pico principal nem da zircônia e nem do NiO), indicando uma
interação muito fraca entre estes dois óxidos. A amostra NiZ apresenta o pico principal
referente ao NiO em (43,45º). Com a adição do MgO, as amostras apresentam o pico principal
do NiO deslocado para menores ângulos, sendo que esse deslocamento ocorre à medida que o
teor de MgO aumenta. Nas amostras com adição de MgO observam-se picos em 2Ө= 37,26º;
43,30º; 62,9º, os quais podem ser atribuídos à formação da solução sólida NiO-MgO, o qual é
evidenciada pelo deslocamento progressivo do pico principal do NiO (Figura 5c).
A formação da solução sólida NiO-MgO também pode ser evidenciada pelo aumento
do parâmetro de rede do NiO (Tabela 3); o aumento do parâmetro de rede pode ser explicado
pelo fato do raio iônico do Mg2+ (0,57Å) ser maior que do Ni2+ (0,55 Å) (SHANNON, 1976;
CHOUDHARY; MAMMAN, 2000; HANG; RUCKENSTEIN, 1997), o que sugere a
inserção dos cátions Mg2+ na rede cristalina do NiO (estrutura cúbica). O parâmetro de rede
do NiO aumentou com o aumento do teor de MgO na mistura. A formação da solução sólida é
possível devido aos dois óxidos possuírem estrutura cúbica de face centrada (FCC) com
valores de parâmetro de rede próximos (4,19 Å e 4,21 Å para o NiO e o MgO,
respectivamente), comprimentos de ligação muito semelhante (2,10 Å e 2,11 Å para NiO e
MgO, respectivamente) e cargas iônicas idênticas. Este comportamento é similar a outros
trabalhos encontrados na literatura (CHOUDHARY et al., 2000; HANG; RUCKENSTEIN,
1996).
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Espectroscopia Fotoeletrônica de Raios X (XPS)

A espectroscopia de fotoelétrons excitados (XPS) foi utilizada para obter informações
sobre o estado de valência dos elementos constituintes do catalisador assim como a
composição atômica na superfície; estes resultados encontram-se resumidos nas Tabelas 4-5.
De acordo com resultados da Energia de Ligação apresentados na Tabela 4 (Binding
Energies: BE em eV), a mudança do número de coordenação dos átomos de Zr (da estrutura
cristalina monoclínica para a tetragonal) é confirmada pela mudança dos valores de BE do Zr
no nível 3d5/2 nas amostras que contêm MgO em comparação com o valor do Zr encontrado
na amostra NiZ. Neste contexto tem-se que a BE para Zr3d5/2 na amostra NiZ possui o valor
de 182 eV, o qual é muito próximo do valor teórico para o Zr3d5/2 no ZrO2 puro na fase
monoclínica (182,1 eV) (DAMYNOVA et al., 2008). Com a adição de MgO (amostras
Ni4MZ, Ni20MZ e Ni40MZ) observa-se a diminuição no valor de BE. Esta diminuição pode
ser interpretada em termos de transferência de elétrons do íon Mg2+ para o íon Zr4+, pois
quando o teor de MgO foi aumentado a BE do MgO aumentou progressivamente (de 48,5 eV
no Ni4MZ para 49,7 eV no Ni40MZ) indicando que o aumento de MgO aumentou as
interações entre estes dois óxidos. Estas transferências de elétrons podem ser conseqüência da
formação da solução sólida MgO-ZrO2, o que concorda com o encontrado nas análises DRX,
discutido anteriormente.

Tabela 4 – Energias de ligação (BE, eV) dos picos principais dos espectros XPS dos
elementos presentes nos catalisadores NiO-MgO-ZrO2.
Catalisador

Energias de ligação (BE, eV)
Zr 3d5/2

Ni 2p3/2

Mg 2p

NiZ

182,0

855,1

-

Ni4MZ

181,7

854,6

48,5

Ni20MZ

181,9

855,0

49,6

Ni40MZ

181,9

854,8

49,7

-

855,3

49,6

NiM
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Segundo a literatura (PAVIZOTTO et al., 2007; SRINIVAS et al., 2003), o valor de
BE para o nível Ni 2p3/2 do Ni2+ no NiO puro é 855 eV. Este valor é muito próximo a BE do
Ni2+ na amostra NiZ, o que significa que a adição de ZrO2 não afetou o ambiente químico do
Ni neste catalisador, levando à interações muito fracas entre NiO e ZrO2.
Na amostra NiM, a BE para o nível Ni 2p3/2 (855,3 eV) é maior do que o valor do Ni
2p3/2 no NiO puro (855 eV), enquanto que o valor da BE para Mg 2p (49,6 eV) é menor do
que no MgO puro (50,5 eV), estes valores indicam que houve uma transferência de elétrons
de Ni para Mg. Esta transferência de elétrons fortaleceu a interação entre estes óxidos, o que
pode ser conseqüência da formação da respectiva solução sólida (RUCKENSTEIN; HANG,
1999). Similarmente, nas amostras Ni4YZ, Ni20YZ e Ni40YZ, os valor da BE do Mg 2p é
menor do que o BE do Mg 2p no MgO puro (50,5 eV), sugerindo uma transferência de
elétrons de Ni para Mg devido à formação da solução sólida NiO-MgO nestes catalisadores,
como sugerido pelas análises DRX.
A variação não uniforme dos valores da BE para o Ni 2p3/2 nas amostras Ni4MZ,
Ni20MZ e Ni40MZ, pode ser resultado de diferentes interações entre as espécies NiO e ZrO,
NiO e MgO, as quais podem ter sido favorecidas devido ao método de polimerização
empregado na preparação.
Os valores das razões atômicas do magnésio, níquel e zircônio na superfície dos
catalisadores (estimados mediante as análises de XPS) e os valores das razões atômicas destes
átomos no bulk (estimados por EDX) do catalisador são apresentados na Tabela 5.

Tabela 5 – Razões atômicas na superfície e no bulk dos catalisadores NiO-MgO-ZrO2 com
variação de Mg.
Razões atômicas no bulk (EDX)
at% *

Razões atômicas XPS
(%)

Mg

Ni

Zr

Mg

Ni

Zr

1,2(2)
5,4(11)
10,0(20)
85,6(85)

39,7(34)
34,4(34)
34,8(32)
31,4(30)
14,4(15)

60,3(66)
64,4(64)
59,8(57)
58,6(50)
-

9
16
32
90

25
16
14
12
10

75
76
70
56
-

Catalisador

NiZ
Ni4MZ
Ni20MZ
Ni40MZ
NiM

* Os valores teóricos das razões atômicas (%) se encontram entre parêntesis
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Os valores teóricos calculados para o bulk são bem próximos àqueles valores obtidos
pelas análises EDX. De acordo com a Tabela 5, observa-se um enriquecimento de Mg na
superfície com o aumento da carga do MgO. Nas amostras Ni4MZ, Ni20MZ e Ni40MZ, a
concentração superficial dos átomos de zircônio e níquel diminuiram com o aumento da carga
de Mg. A concentração atômica do níquel na superfície diminuiu inversamente proporcional
ao aumento do teor de magnésio. Estas tendências são as mesmas tendências encontradas para
as razões atômicas no bulk obtidas pelas análises por EDX de cada catalisador (Tabela 5).
Comparando os valores de concentração atômica de Ni, tanto do bulk, como da
superfície, se observa que as concentrações do níquel são menores na superfície. Este efeito
pode ter ocorrido em função da formação da solução sólida, NiO-MgO, formada em cada
catalisador que contém MgO (as diferenças são mais notórias nestes catalisadores), o qual
favoreceu o transporte de átomos de níquel para o bulk do material. Nota-se que a amostra
NiM possui uma quantidade de níquel na superfície muito próxima do valor encontrado no
bulk (Tabela 5), em comparação com as outras amostras, isto indica que nesta amostra o
níquel encontra-se homogeneamente distribuído em toda a amostra; possivelmente devido à
formação da solução sólida NiO-MgO.

Redução a temperatura programada (RTP)

A Figura 6 apresenta os perfis de RTP dos catalisadores e a Tabela 6 apresenta os
valores de consumo de hidrogênio estimados.
Os suportes catalíticos do tipo MgO-ZrO2, correspondentes às amostras 4MZ, 20MZ,
40MZ, não apresentaram uma redução significativa na faixa de temperatura analisada (< 3%
de redução da massa total). Para as amostras contendo níquel, os picos dos perfis RTP dos
catalisadores NiO-MgO-ZrO2 foram atribuídos à redução do NiO (NiO+H2→Niº+H2O).
Na Figura 6 se observa a presença de duas áreas demarcadas, as quais correspondem a
dois picos de redução, um de baixa temperatura e o outro de alta temperatura, nomeados pico
I e II. A presença desses dois picos indica a existência de dois tipos diferentes de espécies
NiO na superfície do material, sendo estas: espécies de NiO em fraca interação (pico em baixa
temperatura) e espécies de NiO em forte interação (pico em alta temperatura) com o suporte
catalítico. De acordo com a Figura 6, a amostra NiZ apresenta o pico I mais intenso em
comparação com os seus correspondentes nas demais amostras. Isto indica mais espécies de
NiO em fraca interação com o suporte ZrO2, o que explica a alta reducibilidade dessa amostra
(97% de redução de acordo com a Tabela 6). Isto é consistente com os resultados encontrados
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nas análises de DRX, onde a adição de NiO ao ZrO2 não estabilizou a fase tetragonal do ZrO2,
sugerindo uma baixa afinidade entre esses óxidos

Figura 6 - Perfis H2-RTP dos catalisadores NiO-MgO-ZrO2 com variação de Mg.
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Tabela 6 – Áreas integradas dos picos RTP dos catalisadores NiO-MgO-ZrO2 com variação
de Mg expressas em mols de H2.

Catalisador

H2 consumido (mol x 106)

Redução (%)

I

II

Total

NiZ

300

14

314

97

Ni4MZ

220

60

280

87

Ni20MZ

120

100

220

69

Ni40MZ

120

70

190

58

NiM

49

-

49

15

Por outro lado, quando se adiciona MgO à mistura NiO/ZrO2, observa-se nos perfis
das amostras Ni4MZ, Ni20MZ e Ni40MZ um contínuo decréscimo na intensidade dos picos
de redução em baixa temperatura (pico I) enquanto que os picos de redução II tornam-se mais
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notórios. Além disso, observa-se um deslocamento de ambos os picos para temperaturas mais
elevadas, mais uma vez indicando a formação de uma solução sólida NiO-MgO, a qual
apresenta alta estabilidade térmica sendo necessárias altas temperaturas para sua redução, o
que explica a baixa porcentagem de redução do NiO na amostra NiM, quando comparada com
as demais (HANG; RUCKENSTEIN, 1997).
A substituição de espécies Mg2+ na estrutura do ZrO2, gera vacâncias de oxigênio, as
quais podem facilitar a redução do NiO no catalisador. As vacâncias podem interagir
fortemente com os átomos de oxigênio terminais dos clusters de NiO, localizados nas
vizinhanças destas vacâncias, enfraquecendo assim à ligação Ni-O, ou ainda podem
enfraquecer as ligações das moléculas de H2 (H-H) facilitando sua reação com os clusters de
NiO superficiais, produzindo moléculas de H2O e de Niº em ambos os casos (DOW;
HUANG, 1996a; DOW; HUANG, 1996b). Estudos anteriores (HANG; RUCKENSTEIN,
1997; BELLIDO et al., 2009) afirmam que tanto as vacâncias de oxigênio (do suporte
catalítico) quanto a formação da solução sólida NiO-MgO influenciam na redução do NiO na
superfície do catalisador. As vacâncias de oxigênio facilitam a redução do NiO a menores
temperaturas, enquanto que a solução sólida NiO-MgO dificulta a redução do NiO. Neste
contexto, segundo os perfis RTP dos catalisadores NiO-MgO-ZrO2 (do presente trabalho) a
redução é influenciada principalmente pela solução sólida NiO-MgO formada em cada
catalisador que contém MgO, diminuindo assim, a porcentagem de redução do catalisador
(Tabela 6) e deslocando os picos de redução para maiores temperaturas (Figura 6).

4.1.2 Caracterização dos catalisadores NiO/MgO/ZrO2 com variação do teor de Ni
Difração de Raios X e Área Superficial específica – método BET

A Figura 7 apresenta os difratogramas de DRX dos catalisadores antes da reação.
Nesta figura a estabilização da fase tetragonal da zircônia é devida à formação da solução
sólida MgO-ZrO2 no suporte. Como era esperado, altos teores de níquel levaram ao
aparecimento de picos de NiO (FCC) de maior intensidade. O tamanho médio dos cristalitos
do ZrO2 e do NiO foram calculadas pela equação de Scherrer (KLUG; ALEXANDER, 1974),
e os resultados são apresentados na Tabela 7. Estes valores indicam que maiores teores de
níquel levaram à formação de cristalitos maiores de NiO e ao decréscimo no tamanho do
cristalito de ZrO2.
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Figura 7– Padrões DRX dos catalisadores NiO-MgO-ZrO2 com diferentes teores de níquel,
antes da reação (o: fase tetragonal do ZrO2, +: fase cúbica do NiO).
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Tabela 7– Propriedades texturais dos catalisadores NiO-MgO-ZrO2 com diferentes teores de
níquel e resultados obtidos por RTP.
Catalisador

Tamanho médio do cristalito

Área

% Redução

D (nm)

superficial

(RTP)

ZrO2 (111)

NiO (220)

(m2. g-1)

20MZ

5

-

49

-

10Ni20MZ

10

11

26

34

20Ni20MZ

11

16

23

65

40Ni20MZ

8

18

15

82

Considerando os valores de área superficial apresentados na Tabela 7, o suporte
catalítico MgO-ZrO2 possui maior valor de área superficial do que os respectivos
catalisadores. O aumento no teor de níquel nos catalisadores levou a um decréscimo na área
superficial do catalisador. Neste contexto, a amostra 40Ni20MZ, a qual possui a maior
quantidade de níquel, foi a que apresentou o menor valor de área superficial (15 m2g–1), o que
pode ser devido a presença de cristalitos de óxido de níquel de maior tamanho (ver Tabela 7)
e que podem bloquear mais efetivamente os poros do catalisador, causando a diminuição da
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área superficial. Resultados similares foram encontrados por Nguyen et al. (2008) no estudo
de catalisadores de Ni/ZrO2.
De acordo com a Tabela 7, nota-se que existe uma relação inversa entre o tamanho do
cristalito e a área superficial dos catalisadores, pois as amostras 20MZ e 10Ni20MZ, que
possuem pequenos tamanhos de cristalito de ZrO2 possuem os maiores valores de área
superficial. Outra importante observação é que o aumento dos cristalitos do NiO parece
influenciar no tamanho dos cristalitos do ZrO2, pois o tamanho dos cristalitos do ZrO2
diminuem a medida em que o teor de níquel aumenta nas amostras (40Ni20MZ).

Redução a temperatura programada (RTP)

Os perfis RTP dos catalisadores NiO-MgO-ZrO2 com vários teores de níquel (1040%) são apresentados na Figura 8. Considerando que o Ni2+ é reduzido a Ni0 (NiO+H2→
Ni+H2O) sem outros estados de oxidação intermediários, os picos de consumo de hidrogênio
foram atribuídos à redução das espécies de NiO em diferentes interações com o suporte
catalítico (MOLINA; PONCELET, 1998; DONG et al., 2002).
Figure 8 - Perfis RTP dos catalisadores NiO-MgO-ZrO2 com diferentes teores de níquel.
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De acordo com a Figura 8, o suporte catalítico MgO-ZrO2, representado pela amostra
20MZ, não apresentou uma redução significativa na faixa de temperatura analisada (<3% de
redução); isto deve-se à forte interação da solução sólida formada que não permite que os
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oxigênios superficiais sejam removidos facilmente pelo H2. De acordo com a literatura
(MALET et al.,1997, p. 139), o pico de redução do NiO (puro) ocorre em torno de 380°C.
Neste trabalho, este pico foi observado em temperaturas maiores, o que ocorre devido à forte
interação entre o NiO e o MgO do suporte MgO-ZrO2. De forma geral, na Figura 8 os picos
em baixas temperaturas (α1 e α) são atribuídos à redução de espécies de NiO em fraca
interação com o suporte; já a redução das espécies de NiO em forte interação (α2) encontra-se
em temperaturas relativamente mais elevadas. Essas últimas envolvem as espécies de NiO no
bulk do catalisador, assim como espécies NiO mais dispersas na superfície que são mais
difíceis de reduzir.
No perfil de RTP da amostra 10Ni20MZ (Figura 8) observam-se três picos: α1 (em
430°C), α (em 550°C) e α2 (em 680°C), que correspondem as espécies de NiO com diferentes
interações com o suporte. Observa-se que nessa amostra, 10Ni20MZ, os picos α e α2 são
muito próximos um do outro e a intensidade de α2 é maior que α. Com o aumento do teor de
níquel (amostra 20Ni20MZ) observa-se uma melhor separação entre os picos α e α2, e
observa-se ainda um deslocamento do pico α para menor temperatura (500°C) sendo que o
pico α2 permaneceu em 680°C. Observa-se ainda uma inversão nas intensidades dos picos α
e α2, sendo nesse caso α maior α2 e indicando um aumento das espécies de NiO em menor
interação com o suporte.
Com o aumento do teor de níquel para 40%, amostra 40Ni20MZ, o pico α se deslocou
para temperatura ainda menor (450°C) e paralelamente observou-se que com o aumento no
teor de teor de níquel para 40% a intensidade do pico α aumentou ainda mais em relação a
α2, o máximo do

pico α se deslocou novamente para menores temperaturas 450°C.

Paralelamente, nota-se que o consumo de hidrogênio neste pico aumentou consideravelmente,
indicando um aumento na quantidade de partículas de NiO superficiais, em menor interação
com o suporte e que leva a uma menor dispersão do Ni0 na superfície do catalisador durante o
processo de redução.
A área do pico α2 nas amostras 10Ni20MZ, 20Ni20MZ e 40Ni20MZ aumentou com o
aumento do teor de níquel em todos os casos, e isto sugere que o aumento do teor de níquel
favoreceu a quantidade de espécies de NiO fortemente interagidas com o suporte catalítico e
que estas espécies encontram-se sempre em ambientes químicos muito similares. Além disso,
nota-se que este pico permaneceu na mesma temperatura (680°C) para todas as amostras. O
pico α1 desapareceu nos catalisadores com alto teor de níquel (20% e 40%Ni), provavelmente
devido à maior formação de espécies de NiO referentes aos picos α e α2 presentes. As
vacâncias de oxigênio produzidas pela solução sólida MgO-ZrO2 parecem estar envolvidas
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no processo de redução das espécies de NiO na superfície, como encontrado em outro
trabalhos (BELLIDO, ASSAF, 2009; DOW, HUANG, 1996; YOUN et al. 2010) para
soluções solidas baseadas em zircônia (MOx-ZrO2; onde M=Ca, Mg ou Y).
Segundo a literatura as vacâncias de oxigênio podem interagir fortemente com os
átomos de oxigênio terminais dos clusters de NiO e enfraquecer as ligações Ni-O, além de
poderem polarizar as moléculas de H2 (H-…H+) para reagir mais facilmente com os oxigênios
terminais dos clusters de NiO (DOW; HUANG, 1996). Desta forma, é possível que as
vacâncias de oxigênios tenham facilitado a redução das espécies de NiO superficiais, pois os
picos α deslocaram-se para menores temperaturas em maiores teores de níquel. As espécies
α2 parecem não ser afetadas pelas vacâncias de oxigênio, pois não sofreram deslocamento
para menores temperaturas. A presença de vacâncias de oxigênio também podem ter um
efeito positivo na remoção do carbono depositado em reações de reforma de hidrocarbonetos
devido à mobilidade de oxigênios na estrutura da solução sólida tetragonal do MgO-ZrO2.
Esse efeito será discutido em seção correspondente aos testes catalíticos.
Na Tabela 7 são apresentadas as porcentagens de redução do óxido de níquel nos
catalisadores. Observa-se que a porcentagem de redução aumenta com o teor do níquel no
catalisador, sugerindo que em baixos teores de Ni (10Ni20MZ e 20Ni20MZ) as partículas de
NiO interagem mais fortemente com o suporte, possivelmente devido à formação da solução
sólida NiO-MgO (como já foi observado nas análises de DRX e XPS dos catalisadores NiOMgO-ZrO2 com diferentes teores de MgO).
Difração de Raios X – in situ

Os resultados das análises de DRX in situ se encontram na Figura 9 e o tamanho
médio dos cristalitos calculados pela equação de Scherrer (KLUG; ALEXANDER, 1974) é
apresentado na Tabela 8. De acordo com a Figura 9, os cristalitos de NiO das amostras
20Ni20MZ e 40Ni20MZ foram reduzidos quase completamente na temperatura de 800ºC,
como foi previamente encontrado na análise RTP (ver Figura 8). Os difratogramas dos
catalisadores nas condições de reação indicam que não houve oxidação do Ni0 durante o
tempo de reação exposto (ver a seção correspondente a parte experimental). Além disso,
observa-se um aumento no tamanho dos cristalitos de Ni0 nas condições de reação e este
aumento é maior na amostra 40Ni20MZ (Tabela 8). Portanto, parece que as condições de
reação favoreceram a aglomeração de cristalitos de Niº na superfície do suporte.
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É conhecido que as moléculas de CH4 podem reduzir algumas espécies de NiO da
superfície do catalisador durante a reação de reforma de metano e gerar mais centros ativos
(RUCKENSTEIN; HANG, 1999). Possivelmente este fato, juntamente com a alta temperatura
utilizada na reação, pode ter influenciado o aumento do tamanho dos cristalitos de Ni0 na
superfície do catalisador.
Nos difratogramas de DRX dos catalisadores nas condições de redução e de reação
apresentados na Figura 9 (20Ni20MZ e 40Ni20MZ), observa-se a aparecimento de novos
picos, que podem ser atribuídos à formação do óxido de níquel de zircônio (Zr3NiO: JCPDS
81-0610), indicando que estas condições favoreceram fortes interações entre o Ni0 e o ZrO2
levando à formação do óxido de níquel zircônio.
Resultados similares foram encontrados por Chandra et al. (2000, p. 203), no qual
altos teores de Ni (20% e 40% em massa total) no catalisador NiO/ZrO2, estabilizaram a fase
tetragonal da zircônia em temperaturas de calcinação acima de 700ºC. Yamasaki et al. (2006,
p. 28) e Li et al. (2003, p. 112) também relataram a formação de soluções sólidas NiO-ZrO2
em condições extremas de temperatura.
A formação desta solução sólida é devida ao alto teor de níquel nos catalisadores e às
condições extremas de temperatura e atmosfera redutora de H2. Em princípio, o tamanho do
cristalito do ZrO2 de 21nm e 14nm (nas condições de redução) e de 33nm e 19nm (nas
condições de reação) para os catalisadores 20Ni20MZ e 40Ni20MZ, respectivamente,
favoreceu as reações superficiais e a difusão dos átomos de Niº na rede cristalina do ZrO2, o
que levou à formação da espécie Zr3NiO.
Tabela 8 - Tamanho médio dos cristalitos obtidos pelo DRX in situ dos catalisadores NiOMgO-ZrO2 com diferentes teores de níquel.
Tamanho médio do cristalito
D (nm)

Catalisador

ZrO2 (111)

Ni0 (111)

20Ni20MZ (800ºC+H2)

21

22

20Ni20MZ (750ºC+reação)

33

33

40Ni20MZ (800ºC+H2)

14

30

40Ni20MZ (750ºC+reação)

19

60
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Figura 9- DRX in situ dos catalisadores 20Ni20MZ e 40Ni20MZ (o: Fase tetragonal da
ZrO2; + fase cúbica do NiO; x: fase cúbica de Niº; ■: óxido de níquel-zircônio).
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4.1.3 Caracterização dos catalisadores NiO-Y2O3-ZrO2 com variação do teor de Y.
Difração de Raios X e Área Superficial específica – método BET

A Figura 10 apresenta os difratogramas dos catalisadores na forma óxida (antes da
reação). Os valores do parâmetro de rede para ZrO2 e NiO calculados a partir dos seus
respectivos picos principais encontram-se na Tabela 9. Os valores de área superficial
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específica mostram uma diminuição da área superficial conforme o teor ítrio foi aumentando
(a amostra com 4% ítrio apresentou o maior valor de área superficial); isto pode ser devido a
que altos teores de ítrio favoreceram a formação de cristais de ZrO2 de menor tamanho
(9,8nm para Ni40YZ, Tabela 9); assim os pequenos cristais de ZrO2 poderiam estar
obstruindo os poros da superfície do catalisador, levando à baixos valores de área superficial.
A Figura 10a mostra que o catalisador NiZ apresenta as duas fases da zircônia:
tetragonal e monoclínica, porém os picos da fase monoclínica (JCPDS 83-0944) desaparecem
com adição de Y2O3, como pode ser visto nos difratogramas das amostras Ni4YZ, Ni20YZ e
Ni40YZ. A Figura 10b apresenta em destaque a região de um dos picos referentes ao NiO e
pode-se observar o deslocamento desse pico para menores ângulos de Bragg a medida que a
carga de Y2O3 é aumentada nas amostras. Este efeito ocorre devido à difusão dos íons Y+3
(raio iônico Y3+ 0.93Å) na rede cristalina do NiO (raio iônico Ni2+= 0,78 Å), causando assim
a expansão do parâmetro de rede do NiO (Tabela 9) devido à formação da solução sólida
NiO-Y2O3 (YIN et al., 2007; WANG et al., 2008). A formação da solução sólida nesse caso é
possível devido a ambos os óxidos (NiO e Y2O3) possuírem estrutura do tipo cúbica de face
centrada (FCC) e raios iônicos adequados (WANG et al., 2008).
A Figura 10c apresenta em destaque a região do pico principal da fase tetragonal do
ZrO2, juntamente com picos da fase monoclínica. Conforme já dito, os picos da fase
monoclínica desaparecem com adição de Y2O3 e este efeito se deve ao fato de a adição de
Y2O3 ao sistema NiO/ZrO2 estabilizar a fase tetragonal do ZrO2 na temperatura ambiente,
formando a solução sólida Y2O3-ZrO2, conforme visto pelo deslocamento do pico em 30,34º
(BELLIDO; ASSAF, 2009; HIROKI et al., 2003). Estes resultados sugerem que íons Y3+
dissolveram-se na rede cristalina do ZrO2, substituindo alguns íons Zr4+ na estrutura. Este fato
é consistente com a expansão do parâmetro de rede do ZrO2, conforme apresentado na Tabela
9, o que sugere que os íons Y+3 de maior raio iônico (0,93 Å) entraram na rede cristalina da
ZrO2 (raio iônico do Zr4+ = 0,84 Å).
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Figura 10 - DRX dos catalisadores NiO-Y2O3-ZrO2 (antes da reação): (a) superposição dos
difratogramas, (b) ampliação entre ângulos de Bragg de 62º a 64º, (c) ampliação
entre ângulos de Bragg de 27º a 33º, (d) ampliação entre ângulos de Bragg de 40º
a 48º dos catalisadores reduzidos em H2 a 800 ºC (T: fase tetragonal da ZrO2,
M: fase monoclínica da ZrO2; NiO, Niº).
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Tabela 9- Propriedades físico-químicas dos catalisadores NiO-Y2O3-ZrO2 com variação de Y.

Catalisador
NiZ**
Ni4YZ
Ni20YZ
Ni40YZ
NiY

Tamanho médio do
cristalito: d (nm)
ZrO2 (111)
NiO (220)
17,5
23,1
16,4
20,4
11,2
17,3
9,8
15,0
14,7

Parâmetro de rede
(Å)
a ZrO2
a NiO
5,09
4,16
5,11
4,17
5,16
4,18
5,26
4,18
4,18

Area
BET
(m2 g-1)
16
26
17
12
10

D
(nm)
Niº
36,8
23,4
33,6
30,9
21,8

DM
2,8
4,3
3,0
3,3
4,6
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Essa expansão do parâmetro de rede pode ser visualizada pelo deslocamento contínuo
do pico principal (111) da fase tetragonal do ZrO2 para menores ângulos de Bragg, conforme
apresentado na Figura 10c (YIN et al., 2007; WANG et al., 2008). Nota-se também que o pico
atribuído à fase tetragonal do ZrO2 (Fig. 10c) torna-se mais largo, com o aumento do teor de
Y2O3, indicando uma diminuição no tamanho dos cristalitos, como visto na Tabela 9. Além
disso, devido à diferença de cargas entre Zr4+ e Y3+, a substituição parcial de zircônio por ítrio
na rede do ZrO2 leva à geração de vacâncias de oxigênio para compensar essa diferença de
carga, as quais podem influenciar as propriedades catalíticas desses materiais.
Os difratogramas obtidos por difração de raios X in situ dos catalisadores nas
condições de redução com H2 a 800 ºC, são mostrados na Figura 10d. Nesta figura, pode-se
ver em destaque o pico principal referente ao Ni0 de cada catalisador, o qual foi utilizado para
calcular o tamanho do cristalito (D, nm) através da equação de Scherrer. Os valores do
tamanho do cristalito de Ni0 dos materiais são apresentados na Tabela 9 (KLUG, 1974).
Para estimar a dispersão do metal (DM) da fase ativa do catalisador, alguns autores
(CHIEN;

CHIANG,

1990;

BARTHOLOMEW;

PANNELL,

1980;

JONES;

BARTHOLOMEW, 1988; ZHANG et al., 2008) empregaram a seguinte equação, válida para
uma população de partículas esféricas do metal: DM= 6 x 107 (VM/AM)*(1/D); que no caso das
partículas de Niº a equação resulta em: DM = 101/(D), onde (D) é o tamanho médio do
cristalito de Ni0, expresso em nm, e a constante (101) é calculada levando em conta que o
volume do níquel atômico (VM) é 1,10 x 10-23 cm3; e a área do níquel atômico (AM) é 6,50 x
10-16 cm2.
Estudos reportados por diversos autores (CHIEN; CHIANG, 1990; SEPULVEDA;
FIGOLI, 1993; FAGHERAZZI et al.,1995; BONIVARDI; BALTANAS, 1992; XU et al.,
2005; HUSSAIN, 1995; VENEZIA, 2003) demonstram que os valores de dispersão metálica
obtido por meio das técnicas de quimissorção (quimissorção de H2 ou CO) possuem uma boa
concordância com as estimativas feitas por análise de DRX. Nas estimativas por DRX dos
referidos trabalhos, D da fase metálica foi calculado pela equação de Scherrer (KLUG, 1974)
a partir dos padrões de DRX dos catalisadores reduzidos.
As estimativas de DM feitas a partir do DRX in situ nas condições de redução dos
catalisadores NiO-Y2O3-ZrO2 encontram-se na Tabela 9. De acordo com estes valores, os
catalisadores Ni4YZ e NiY atingiram uma maior dispersão metálica, sugerindo que a adição
de Y2O3 no sistema NiO/ ZrO2 não proporcionou uma tendência definida na dispersão do Ni0.
Este resultado influencia diretamente no desempenho catalítico dos materiais sintetizados,
como será discutido na seção correspondente aos testes catalíticos.
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Espectroscopia Fotoeletrônica de Raios X (XPS)

A espectroscopia de fotoelétrons (XPS) foi utilizada para obter informações a respeito
do estado de valência dos elementos presentes na superfície dos materiais. Com esta técnica
também foi obtida a composição atômica na superfície. O valor da energia de ligação (binding
energy: BE) de um determinado átomo é influenciado pelo grau de polarização entre ele e
seus vizinhos na superfície do material. Isto é de muita importância no caso do Zr4+ na
presença de Y3+ e Ni2+ no catalisador, pois com o aumento do teor de Y2O3 de 4% para 40
mol% há um aumento no número de vacâncias de oxigênio na estrutura do ZrO2, o que resulta
na mudança do número de átomos de oxigênio ao redor do átomo de Zr (PARMIGIANI et al.,
1993). Neste sentido, a mudança do número de coordenação dos átomos de Zr nos
catalisadores com diversos teores de Y2O3 é confirmada pela alteração das BE de Zr 3d5/2
nestas amostras (Tabela 10) e esta mudança está diretamente relacionada com a estabilização
da fase tetragonal do ZrO2 (DAMYNOVA et al., 2008).

Tabela 10 – Energias de ligação (eV) dos picos principais do Ni, Zr e Y obtidos por XPS dos
catalisadores NiO-Y2O3-ZrO2 com variação de Y.
Energias de ligação (eV)
Catalisador

Ni 2p3

Zr 3d5/2

NiY

854,9

-

Ni40YZ

854,6

181,6

156,8

Ni20YZ

854,8

181,8

156,9

Ni4YZ

854,8

181,8

157,1

NiZ

855,0

182,0

-

Y 3d5/2
155,9
156,4

O valor de BE de 182 eV para Zr 3d5/2 na amostra NiZ indica que o zircônio se
encontra como ZrO2 puro, inferindo que a mistura de NiO e ZrO2 não modificou o ambiente
químico do Zr+4 (DAMYNOVA et al., 2008). Este valor de BE diminuiu ligeiramente nas
amostras Ni4YZ, Ni20YZ e Ni40YZ, mostrando que houve uma transferência de elétrons de
Y+3 para Zr4+, aumentando a interação entre estes cátions como resultado da formação da
56

respectiva solução sólida, como sugerida pelas análises de DRX. Os valores de BE para Y
3d5/2 nas amostras Ni4YZ, Ni20YZ e Ni40YZ, estão um pouco acima do valor teórico para
Y+3 (156 eV (CRACIUN et al., 1999)) no Y2O3 puro, e esse valor aumenta a medida em que o
teor de ZrO2 aumenta nas amostras, indicando a presença da solução sólida Y2O3-ZrO2, com
a transferência de elétrons do Y+3→ Zr4+, em concordância com os valores de BE encontrados
para Zr 3d5/2.
Parmigiani et al.,(1993, p. 4) estudaram a solução sólida Y2O3-ZrO2 e encontraram
que, quando o teor de Y2O3 varia entre 12% e 24mol%, a BE do Zr 3d5/2 não varia,
independentemente da quantidade de Y2O3 na mistura. No entanto, nos resultados
apresentados na Tabela 10, verifica-se que este valor é afetado por teores maiores de Y2O3 na
mistura, como pode ser visto nos valores do Zr3d5/2 na amostra Ni40YZ (40% Y2O3).
O pico de elevada intensidade em 155,9 eV apresenta um pequeno ombro em 156,4 eV
no perfil de XPS (não apresentado) da amostra NiY (Tabela 10), a qual contém somente NiO
e Y2O3. A presença desse ombro indica a presença de ítrio em dois ambientes químicos
diferentes: Y+3 no Y2O3 e Y+3 na solução sólida NiO-Y2O3. A presença destes componentes
(óxido e solução sólida) foi observada anteriormente pela análise de DRX da amostra NiY.
O valor teórico da BE do Ni 2p3/2 para Ni+2, no NiO puro, é 855 eV (SRINIVAS et al.,
2003). O valor da BE observado para o Ni2+ na amostra NiZ foi muito próximo deste valor,
sugerindo que só houve interações fracas entre NiO e ZrO2.. A ligeira diminuição da BE do
Ni2p3/2 nas amostras NiY, Ni4YZ, Ni20YZ e Ni40YZ pode ser interpretada em termos de
transferência de elétrons de Y+3 para Ni+2 como resultado da formação da solução sólida NiOY2O3, como sugerido anteriormente nas análises de DRX.
Tabela 11– Composição atômica na superfície (XPS) e nos bulk (EDX) dos catalisadores
NiO-Y2O3-ZrO2, com variação de Y.
%Atômica na superfície (XPS)
Catalisador

Zr/
(Zr + Ni + Y)

Ni /
(Zr + Ni + Y)

Y/
(Zr + Ni + Y)

%Atômica no bulk (EDX)*
Zr/
(Zr + Ni + Y)

Ni /
(Zr + Ni + Y)

Y/
(Zr + Ni + Y)

NiY
6,1
93,9
33,7(32,5)
Ni40YZ
53,4
21,5
25,1
36,1(36,9) 34,5(33,6)
Ni20YZ
64,4
19,8
15,8
44,9(47,2) 33,3(33,9)
Ni4YZ
88,3
9,1
2,5
57,8(60,9) 36,9(34,3)
NiZ
85,8
14,2
60,3(65,6) 39,7(34,4)
* Os valores teóricos da composição atômica se encontram entre parêntesis.

66,3(67,5)
29,4(29,5)
21,8(18,9)
5,3(4,9)
-
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As concentrações atômicas de Ni, Y e Zr na superfície dos catalisadores NiO-Y2O3ZrO2 foram calculadas a partir das áreas dos picos do espectro de XPS do Ni2p2/3, Y3d5/2 e
Zr3d5/2, tal como descrito na parte experimental, sendo seus valores apresentados na Tabela
11. Conforme a carga de Y2O3 foi aumentada no sistema NiO/ZrO2, a superfície dos
catalisadores NiO-Y2O3-ZrO2 apresentou um enriquecimento em ítrio e um decréscimo na
concentração de zircônio na seguinte ordem: Ni4YZ< Ni20YZ< Ni40YZ.
Os dados de concentração atômica de Ni na superfície mostram claramente que a
carga de 20% mol e 40% mol de Y2O3 aumentou a quantidade de átomos de níquel na
superfície, indicando que maiores cargas de Y2O3 favoreceram a migração dos átomos de
níquel para a superfície. Já na amostra NiY, observou-se apenas uma pequena quantidade de
níquel na superfície da amostra, quando comparada com a superfície das demais amostras,
sugerindo que a forte interação entre NiO e Y2O3 favoreceu a difusão interna dos átomos de
níquel para o bulk do catalisador. As concentrações atômicas do níquel na superfície catalítica
são consistentes com a dispersão da fase metálica estimada pelo DRX (Tabela 9), onde os
maiores valores de DM correspondem a NiY e Ni4YZ, os quais possuem as menores
concentrações atômicas de Ni na superfície.
Sabe-se que algumas soluções sólidas que contêm NiO favorecem uma fina dispersão
de Ni0 na sua superfície, como resultado da difusão de boa parte de Ni2+ para o bulk do
material, o que torna difícil a sua redução para Ni0. Parmaliana et al.(1993, p. 47), Hu e
Ruckeinstein (2004, p. 300) e Ruckenstein e Wang (2001, p. 105) encontraram uma alta
dispersão das partículas de Ni0 como resultado da baixa redutibilidade dos íons Ni2+ na
solução sólida NiO-MgO. Um caso similar ocorreu para as partículas de Co0 provenientes da
baixa redução da solução sólida CoO-MgO. Adicionalmente, resultados similares foram
encontrados no presente trabalho para os catalisadores NiO-MgO-ZrO2.

O catalisador

contendo os dois óxidos NiO e Y2O3 mostrou um comportamento similar, sendo que o valor
de DM na amostra NiY foi o maior apresentado para este conjunto de amostras, e a
concentração atômica (%) de Ni na superfície foi a menor registrada (ver Tabela 11). Por
outro lado, notou-se que na mistura dos três óxidos, NiO/Y2O3/ZrO2, quanto mais Y2O3 foi
adicionado, mais átomos de níquel migraram para a superfície do catalisador (ver Tabela 11),
fazendo com que a dispersão do Ni diminuísse. Assim, a idéia de que a solução sólida NiOY2O3 favorece a difusão de Ni para o bulk do catalisador e conseqüentemente favorece a uma
fina dispersão de Ni0 na superfície, não é válida no caso da mistura dos três óxidos
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NiO/Y2O3/ZrO2. Parece que em altos teores de Y2O3, o ítrio interage mais fortemente com o
zircônio favorecendo a segregação do níquel na superfície.
A composição química dos catalisadores antes da reação foi medida por EDX em
cinco regiões da imagem do SEM e os valores médios estão apresentados na Tabela 11. As
concentrações de Ni, Zr e Y (% atômica) foram próximos aos valores teóricos (Tabela 11)
para cada elemento presente nos catalisadores. Uma vez que a profundidade da análise por
EDX é aproximadamente 1 µm, os resultados de composição atômica obtida por EDX foram
interpretados como valores aproximados do bulk do material (ZHAO et al., 2010). Assim,
observa-se que o níquel está menos concentrado na superfície, e mais concentrado no bulk do
material (ver Tabela 11). A queda da porcentagem atômica de Ni na superfície (em
comparação com a concentração no bulk) é mais notória na amostra NiY, possivelmente
devido à difusão de Ni2+ causada pela formação da solução sólida NiO/Y2O3, assim como
também se observa para a solução sólida NiO/MgO (ASENCIOS et al., 2012).

Redução a temperatura programada (RTP)

Os suportes catalíticos contendo os óxidos Y2O3-ZrO2 (suportes YZ) apresentaram
uma redução significativa em comparação com o suporte MZ. Assim os suportes 4YZ, 20YZ
e 40YZ foram analisados por RTP, para obter informação sobre o papel das vacâncias de
oxigênio formadas por esta solução sólida nas propriedades dos catalisadores compostos pelos
três óxidos NiO/Y2O3/ZrO2.
Os perfis obtidos por RTP dos suportes catalíticos são apresentados na Figura 11 e os
valores de consumo de hidrogênio de cada pico encontram-se na Tabela 12. O consumo de H2
para ZrO2 e Y2O3 puros, corresponde a 2,56% e 1,88% de redução total, respectivamente.
Como pode ser visto, a ítria não é facilmente reduzida pelo hidrogênio, pois não apresenta
pico de redução, e sua pequena redução começa em 500 ºC. Esta pequena redução é atribuída
à redução do Y3+ para Y2+ que ocorre apenas na superfície do óxido (DOW; HUANG, 1996).
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Figura 11– Perfis RTP dos suportes catalíticos YZ.
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Tabela 12 – Áreas integradas dos perfis RTP dos suportes catalíticos YZ e suas respectivas
áreas superficiais.
Consumo de H2 (mol H2) x 10+6*
Suporte

Área
superficial

Ρ

Θ

Total

ZrO2

17

-

17

19

Y2O3

-

-

7

23

4YZ

16

3

19

40

20YZ

14

49

63

35

40YZ

10

109

118

15

(m2.g-1)

* Valor experimental para 80 mg de amostra. ρ, Ө são os picos de redução de cada suporte.

O pico ρ no perfil RTP do ZrO2 puro é devido ao consumo de H2 pelo oxigênio
superficial deste material. Observa-se claramente que os perfis RTP dos suportes contendo os
dois óxidos misturados seguem um perfil de redução diferente dos correspondentes aos óxidos
separados (ZrO2 e Y2O3). Nota-se que o consumo de hidrogênio é maior nos suportes
compostos da mistura dos dois óxidos do que nos óxidos puros. Segundo os valores de
consumo de H2 (Tabela 12) a maior carga Y2O3 na composição dos suportes YZ propicia um
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maior consumo de H2, e este consumo pode estar relacionado a um contínuo aumento do
número de vacâncias de oxigênio geradas pela formação da solução sólida Y2O3-ZrO2 em
cada suporte catalítico YZ
Dois picos de redução (ρ e θ) podem ser distinguidos em todos os perfis RTP dos
suportes YZ (Figura 11). O consumo de H2 do pico ρ na amostra 4YZ diminuiu em maiores
teores de Y2O3, enquanto que o consumo de H2 do pico θ aumentou progressivamente à
medida que o teor de Y2O3 aumentou de 4% a 40% (Figura 11 e Tabela 12).
Como já mencionado, o pico ρ é atribuído à redução dos íons de oxigênio na camada
superficial dos suportes YZ, e a redução destas espécies de oxigênio é facilitada pelas
vacâncias de oxigênio localizadas nas regiões mais próximas à superfície. Este pico foi
descrito também, por Dow et al. (1996a, p. 160) e por Bellido e Assaf (2009, p. 182), os quais
encontraram valores de consumo de H2 muito similares aos descritos na Tabela 11 (1,57 x 105

mol H2 por 80 mg de amostra) para uma carga de 4 %mol de Y2O3 no suporte YZ.
A queda contínua no consumo de H2 pelo pico ρ com o aumento de Y2O3 pode estar

relacionada à queda da área superficial de 40 m2.g-1 na amostra 4YZ para 15 m2.g-1 na
amostra 40YZ (Tabela 12). Neste sentido, é possível inferir que um suporte com uma área
superficial maior exponha mais vacâncias de oxigênio superficiais e, portanto, possui mais
espécies de oxigênio superficiais de fácil redução.
Por outro lado, observa-se que o consumo de H2 relacionado ao pico θ aumentou
progressivamente com o aumento de Y2O3. Este pico é atribuído à redução dos oxigênios nas
camadas subseqüentes à camada superficial, facilitadas pela contínua formação das vacâncias
de oxigênio conforme se aumenta o teor de Y2O3.
Bellido e Assaf (2009) estudaram o sistema Y2O3-ZrO2, usando baixos teores de Y2O3
na mistura (o máximo teor utilizado foi 12% em mol). Na análise por RTP, eles encontraram
os mesmos picos “ρ” e “θ” próximos de 750 ºC e 900 ºC, respectivamente, que são
consistentes com os picos encontrados no presente trabalho (Figura 11). Isto já era esperado,
uma vez que o método de preparação foi o mesmo utilizado. Adicionalmente, os referidos
autores encontraram um terceiro pico (ω), muito próximo de 950 ºC, que não foi encontrado
no presente estudo. Tal diferença pode ser atribuída aos maiores teores de Y2O3 utilizado nos
suportes 20YZ e 40YZ, onde a ampla área do pico θ pode ter se sobrepondo ao pico ω
próximo 950 ºC.
Uma observação interessante nestes perfis de RTP é o contínuo deslocamento do pico
ρ para temperaturas cada vez mais baixas conforme o teor de Y2O3 é aumentado. Isto sugere
que o aumento do teor de Y2O3 modificou o ambiente químico das espécies de oxigênio
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superficiais responsáveis pelo pico ρ, de modo que o aumento progressivo das vacâncias de
oxigênio geradas pela solução sólida Y2O3-ZrO2 facilitou a redução destas espécies em
menores temperaturas.
A Figura 12 mostra os perfis de RTP dos catalisadores. Neles, duas regiões distintas
podem ser vistas: a primeira região em baixa temperatura (picos α), atribuídas à redução de
NiO na superfície (NiO + H2 → Niº + H2O) e a segunda, em temperaturas elevadas (picos ρ
eӨ), devido à redução dos suportes catalíticos. A Tabela 13 apresenta o consumo de H2,
expresso em moles de hidrogênio, referentes às áreas dos picos.

Figura 12 – Perfis RTP dos catalisadores NiO-Y2O3-ZrO2.
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Tabela 13 - Áreas dos picos integrados dos perfis RTP dos catalisadores, expresso em moles
de H2.
Catalisador

Consumo de H2 (mol H2) x 10+6
α (NiO)

ρ+θ

% Redução
NiO

NiZ

314

-

97,0

Ni4YZ

260

109

76,3

Ni20YZ

228

120

66,9

Ni40YZ

221

132

64,9

NiY

291

18

85,5
62

A amostra NiY apresenta dois picos de redução de NiO, “α” e “α1”, que se encontram
próximos e que podem estar associados às espécies de NiO com interações fracas e fortes com
o suporte catalítico (as espécies em forte interação encontram-se em temperatura mais
elevada). A presença de espécies de NiO em forte interação pode estar relacionada com a
capacidade do NiO e Y2O3 em formar uma solução sólida, como sugerido pelas análises de
DRX. Esta solução sólida pode influenciar no desempenho do catalisador, tal como será
discutido na seção dos testes catalíticos.
O deslocamento contínuo do pico α para temperaturas menores com o aumento da
carga de Y2O3 pode ser devido à formação progressiva de vacâncias de oxigênio pela
formação da solução sólida Y2O3-ZrO2. Estas vacâncias de oxigênio podem facilitar a redução
de NiO, devido a uma forte interação entres elas e os íons oxigênios terminais dos clusters do
óxido de níquel, enfraquecendo assim a ligação Ni-O, e/ou por polarização das moléculas de
H2 (H-... H+), que reagem mais facilmente com os oxigênios do cluster do NiO (ASENCIOS
et al., 2011; ASENCIOS et al., 2012; DOW; HUANG, 1996).
Por outro lado, uma maior quantidade de Y2O3 adicionado ao sistema NiO/ZrO2
diminuiu a porcentagem de redução de NiO, que teve um mínimo de 64,92% na amostra
contendo 40% mol Y2O3. Assim, a redução do NiO nos catalisadores pode ser dificultada por
causa da forte interação entre o NiO e Y2O3 na solução sólida formada. No entanto, se apenas
esta solução sólida estivesse impedindo a redução do NiO, o consumo de H2 na amostra NiY
seria o menor registrado entre todas as amostras. No entanto, como pode ser observado na
Tabela 12, o valor do consumo de H2 na amostra NiY é elevado, seguindo a seguinte ordem
decrescente de consumo de hidrogênio: NiZ(93,6%)> NiY (85,5%)> Ni4YZ (76,3%)>
Ni20YZ (66,9%)> Ni40YZ (64,9%). Isto significa que um efeito adicional inibe a redução do
NiO nos catalisadores que contêm os três óxidos na sua composição. Esse efeito pode ser
explicado pela dissolução dos íons Ni2+ na estrutura cristalina tetragonal do ZrO2, que sofreu
uma expansão do parâmetro de rede por causa da formação da solução sólida Y2O3-ZrO2,
permitindo que os íons Ni+2 entrem na rede cristalina do ZrO2. Resultados similares foram
encontrados por Yin et al (2007).
Este fato é consistente com o desaparecimento do pico α1 (presente na amostra NiY)
nos catalisadores que contêm os três óxidos na sua composição. O pico α1 é atribuído às
espécies de NiO em uma interação um pouco mais forte com o suporte catalítico. O
desaparecimento desse pico sugere que uma parte dos íons Ni2+ migrou para o seio da solução
sólida Y2O3-ZrO2, impedindo sua redução para Ni0.
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De acordo com o valor de redução de NiO na amostra NiZ (97%; Tabela 13), a maior
parte do NiO interage fracamente com o ZrO2. Este resultado sugere que não houve formação
de solução sólida entre NiO e ZrO2, o que está de acordo com a análise de DRX em que a
estabilização total da fase tetragonal da ZrO2 ocorre apenas com a adição de Y2O3.

4.1.4 Caracterização dos catalisadores NiO-Y2O3-ZrO2 com variação do teor de Ni.
Difração de Raios X – in situ e Área Superficial específica – método BET

Os padrões DRX in situ dos catalisadores NiO-Y2O3-ZrO2 com diferentes teores de Ni,
na forma de óxidos e nas condições de redução, são apresentados na Figura 13a-b. Na Figura
13a se observam os picos atribuídos à zircônia tetragonal devido à formação da solução sólida
Y2O3-ZrO2 como observado anteriormente, onde os íons Y3+ dissolvem na rede do ZrO2
levando à formação das vacâncias de oxigênio por compensação de cargas entre Y3+ e Zr4+
(para manter a neutralidade na rede). Como era esperado, maiores teores de NiO na mistura
formaram cristalitos de NiO com maior tamanho (Tabela 14). Já o tamanho médio dos
cristalitos da zircônia diminuiu para maiores teores de NiO, o que sugere que altos teores de
NiO (que formaram cristalitos de maior tamanho) impediram o crescimento dos cristais de
ZrO2.
Este fato também poderia explicar o contínuo decréscimo de área superficial (Tabela
14) dos óxidos dos catalisadores, conforme o teor de níquel foi aumentado. A área superficial
diminuiu na seguinte ordem: 10Ni20YZ (30 m2.g-1) > 20Ni20YZ (17 m2.g-1) > 40Ni20YZ (13
m2.g-1). Neste sentido, os cristalitos de NiO de grande tamanho estariam cobrindo os poros da
superfície do suporte 20YZ (39 m2.g-1) levando a uma queda contínua do valor de área
superficial (Tabela 14).
A Figura 13b apresenta os padrões DRX dos catalisadores nas condições de redução
com H2 a 800ºC (segundo a metodologia explicada na parte experimental, seção 3.2.6).
Observa-se a mesma tendência encontrada nos óxidos dos catalisadores, a redução do NiO
nos catalisadores com maior teor de níquel levou à formação de cristalitos de Niº de maior
tamanho (ver Tabela 14). Observa-se também que as partículas de Niº tendem a sinterizar nas
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condições de redução (800ºC) e formar cristalitos maiores do que os seus correspondentes
óxidos (NiO), para cada catalisador.
A dispersão metálica estimada (DM) a partir do tamanho dos cristalitos de Niº
(CHIEN,

CHIANG,

1990;

BARTHOLOMEW,

PANNELL,

1980;

JONES,

BARTHOHOLOMEW, 1988, ZHANG et al. 2008), encontra-se também na Tabela 14. De
acordo com estes valores, como já era esperado, a amostra 10Ni20YZ possui a maior
dispersão de Niº. Já a menor dispersão foi encontrada para a amostra com maior teor de níquel
(40Ni20YZ).

Figura 13- Análises por DRX in situ dos catalisadores 10Ni20YZ, 20Ni20YZ, 40Ni20YZ (a):
catalisadores óxidos, (b) catalisadores reduzidos a 800°C (NiO, Niº, T: fase
tetragonal do ZrO2).
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Tabela 14- Propriedades físico-químicas dos catalisadores NiO-Y2O3-ZrO2 com diferentes
teores de Ni e resultados da análise por RTP.

Tamanho médio do cristalito (nm)
Amostra
20YZ
10Ni20YZ
20Ni20YZ
40Ni20YZ

ZrO2

NiO

Niº

7,2
5,1
4,9
4,3

14,8
19,0
27,6

15,0
25,8
33,1

Área
%Red.
superficial
do NiO
do óxido
(RTP)
(m2.g-1)
39
50
30
67
17
91
13

DM
6,7
3,9
3,0
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Redução a temperatura programada (RTP)

De acordo com os perfis RTP dos catalisadores apresentados na Figura 14, observamse picos de redução abaixo de 550ºC que foram atribuídos à redução do NiO em diferentes
interações com o suporte. Os dois picos localizados acima de 550ºC correspondem à redução
dos oxigênios superficiais localizados nas vizinhanças das vacâncias de oxigênio do suporte
20YZ (como discutido anteriormente nas analises dos suportes YZ). Além disso, nota-se que
o aumento do teor de níquel aumentou a proporção de NiO que vai para o bulk, pois o pico de
redução do NiO se estendeu até maiores temperaturas. Na amostra com menor teor de Ni
(10Ni20YZ) o NiO interagiu mais fortemente com o suporte, o que explica o menor valor de
redução na amostra 10Ni20YZ (Tabela 14).

Figura 14 – Perfis RTP dos catalisadores NiO-Y2O3-ZrO2 com variação do teor de Ni.
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Análises por microscopia eletrônica de varredura MEV

As Figuras 15-17 apresentam as micrografias dos catalisadores 10Ni20YZ, 20Ni20YZ
e 40Ni20YZ antes da reação. Na Figura 15 observa-se que a morfologia da amostra
10Ni20YZ apresenta partículas de forma irregular (espécies de aglomerados) que se repetem
na superfície. Segundo o mapeamento de Ni, Zr, Y nesta região da amostra, a maior parte
destes aglomerados são uma mistura de Zr/Y, embora a região inteira esteja recoberta de Ni,
as esferas pequenas (marcadas com as setas brancas na Figura 15) possuem majoritariamente
Ni na sua composição. Estas análises sugerem que o baixo teor de Ni (10%), levou a uma alta
dispersão do NiO na superfície da solução sólida (suporte YZ).

Figura 15 - MEV (x 10 000) do catalisador 10Ni20YZ.
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A Figura 16 apresenta a imagem obtida por MEV da amostra 20Ni20YZ. A
morfologia nesta imagem mostra a formação de um sólido de forma cúbica. Segundo o
mapeamento nesta região, o sólido cúbico está constituído principalmente pela mistura Zr/Y
(sinalizado com a seta branca na Figura 16) e as pequenas esferas na superfície do cubo são
constituídas por Ni. Esta análise indica que o teor de 20% Ni, é um teor propício para a
mistura NiO/Y2O3/ZrO2 pois levou a uma ótima conformação entre a fase catalítica e o
suporte catalítico, onde as espécies de NiO estão posicionadas na superfície da solução sólida
Y2O3-ZrO2.

Figure 16 -MEV (x 3 000) do catalisador 20Ni20YZ.

68

A Figura 17 apresenta a imagem MEV do catalisador 40Ni20YZ. Nesta figura se
observa a formação de dois grandes sólidos em forma de cubos e partículas aglomeradas em
quase toda a região. Segundo o mapeamento nesta região, os dois cubos são constituídos
principalmente pela mistura Zr/Y (sinalizados por YZ na figura) e os aglomerados ao redor da
maior parte da imagem é Ni. Esta análise sugere que a grande quantidade de níquel na
composição do catalisador 40Ni20YZ levou a formação de muitos aglomerados de NiO; o
que leva a uma baixa dispersão da fase ativa no suporte catalítico, como visto anteriormente.

Figura 17- MEV (x 3 000) do catalisador 40Ni20YZ.
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4.2 TESTES CATALÍTICOS

4.2.1 Testes reacionais dos catalisadores NiO/MgO/ZrO2 variando o teor de Mg.

Reforma seca de biogás

Os ensaios catalíticos de reforma seca de biogás (CH4:CO2=1,5:1) foram realizados
sobre os catalisadores NiO-MgO-ZrO2, contendo vários teores de Mg, e estes resultados se
encontram na Figura 18a-c. Os testes catalíticos mostram que as taxas de conversão de CH4 e
do CO2 diminuíram na seguinte ordem: Ni40MZ>NiM>Ni20MZ>Ni4MZ>NiZ. Em outras
palavras, a taxa de conversão aumentou com o teor de MgO.
Em todos os casos, a conversão de CO2 foi maior do que a conversão de CH4,
indicando a ocorrência da RWGSR (equação 6), o que foi confirmado pela presença de traços
de água no final de cada reação. Esta descoberta também pode explicar o fato de que a razão
H2/CO seja menor do que 1 (Figura 18c). Nestas condições de reação, os suportes catalíticos
(MZ) não mostraram atividade catalítica na reforma seca do biogás.

Figura 18 - Perfis de conversão do CH4 (a) e do CO2 (b), e razão H2/CO (c) nos produtos da
reforma seca de biogás sobre os catalisadores NiO-MgO-ZrO2. (Condições T=
750ºC, razões molares dos fluxos de entrada CH4: CO2= 1,5: 1).
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Reforma oxidativa de biogás

Como explicado na parte introdutória do presente trabalho, a adição de oxigênio na
reforma seca de biogás (1,5CH4:1CO2) pode aumentar as taxas de conversão de CH4 e
diminuir as taxas de deposição de carbono por gaseificação de espécies de carbono
(LUCREDIO et al.2011) e fornecer gás de síntese com razões H2/CO mais próximas à razão
estequiométrica de 1,2. Esta razão H2/CO permite sua utilização direta no processo de
Fischer-Tropsch, no processo de síntese direta de dimetil éter a partir do gás de síntese
(processo STD, Syngas to dimethyl ether) e na síntese de formaldeído (RAJU et al.,2009;
MAO et al., 2009).

Os resultados dos ensaios catalíticos da reforma oxidativa do biogás estão
apresentados na Figura 19. Segundo estes resultados, o maior valor de conversão foi obtido
pelas amostras Ni40MZ, Ni20MZ e NiM. A tendência foi a mesma encontrada na reforma
seca de biogás, assim, a conversão de CH4 e CO2 decresce na seguinte ordem:
Ni40MZ>=NiM>Ni20MZ>Ni4MZ>NiZ; ou seja, as conversões aumentam com o teor de
MgO. De acordo com estes resultados a adição de oxigênio na reforma seca de biogás
aumentou a conversão de CH4 e reduziu ligeiramente a conversão de CO2 em todos os
catalisadores.
As taxas de deposição de coque sobre os catalisadores durante a reforma seca e a
reforma oxidativa de biogás são apresentadas na Tabela 15. Estes valores indicam que a
deposição de coque foi maior na reforma seca e diminuiu na reforma oxidativa de biogás
devido à adição do oxigênio. A amostra Ni20MZ foi o melhor catalisador para a reforma
oxidativa de biogás, porque obteve altos valores de conversão de reagentes (ver Figura 19) e
uma taxa de deposição de coque relativamente baixa.
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Figura 19 - Perfis de conversão de CH4 (a) e CO2 (b), e razão H2/CO (c) nos produtos de
reação na reforma oxidativa de biogás sobre os catalisadores NiO-MgO-ZrO2.
(Condições T= 750ºC, razão de alimentação na entrada do reator
CH4: CO2: O2 = 1,5: 1 : 0,25).

100

(a)

Conversâo de CH4 (%)

90
80

Ni40MZ

70

NiM

60

Ni20MZ

50
40

Ni4MZ

30
NiZ

20
10
0
0

1

2
3
4
5
Tempo de reaçâo (h)

6

(b)

90

Ni40MZ

Conversâo de CO2 (%)

100

80

NiM

70

Ni20MZ

60
Ni4MZ

50
40

NiZ

30
20
10
0
0

1

2
3
4
5
Tempo de reaçâo (h)

6

73

(c)
Ni20MZ

1.2

NiM

razâo H2/CO

1.1

Ni4MZ

1.0

Ni40MZ

0.9
0.8

NiZ

0.7
0.6
0

1

2
3
4
5
Tempo de reaçâo (h)

6

Tabela 15 - Taxas de deposição de carbono (mmolC.h-1) para os catalisadores NiO-MgOZrO2 durante a reforma seca e reforma oxidativa do biogás modelo.

Catalisador
NiZ
Ni4MZ
Ni20MZ
Ni40MZ
NiM

Reforma seca de biogás
mmolC.h
0,1
0,68
0,79
0,90
0,85

-1

Reforma oxidativa de biogás
mmolC.h-1
0,07
0,16
0,18
0,36
0,32

Após 6 h de reação de reforma oxidativa de biogás, água foi obtida no produto final de
todas as reações, mostrando a ocorrência da RWGSR (equação 6). Esta reação pode explicar o
motivo pelo qual a conversão do CO2 foi ligeiramente superior a conversão do CH4 (ver
Figura 19). A Figura 19c apresenta os valores da relação H2/CO nos produtos da reforma
oxidativa de biogás. Os valores da relação H2/CO foram sempre menores do que 1,2 (valor
estequiométrico). A queda da razão H2/CO em relação ao valor estequiométrico pode ser
explicada devido ao consumo de hidrogênio pela RWGSR. Os valores da relação H2/CO
obtidos com os catalisadores Ni4MZ, Ni20MZ, Ni40MZ e NiM foram mais próximos do
valor estequiométrico (ao redor de 1,2) na reforma oxidativa do biogás do que na reforma
seca do biogás (Figura 18c; H2/CO <<1), indicando que a adição de oxigênio aumentou a
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produção de H2, proveniente da ocorrência da reação de OPM em paralelo. Resultados
similares foram reportados em outros trabalhos que combinam as reações de RSM e OPM
usando catalisadores NiO-MgO (RUCKENSTEIN; HANG, 1998; RUCKENSTEIN; HANG,
1999).
A pequena queda da conversão de CO2 nas reações de reforma oxidativa de biogás
(Figura 19) em comparação com os valores de conversão do CO2 nas reações de reforma seca
de biogás (Figura 18) para cada catalisador sugere que houve uma pequena produção de CO2
durante a reação. Isso é indício da ocorrência da OPM pelo mecanismo indireto, que envolve
a CTM, RSM e RVM (equações 7,1 e 3); sendo que a água coletada no final da reação não
vem totalmente da reação de RWGSR, mas também da CTM, que produz CO2 e H2O.
Conforme relatado na literatura (LI et al., 2001; BELLIDO et al., 2009) a formação de
soluções sólidas em catalisadores de níquel suportados em zircônia estabilizada podem
favorecer as reações RSM e OPM. Nas análises de DRX, XPS e RTP observou-se a presença
da solução sólida NiO-MgO nos catalisadores com MgO na sua composição.
Correlacionando esses resultados com os testes catalíticos, pode se afirmar que a presença da
solução sólida NiO-MgO nos catalisadores melhora o desempenho catalítico destes. Portanto,
as amostras com maiores concentrações da solução sólida NiO-MgO alcançaram maiores
valores de conversão: Ni40MZ, NiM, Ni20MZ.
Ruckenstein e Hang (1998) e (1999) demonstraram que a formação da solução sólida
NiO-MgO favoreceu uma maior dispersão do Niº na superfície. Isto é consistente com o
demonstrado pelas análises de XPS desta série de catalisadores (Tabela 5), onde as amostras
que contêm magnésio possuem uma menor concentração de átomos de níquel na superfície do
catalisador (amostras Ni4MZ, Ni20MZ e Ni40MZ) em comparação com suas respectivas
concentrações no bulk. Assim, os resultados por XPS sugerem que o níquel encontra-se mais
disperso nas amostras Ni4MZ, Ni20MZ e Ni40MZ. A maior dispersão das partículas de
níquel na superfície é benéfica devido ao favorecimento da formação de mais centros ativos
de Niº que contribuem para a quebra das ligações C-H (da molécula de CH4) e inibem a
sinterização das partículas de Niº. A sinterização do Niº resulta na formação de grandes
clusters, favorecendo a incrustação do carbono no níquel e levando à desativação. As
amostras Ni20MZ e Ni40MZ foram as mais beneficiadas neste sentido, uma vez que
alcançaram os maiores valores de conversão dos reagentes (Figura 19). A grande semelhança
entre a concentração atômica do níquel na superfície e no bulk (Tabela 5) da amostra NiM,
sugere a sua dispersão através desta amostra, e isto poderia explicar seus altos valores de
conversão.
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As análises por DRX e XPS sugeriram a existência da solução sólida MgO-ZrO2 nos
catalisadores Ni4MZ, Ni20MZ e Ni40MZ. As vacâncias de oxigênio geradas por esta solução
sólida têm um papel importante na remoção do coque na superfície do catalisador, uma vez
que podem acelerar a transferência de espécies de oxigênio adsorvidas (ativando as moléculas
de O2) e também podem acelerar a dissociação das moléculas de CO2 (DOW; HUANG,
1996a; DOW; HUANG, 1996b; XIANCAI et al., 2007). É muito provável que todos os
catalisadores, que contêm esta solução sólida em sua composição, sejam beneficiados por
esses efeitos durante as reações de reforma oxidativa.
Os catalisadores têm dois tipos de sítios ativos: o primeiro são os centros ativos do Niº
que dissociam as moléculas de CH4; e o segundo é formado pelas vacâncias de oxigênio que
ativam as moléculas de CO2 e O2, propiciando a remoção do coque. A quantidade de coque
depositado e as taxas de conversão (Figura 19 e Tabela 15) sugerem que os dois tipos de sítios
ativos estão numa boa distribuição na amostra Ni20MZ, uma vez que este catalisador
apresentou uma alta taxa de conversão de reagentes e uma deposição de carbono
relativamente baixa, como mencionado anteriormente.
Por outro lado, parece que o catalisador Ni40MZ tem mais sítios ativos para a
dissociação do CH4, e menos sítios ativos para a remoção do coque (ele possui a maior taxa
de deposição de coque, Tabela 15). Isto sugere que o excesso de MgO neste catalisador
(Ni40MZ) esteja obstruindo os sítios ativos responsáveis pela remoção do coque, o que
explica os altos valores de conversão do metano e as altas quantidades de carbono depositado
neste catalisador.
A baixa taxa de conversão e a baixa estabilidade das amostras Ni4MZ e NiZ indicam
que estes catalisadores possuem poucos centros ativos de Niº para dissociar as moléculas de
CH4, assim como uma baixa proporção de moléculas de O2 e CO2 sendo ativadas no suporte
MgO-ZrO2 e ZrO2, respectivamente (para remoção do carbono depositado). O catalisador
Ni4MZ mostrou uma alta taxa de coque depositado (0,16 mmol.h-1) para uma taxa de
conversão de reagentes muito baixa.
As Tabelas 5 e 6 mostraram que o catalisador NiZ possui 97% de redução do NiO e
possui a maior concentração de Ni na superfície, reportada para este conjunto de amostras;
sugerindo assim que esta amostra pode sinterizar durante o processo de ativação antes da
reação e desativar durante a reação. As análises realizadas in situ por XAS na borda do
XANES ajudarão a confirmar esta hipótese.
Trabalhos anteriores (WEI et al., 2000; YUE-QIN et al., 2008) afirmam que o
desempenho dos catalisadores Ni/ZrO2 em reações de RSM e OPM dependem muito do
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método de preparação do catalisador. Então, se pode afirmar que a baixa conversão dos
reagentes obtida pelo catalisador NiZ também pode encontrar explicação no método de
preparação, sugerindo que o método de polimerização não favoreceu uma boa conformação
de sítios ativos no catalisador NiZ.
A reforma de biogás com adição de oxigênio, como explicado na parte introdutória do
presente trabalho, ocorre mediante as reações de RSM e OPM (reações 1-2). Assim, os
resultados vistos para a reforma seca de biogás (Figura 18) mostraram que os catalisadores
com maiores teores de MgO favorecem maiores valores de conversão de reagentes e a mesma
tendência foi encontrada para a reforma oxidativa de biogás (Figura 19).
Anteriormente foi mencionado que as duas soluções sólidas MgO-ZrO2 e NiO-MgO
estariam favorecendo à catálise destas reações; no entanto também deve-se mencionar que o
bom desempenho dos catalisadores com maiores teores de MgO na reforma seca de biogás
(com excesso de metano) pode ter alguma contribuição do caráter básico do MgO adicionado.
Os trabalhos encontrados na literatura (BITTER et al.1997; BITTER et al.1998 ; WEI et al.
2000) mostraram que a adição de MgO nos suportes catalíticos, melhorou a ativação das
moléculas de CO2 em reações de reforma seca de metano, pois forman espécies de carbonato
na interface metal-suporte, que são posteriormente reduzidas pelo carbono depositado,
produzindo formiato, um produto intermediário que é decomposto em CO, posteriormente.
O mecanismo da reforma oxidativa do metano ainda não está esclarecido, porém,
alguns autores (CHOUDHARY et al., 2006, CHOUDHARY et al., 1998; CHOUDHARY V.;
CHOUDHARY T., 2008) afirmam que existe a ocorrência dos dois processos RSM e OPM
seguindo com os seus respectivos mecanismos conhecidos. Assim, a OPM pode ocorrer pelo
mecanismo direto, que envolve a quebra da molécula do metano para dar diretamente H2 e
CO; ou pelo mecanismo indireto chamado também combustão-reforma de metano (reações 1,
3 e 7). Os resultados dos testes catalíticos da reforma oxidativa aqui obtidos demonstraram
uma pequena formação de CO2 na corrente de saída (as conversões de CO2 foram menores na
reforma oxidativa do que na reforma seca do biogás, esta tendência se repetiu para cada
catalisador) e isto pode ser um indicativo de que a OPM na reforma oxidativa do biogás
ocorre pelo mecanismo de combustão-reforma de metano.
Por outro lado, para entender qual a função da solução sólida MgO-ZrO2 (que forma
as vacâncias de oxigênio) na OPM, consideremos o caso do mecanismo direto na reação de
OPM. Neste caso, a dissociação da molécula de metano ocorre nos sítios de Niº, que produz
átomos de carbono depositados na superfície do Niº, e de acordo com o mecanismo proposto
por Hu e Ruckenstein (1996), esta reação envolve as seguintes etapas (reação 24-27):
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CH4 + sítio → C(s) + 4H(s)

(24)

O2 (g) + sítio → 2 O (s)

(25)

C(s) + O(s) → CO

(26)

H(s) + H(s) → H2

(27)

Como pode ser visto na Equação 28, a oxidação do coque para produzir CO necessita
também dos átomos de oxigênio das moléculas de CO2.
CO2 + C(s) ↔ 2 CO

(28)

De acordo com os estudos feitos por Kroll et al.(1997), a reação de RSM tem a
seguinte seqüência representada (reações 29-31):

CO2 + C(s) → 2CO + sítio

(29)

CO2 + sítio → CO + O(s)

(30)

C(s) + O(s) → CO + 2 sítio

(31)

A formação da solução sólida MgO-ZrO2, que forma as vacâncias de oxigênio, pode
facilitar a mobilidade de espécies de oxigênio adsorvidas na superfície O(s) formadas nas
equações 24-31.
As trajetórias do processo de redução e de reação da reforma oxidativa do biogás dos
catalisadores NiO-MgO-ZrO2, foram acompanhadas por espectroscopia de absorção de raios
X (XAS) na região do XANES, na borda K do Ni (8200-8550 eV), seguindo a metodologia
detalhada na parte experimental. Os resultados obtidos encontram-se nas Figuras 20a-d.
Nestas análises a intensidade do pico localizado na pré-borda de absorção e a intensidade da
linha branca (Figura 20d) foram consideradas como as principais características para
monitorar o estado de oxidação do níquel durante os ensaios de redução e de reação.
As análises de XANES dos catalisadores Ni4MZ, Ni20MZ e NiZ se encontram nas
Figura 20a-d. Estas análises correspondem a dois catalisadores que tiveram baixo
desempenho catalítico (NiZ e Ni4MZ) e ao melhor catalisador desta série (Ni20MZ).
Os espectros de XANES tomados na temperatura ambiente das amostras analisadas
(Figuras 20a-c) são semelhantes ao de NiO (Figura 20d), que pode ser claramente identificado
pela intensidade na linha branca em 8350 eV, causada pela interação Ni-O (JUAN-JUAN et
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al., 2004; TAKENAKA et al. 2003; WEN et al. 2008). Nestas três amostras nota-se que
durante a redução, conforme a temperatura foi aumentando a redução das espécies de NiO
(NiO+H2→Niº +H2O) ocorreu em diferentes etapas, fazendo com que a intensidade da linha
branca diminuísse até assumir um perfil similar ao espectro do Niº (Figura 20d), indicando
que o Ni2+ foi reduzido para Niº.
O perfil XANES da amostra Ni4MZ (Figura 20-a) mostra a diminuição da intensidade
da linha branca (8350 eV) conforme a temperatura foi aumentada durante a redução, esta
diminuição da intensidade ocorre em duas etapas; a primeira queda ocorre em 420ºC e a
segunda em 540ºC, estas duas temperaturas são muito próximas as temperaturas de redução
encontradas na análise RTP (Figura 6). Estas duas quedas correspondem à redução das
espécies de NiO fracamente e fortemente interagidos com o suporte catalítico
respectivamente. Observa-se que nas condições de reação a 750 ºC para este mesmo
catalisador, o perfil XANES desta amostra permanece como Niº (ver Figuras 20-a e 20-d),
sugerindo que o Niº neste catalisador não sofre alteração na presença dos fluxos de CH4, CO2
e O2. Neste contexto, a baixa taxa de conversão reportada pela amostra Ni4MZ pode estar
relacionada a poucos centros ativos disponíveis para a reação, pois neste caso nas condições
de reação o Niº não sofreu alteração na superfície do catalisador.
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Figura 20 - Perfil dos espectros de XANES dos catalisadores: (a) Ni4MZ (b) Ni20MZ (c)
NiZ, durante as condições de redução e de reação. (d) Superposição do espectro
XANES do NiO e Ni.
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Da mesma forma, o perfil XANES da amostra Ni20MZ (o melhor catalisador desta
serie) (Figura 20-b), mostrou uma ligeira diminuição da intensidade da linha branca (8350
eV) em 450ºC, que corresponde a redução das espécies de NiO fracamente interagidas com o
suporte catalítico. A 620ºC, a queda na intensidade da linha branca é mais pronunciada e o
perfil resultante é semelhante ao de Niº (ver Figuras 20b e 20d), indicando a redução das
espécies de NiO fortemente interagidas com o suporte catalítico. Estes resultados são
consistentes com aqueles encontrados nesta mesma amostra na análise de RTP (ver Figura 6).
Nas condições de reação a 750ºC, no mesmo catalisador (Ni20MZ), o aumento da intensidade
dos picos em 8360, 8387 e 8342 eV (que correspondem ao espectro XANES do Niº) indica
que a concentração de Niº na superfície aumenta durante a reação. Possivelmente uma
pequena fração do NiO presente na solução sólida NiO-MgO do catalisador foi reduzida pelo
metano e pelo hidrogênio produzido nas condições da reação. De acordo com dados da
literatura (CHOUDHARY et al. 1998; TOMISHIGE et al. 1999; TAKENAKA et al. 2003), a
redução de espécies de NiO na solução sólida NiO-MgO durante a reforma de metano ocorre
da seguinte forma (equação 32):

NiO + CH4→

Niº , óxidos de carbono e H2O

(32)

Possivelmente o carbono e o hidrogênio (formados pela decomposição do metano)
atuaram como agentes redutores da solução sólida NiO-MgO, presente na amostra Ni20MZ.
Esta redução do NiO na condição de reação provavelmente forma mais centros ativos de Niº
no catalisador Ni20MZ, explicando mais uma vez seu bom desempenho catalítico.
A Figura 20c mostra que a redução do catalisador NiZ ocorre em duas etapas; a
primeira queda da intensidade da linha branca (8350 eV) ocorre a 300 ºC, e a segunda ocorre
a 400 ºC. A primeira queda é mais acentuada, e indica a redução de espécies de NiO
fracamente interagidas com o suporte. A segunda queda da linha branca, que é menos
pronunciada, corresponde às espécies NiO interagidas fortemente com o suporte.
Posteriormente nas condições de reação a 750ºC sobre o catalisador NiZ reduzido, o
espectro de XANES torna-se novamente semelhante ao de NiO (Figura 20d), indicando que o
catalisador é desativado na presença dos reagentes, possivelmente pela presença de O2
(reagente) e H2O (produto de reação). Estes resultados indicam que as partículas de Niº na
superfície do catalisador NiZ são facilmente oxidadas, possivelmente devido à ausência da
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solução sólida NiO-MgO, levando a baixas taxas de conversão (CH4: 30% e CO2: 33%) e
baixa estabilidade na reforma oxidativa de biogás. A desativação da amostra NiZ também
pode estar relacionada a alta porcentagem de redução do NiO (97%) determinado por RTP, e
à maior concentração atômica de Ni na superfície reportada para este conjunto de amostras
(ver análises de XPS na Tabela 5); estas análises indicaram uma baixa dispersão do níquel
nesta amostra. Neste sentido, a alta concentração de partículas de Niº, formando clusters na
superfície, pode ter favorecido a desativação do catalisador.
Após os testes catalíticos da reforma oxidativa do biogás por 6h, os catalisadores
foram retirados do reator e analisados seguidamente por DRX. Os resultados estão
apresentados na Figura 21. Nesta figura observa-se que após a reação ainda há níquel
metálico nos catalisadores; o que entra em contradição com o encontrado pelas análises de
XANES no caso da amostra NiZ, discutido anteriormente. Isto pode ter ocorrido porque nos
ensaios de XANES foram utilizadas menores quantidades de catalisador (para obter uma boa
aquisição do espectro) do que nos ensaios catalíticos feitos no laboratório. Além disso, por
motivos operacionais da linha de Luz Sincrotron, não foi possível usar os mesmos fluxos de
reagentes na entrada do reator usados nos ensaios do laboratório. Porém, as proporções
molares entre os reagentes (CH4/CO2/O2) foram as mesmas usadas nos ensaios do laboratório.
Na Figura 21, os padrões DRX das amostras NiM, Ni40MZ e Ni20MZ tomados após
6h de reação apresentam o pico característico do carbono grafite de maior intensidade (em
2Ө= 26,4º; JCPDS 41-1487). Já as amostras NiZ e Ni4MZ não apresentaram este pico. Isto
sugere que os maiores teores de MgO no sistema NiO/ZrO2 favoreceram a formação do
carbono grafite, e que este tipo de coque não é prejudicial para a reação sendo que os
catalisadores NiM, Ni40MZ e Ni20MZ apresentaram os maiores valores de conversão de CH4
e CO2 na reforma oxidativa de biogás.
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Figura 21 - Padrões DRX dos catalisadores gastos na reforma oxidativa de biogás por 6
horas de reação: ZrO2 tetragonal (T), ZrO2 monoclínica (M), Niº, NiO, C
(carbono grafite).
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As Figuras 22-26 apresentam as imagens obtidas pelo microscópio eletrônico de
varredura (MEV) dos catalisadores usados na reforma oxidativa do biogás. As imagens foram
tomadas numa região rica em coque. Nestas figuras, observa-se que os catalisadores formam
carbono filamentoso. Estes filamentos podem ser vistos mais facilmente nas amostras NiM,
Ni4MZ e NiZ e tornam-se menos notórios nas amostras Ni20MZ e Ni40MZ .
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Figura 22 - MEV (x 25 000) da amostra NiM após 6 h da reforma oxidativa do biogás.

Figure 23 - MEV (x 50 000) da amostra NiZ após 6h da reforma oxidativa do biogás.
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Figura 24 - MEV (x 25 000) da amostra Ni4MZ após 6h da reforma oxidativa do biogás.

Figura 25 - MEV (x 25 000) da amostra Ni20MZ após 6h da reforma oxidativa do biogás.
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Figura 26 - MEV (x 25 000) da amostra Ni40MZ após 6h da reforma oxidativa do biogás.

Apesar do mecanismo de formação do coque não estar completamente esclarecido, a
sua formação em catalisadores de níquel é bem entendida. Alguns estudos (SNOECK et al.
1997; CHESNOKOV et al. 1995) afirmam que o mecanismo de formação de coque começa
pela dissociação da molécula do metano para produzir átomos de carbono (Cα) altamente
reativos quimissorvidos na superfície. Este carbono é facilmente gaseificado, porém se a
gaseificação é lenta este polimeriza, formando o carbono Cβ o qual se difunde através do
metal ativo, formando filamentos.
Assim, analisando as imagens do coque dos catalisadores NiO-MgO-ZrO2 (Figuras
22-26) pode-se dizer que os maiores teores da solução sólida MgO-ZrO2 nas amostras
Ni20MZ e Ni40MZ inibem a formação de carbono filamentoso, pois possivelmente a
formação das vacâncias de oxigênio, geradas por esta solução sólida, promove a gaseificação
das espécies de carbono Cα, diminuindo a formação dos filamentos de carbono.
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4.2.2 Testes catalíticos dos catalisadores NiO-MgO-ZrO2 com variação do teor de Ni
Reforma oxidativa de biogás

A conversão do CH4 e do CO2 e a razão H2/CO na reação de reforma oxidativa de
biogás para cada catalisador estão apresentados na Figura 27. Verifica-se que a conversão de
reagentes aumentou com o teor de níquel até 20% (20Ni20MZ), diminuindo acima desse teor.
As velocidades de deposição de carbono foram 0,13; 0,18 e 0,89 mmol.h-1 para 10Ni20MZ,
20Ni20MZ e 40Ni20MZ, respectivamente. Estes resultados sugerem uma boa distribuição de
centros ativos do Niº e das vacâncias de oxigênio (devido à solução sólida MgO-ZrO2) no
catalisador 20Ni20MZ, o que levou a uma alta conversão de CH4, CO2 e O2 em H2 e CO na
temperatura de reação (750°C) e uma baixa taxa de deposição de carbono (0,18 mmol.h-1).
Em todas as amostras, a conversão dos reagentes sofreu uma queda ao longo do tempo
de reação. Esta queda foi mais acentuada na amostra 40Ni20MZ devido à elevada carga de
níquel que levou à sua desativação. Este alto teor de níquel no catalisador 40Ni20YZ também
causou sinterização das partículas de Niº. Como visto pelas análises de DRX in situ (Tabela
8), esta amostra apresentou o maior tamanho de cristalito de Niº (60nm) tanto nas condições
de redução, quanto durante a reação. Assim os clusters de Niº de maior tamanho favoreceram
a maior formação de carbono na superfície deste catalisador (o maior valor encontrado: 0,89
mmol.h-1), o que justificaria a sua desativação. Resultados similares foram encontrados em
outros trabalhos (DONG et al. 2002; NGUYEN et al. 2008) para catalisadores de níquel com
teores acima de 20% em massa.
Além disso, como demonstrado pela análise de RTP (Figura 8), esta amostra possui
grande quantidade de espécies de NiO livres na superfície que reduzem em baixa temperatura;
facilitando sua sinterização durante a redução e a reação, o que resulta na desativação do
catalisador. Todas essas observações ajudam a explicar a baixa estabilidade do catalisador
40Ni20MZ. Já a amostra 20Ni20MZ apresentou boa estabilidade catalítica. Os valores de
conversão do suporte catalítico (MgO-ZrO2) foram pouco significativos.
O catalisador 20Ni20MZ apresentou a melhor atividade catalítica assim como a
melhor estabilidade. Por outro lado em teores de níquel muito baixos (10Ni20MZ), as
partículas de Niº se encontram menos disponíveis, portanto a superfície catalítica possui
menos centros ativos para a reforma do metano (DONG et al. 2002). Isto poderia justificar os
baixos valores de conversão e a baixa taxa de deposição de carbono do catalisador
10Ni20MZ. Neste contexto o catalisador 40Ni20MZ possui mais sitios ativos de Niº para a
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decomposição do CH4 (que dá lugar às reações de reforma) e menos sítios ativos acesíveis
para a adsorção e dissociação das moléculas de CO2 e O2; o que também explicaria o seu
baixo desempenho catalitico (DOW; HUANG, 1996a; DOW; HUANG, 1996b; XIANCAI et
al. 2007).

Figura 27 - Resultados dos testes catalíticos das amostras NiMZ com variação dos teores de
níquel: conversões do CH4 (a) e do CO2 (b); Razões H2/CO nos produtos da
reação (c) (Condições: T=750ºC, razões molares dos fluxos de entrada
CH4/ CO2/ O2 = 1,5/ 1 / 0,25, fluxo total 107,5 ml.min-1).
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Anteriormente foi sugerido que as vacâncias de oxigênio (que ativam as moléculas de
CO2 e O2) e a solução sólida NiO-MgO (que favorece uma boa dispersão do Niº) encontramse em uma boa distribuição na amostra 20Ni20MZ, uma vez que este catalisador foi o mais
ativo, o mais estável e apresentou uma taxa de deposição de coque relativamente baixa.
Porém, as análises de DRX in situ (Figura 9) mostraram picos de difração relacionados ao
óxido de níquel-zircônio formado nas condições de redução e de reação. Neste sentido, é
possível afirmar que este óxido de níquel-zircônio em conjunto com as duas soluções sólidas
(NiO-MgO e MgO-ZrO2) presentes nos catalisadores são favoráveis, especialmente no
catalisador 20Ni20MZ.
Após os testes catalíticos traços de água foram coletados como subproduto de cada
reação, mostrando a ocorrência da reversa da reação de shift (RWGSR: CO2+ H2 ↔ CO +
H2O). A ocorrência dessa reação justifica o fato das conversões do CO2 serem ligeiramente
maiores do que as conversões do CH4 (Figura 27).
A porcentagem de CO2 envolvida na RWGSR (valores calculados a partir da água
coletada) seria 10%, 8% e 19% para as amostras 10Ni20MZ, 20Ni20MZ e 40Ni20MZ,
respectivamente. Estes valores indicam que a amostra 20Ni20MZ apresentou o melhor
desempenho na reforma oxidativa do biogás, pois apresentou o menor valor de formação de
água e os melhores valores de conversão.
A Figura 27c apresenta a razão H2/CO nos produtos de reação para cada catalisador.
Estes valores são sempre menores do que o valor de 1,2, que é a razão estequiométrica para a
reforma oxidativa de biogás (equações 4-5). Resultados similares foram obtidos por Hu e
90

Ruchenstein (1996) e por Choudhary e Mamman (2000) que estudaram reações de reforma
oxidativa do metano sobre catalisadores NiO-MgO em condições similares ao presente
trabalho. Os baixos valores da razão H2/CO sobre as amostras 10Ni20MZ e 40Ni20MZ estão
de acordo com as altas porcentagens de contribuição à RWGSR (10% e 19% do fluxo de
entrada do CO2, respectivamente) sendo que esta reação usa moléculas de hidrogênio para
produzir água.
A Figura 28 apresenta os padrões de DRX dos catalisadores (contendo diferentes
teores de níquel) depois da reação de reforma oxidativa de biogás. De acordo com esta figura,
depois da reação todos os catalisadores ainda contêm Niº na sua composição, os picos
relacionados com esta fase metálica são mais intensos na amostra 20Ni20MZ, a qual obteve o
melhor desempenho catalítico.
O intenso pico localizado em 2Ө=26,5º para todos os difratogramas demonstra que o
coque formado na superfície dos catalisadores possui estrutura de carbono grafite. A
intensidade deste pico pode ser relacionada com os valores de conversão mostrados pelos
ensaios catalíticos (Figura 27). Nota-se que o catalisador com baixo teor de níquel
(10Ni20MZ) e que obteve um baixo desempenho catalítico, possui a menor intensidade do
pico de carbono grafite dentre todas as amostras. Similarmente no padrão DRX da amostra
40Ni20MZ, a qual desativou durante o transcurso da reação, o pico do grafite é de menor
intensidade do que o pico da amostra 20Ni20MZ. Este catalisador 20Ni20MZ que obteve o
pico mais intenso foi também o que apresentou o melhor desempenho nos testes catalíticos.
Estas observações indicam que o

carbono grafítico não foi prejudicial para as reações

envolvidas na reforma oxidativa de biogás (equações 4-5). Como o transcurso da reação sobre
20Ni20MZ não foi prejudicado, isto sugere que este tipo de carbono é mais facil de ser
removido e/ou reage mais fácilmente. Além disso, o largo pico de carbono grafítico da
amostra 40Ni20MZ (que acumulou grandes quantidades de carbono: 0,89 mmol.h-1) indica
que uma boa parte deste coque formado é amorfo, sugerindo que estas especies poliméricas
de carbono (–C-C-) amorfo poderiam ser as responsáveis pela desativação do catalisador
40Ni20MZ.
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Figura 28 - Padrões de DRX dos catalisadores NiMZ contendo diferentes teores de níquel
após a reação de reforma oxidativa de biogás (T: fase tetragonal do ZrO2, NiO:
fase cúbica do NiO, C: carbono grafite).
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4.2.3 Reforma de biogás sobre catalisadores NiO-Y2O3-ZrO2 com variação do teor de Y.
Reforma seca de biogás

A catálise da reforma seca do biogás (razão molar dos reagentes na corrente de entrada
CH4:CO2=1,5:1) foi realizada sobre os catalisadores NiO-Y2O3-ZrO2 e os resultados estão
apresentados na Figura 29a-c. Os testes catalíticos mostram que as taxas de conversão do CH4
e do CO2 diminuíram na seguinte ordem: Ni4YZ> NiY> Ni20YZ> NiZ≈ Ni40YZ. Exceto as
amostras NiY e NiZ, todos os catalisadores apresentaram estabilidade durante a reação. Esta
tendência observada indica que os catalisadores Ni4YZ e NiY tiveram uma alta atividade para
a decomposição do metano, sugerindo que estas amostras possuem uma boa conformação dos
sítios ativos de Niº para quebrar a ligação C-H do metano. Isto pode estar relacionado com o
fato de que estas duas amostras possuem as maiores dispersões de Niº e as menores
concentrações atômicas de Ni na superfície do catalisador (ver Tabelas 9 e 11). Assim, estas
propriedades favoreceram uma boa conformação dos sítios ativos de Niº para a reforma seca
de biogás.
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Figura 29 - Resultados dos testes catalíticos da reforma seca do biogás: (a) conversão de CH4
e (b) conversão de CO2; (c) Razões H2/CO nos produtos da reação (Condições:
T=750ºC, CH4/CO2 = 1,5/1, fluxo total 107,5 ml.min-1).
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Tabela 16 - Taxa de deposição do carbono (mmolC.h-1) para os catalisadores NiO-Y2O3-ZrO2
durante a reforma seca e reforma oxidativa do biogás.

Catalisador

mmolC.h-1

Reforma
oxidativa de
biogás
mmolC.h-1

0,10
0,76
0,96
0,84
1,10

0,07
0,15
0,14
0,42
0,10

Reforma seca
do biogás

NiZ
Ni4YZ
Ni20YZ
Ni40YZ
NiY

A amostra NiY teve uma elevada atividade catalítica, porém mostrou uma rápida
desativação devido à grande quantidade de coque depositado (ver Tabela 16). Um efeito
contrário foi observado na amostras NiZ, Ni20YZ e Ni40YZ, elas apresentaram uma baixa
atividade catalítica pois tiveram uma menor dispersão de níquel e uma maior concentração
deste na superfície (Tabelas 9 e 11), resultando assim em uma conformação pobre de sítios
ativos para a reforma seca do biogás.
Em todos os catalisadores a conversão de CH4 foi menor do que a conversão de CO2,
o que indica a ocorrência da RWGSR (CO2 + H2 ↔ CO + H2O), a qual foi confirmada pela
presença de traços de água no final de reação. Esta descoberta também pode explicar o fato da
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razão H2/CO ter sido menor do que 1 (Figura 29c). Nas condições de reação estudadas, os
suportes catalíticos (YZ) não mostraram atividade catalítica na reforma seca do biogás.

Reforma oxidativa de biogás

Os resultados dos ensaios catalíticos da reação de reforma oxidativa do biogás estão
apresentados na Figura 30a-c. De acordo com estes resultados, a adição de oxigênio aumentou
a conversão de CH4 e reduziu ligeiramente a conversão de CO2 em todos os catalisadores. As
taxas de conversão para o CH4 diminuíram conforme a sequência: Ni40YZ> Ni20YZ>
Ni4YZ> NiY> NiZ. Esta ordem se difere quando comparado com a reforma seca do biogás
(Figura 29).
Na Figura 30a observou-se que a taxa de conversão para o CH4 aumentou
progressivamente com a concentração de Y2O3 até o teor de 40%. Esse aumento da conversão
pode ser proveniente da presença das vacâncias de oxigênio formadas na solução sólida Y2O3ZrO2, que podem ativar as moléculas de O2 para reagir mais facilmente com as moléculas de
CH4 (XIANCAI et al.2007). E segundo a literatura, uma alta concentração de vacâncias de
oxigênio favorece a dissociação das moléculas de oxigênio para formar outras espécies
quimissorvidas na superfície do suporte: O2-, O22-, O2-, O- (ROH et al.2002; XIA et al.2012).
A presença da solução sólida Y2O3-ZrO2 pode favorecer a reação de OPM (equação
5), de forma que os catalisadores com maior quantidade desta solução sólida em sua
composição são melhores para a reforma oxidativa do biogás. Isto foi confirmado nas reações
de reforma oxidativa do biogás com a presença de oxigênio (razão molar na entrada do reator:
1,5CH4:1CO2:0,25O2). Analisando os suportes 20YZ e 40YZ observou-se que eles
converteram uma quantidade significativa do CH4 (Figura 30a). Além disso, eles
apresentaram traços de água e uma pequena quantidade de CO2 na corrente de saída, o que
levou a pequenas porcentagens negativas de conversão de CO2 para as amostras 20YZ e
40YZ. Estes resultados mostraram que a reação de OPM ocorreu via mecanismo de
combustão-reforma do metano, segundo as reações 1,3 e 7.
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Figura 30 - Ensaio catalítico da reforma oxidativa do biogás: (a) conversão de CH4 , (b) CO2
e (c) Razões H2/CO nos produtos da reação (Condições: T=750ºC,
CH4/ CO2/ O2 = 1,5/ 1 / 0,25, fluxo total 107,5 ml.min-1).
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Alguns estudos afirmam que as vacâncias de oxigênio dissociam as moléculas de CO2
(HUANG et al.2005), resultando na formação de espécies de CO(s) e O(s) quimissorvidas na
superfície (DOW; HUANG, 1996a; DOW; HUANG, 1996b; XIANCAI et al. 2007). No
entanto, como foi mencionado anteriormente, os suportes catalíticos YZ não mostraram
atividade catalítica na reforma seca de biogás. De acordo com estes resultados, as vacâncias
de oxigênio parecem não ter efeito significativo na reforma seca de biogás visto que as
amostras Ni20YZ e Ni40YZ (que possuem as maiores concentrações da solução sólida Y2O3ZrO2) não apresentaram os melhores desempenhos catalíticos. No entanto, as vacâncias de
oxigênio foram altamente benéficas na reforma oxidativa do metano (presença de oxigênio).
Avaliando a reforma oxidativa do biogás sobre todos os catalisadores desta série,
observou-se uma significativa queda na conversão de CO2 (Figura 30b), quando comparado
com os valores encontrados na reforma seca do biogás (Figura 29b). Esta queda pode ser
resultante da combustão total do metano (CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O) proveniente da reação
de OPM que ocorre via o mecanismo de combustão-reforma, onde as reações (3),(1) e (7)
ocorrem em paralelo.
A reforma oxidativa do biogás sobre os catalisadores com NiO-Y2O3-ZrO2 apresentou
razões de H2/CO ≈ 1, para os catalisadores Ni20YZ e Ni40YZ (Figura 30c). Já na reforma
seca do biogás eles apresentaram razões H2/CO << 1 (Figura 29c), indicando que a adição de
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oxigênio ao biogás aumentou a produção de hidrogênio, levando à maiores razões de H2/CO,
com valores muito próximos do valor estequiométrico.
Outro fator que pode estar favorecendo o desempenho dos catalisadores na reforma
oxidativa do biogás é a concentração do níquel na superfície. Assim tem-se que os
catalisadores que obtiveram altos valores de conversão nesta reação (Ni20YZ e Ni40YZ)
possuem uma alta concentração de níquel na superfície e uma baixa dispersão metálica de Ni
na superfície (ver Tabelas 9 e 11). Portanto, eles podem ter formado mais sítios ativos para
todas as reações envolvidas na reforma oxidativa do biogás (reações 4-5; 1,3,7).
Possivelmente esses sítios ativos são disponibilizados na presença de oxigênio, o que poderia
explicar o bom desempenho catalítico das amostras Ni20YZ e Ni40YZ na reforma oxidativa
do biogás.
Já o baixo desempenho catalítico das amostras NiY e Ni4YZ na reforma oxidativa de
biogás (os valores mais baixos de conversão registrada), pode ser explicado pela falta de
centros ativos de Niº na superfície destes catalisadores para catalisar todas as reações
envolvidas nesse processo (reações 4-5; 1,3,7). Analisando a composição superficial destes
dois catalisadores (NiY e Ni4YZ) observa-se que eles apresentam as menores concentrações
de níquel em sua superfície (ver Tabela 11) e as estimativas de dispersão metálica (por DRX
do catalisador reduzido) indicam que estes possuem as maiores dispersões de níquel metálico
(Tabela 9 e 11). Isso pode estar relacionado com seu baixo desempenho, pois a baixa
concentração atômica de níquel na superfície pode resultar em menores quantidades de sítios
ativos de Niº para todas as reações envolvidas na reforma oxidativa do biogás (reações 4-5;
1,3,7).
Os catalisadores que apresentaram melhores desempenho catalítico da série NiOY2O3-ZrO2 foram Ni20YZ e Ni40YZ, ambos apresentaram a formação das soluções sólidas
NiO-Y2O3 e Y2O3-ZrO2, ficando claro a existência de um efeito sinérgico entre essas soluções
sólidas durante a reforma oxidativa do biogás. Isto foi consistente com o fato de que a solução
sólida NiO-Y2O3 (catalisador NiY) desativou durante a reação, enquanto que a solução sólida
Y2O3-ZrO2 (40YZ e 20YZ suportes) apresentou atividade catalítica significativa (Figuras 30ab). Assim, altas taxas de conversão só foram possíveis quando estas duas soluções sólidas
estiveram presentes em grandes quantidades nos catalisadores (amostras Ni20YZ e Ni40YZ).
As taxas de deposição de coque sobre os catalisadores durante a reforma seca e a
reforma oxidativa do biogás estão apresentadas na Tabela 16. Foi possível observar que a
deposição de coque foi maior para a reforma seca. O catalisador Ni20YZ foi o que apresentou
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melhor atividade catalítica na reforma oxidativa do biogás, apresentando altos valores de
conversão dos reagentes e uma taxa de deposição de coque relativamente baixa.
A remoção dos depósitos de carbono pode ser realizada através da adição de oxigênio
que aumenta o número de espécies quimissorvidas (O2-, O22-, O2-, O-) por causa das vacâncias
de oxigênio formadas na solução sólida Y2O3-ZrO2. Isto ocorre devido à reação entre as
espécies de oxigênio quimissorvido (representadas por O(s); produzidas pela dissociação de
O2), com as espécies de carbono quimissorvidas na superfície (CHx + O(s) → CO + xH; x =
1,2,3).
Os valores da relação H2/CO nos produtos da reforma oxidativa do biogás (Figura
30c) são menores do que 1,2 (valor estequiométrico para esta reação). Isto pode ser devido à
ocorrência da reação RWGSR (CO2 + H2 ↔ CO + H2O) durante a reação oxidativa do biogás.
Os catalisadores NiZ, NiY e Ni4YZ apresentaram menores razões de H2/CO, indicando que a
reação RWGSR ocorreu com predominância sobre estes catalisadores.
O baixo desempenho dos catalisadores NiZ e NiY pode ser proveniente do método de
preparação utilizado, uma vez que, outros trabalhos (YUE-QIN et. al, 2008; BELLIDO et. al,
2009) têm demonstrado que o desempenho dos catalisadores baseados em Ni/ZrO2 é
fortemente influenciado pelo método de síntese. Assim, os presentes resultados sugerem que o
método da polimerização em uma única etapa levou a bons resultados apenas para misturas
com os três óxidos: NiO, Y2O3 e ZrO2, sendo os melhores catalisadores o Ni20YZ e o
Ni40YZ.
Na Figura 30a-b estão apresentados os perfis de conversão do CH4 e do CO2 para a
reforma oxidativa do biogás usando um catalisador comercial (NiAlcom). Estes resultados
mostraram que no início da reação o catalisador apresentou uma alta atividade catalítica. Mas,
a reação só foi realizada durante 3,5h, em virtude da grande quantidade de coque depositado
sobre o catalisador (1,42 mmol.h-1) o que ocasionou um aumento na pressão dentro do reator.
Neste contexto, os catalisadores Ni20YZ e Ni40YZ foram melhores do que o catalisador
comercial e, também, os mais promissores para a reforma oxidativa do biogás. Vale ressaltar
que os catalisadores Ni20MZ e Ni40MZ também foram melhores do que o catalisador
comercial (Figuras 19 e 30).
As Figuras 31-34 apresentam as imagens obtidas por MEV dos catalisadores da série
NiO-Y2O3-ZrO2 após 6h da reação de reforma oxidativa do biogás. As Figuras 31 e 32
mostram as imagens obtidas pelo MEV em regiões ricas em zircônio e ítrio (determinadas por
análises de EDX), onde foi possível observar que a mistura de Y2O3 e ZrO2 formou partículas
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sólidas geométricas em forma de um paralelepípedo retangular. Já a amostra Ni20YZ
apresentou sólidos da mesma forma geométrica, porém de tamanho maior.
Figura 31 - MEV (x 4000) da amostra Ni20YZ após 6horas de reação.

Figura 32- MEV (x 4000) da amostra Ni40YZ após 6 horas de reação.

Analisando a imagem obtida pelo MEV de uma região do catalisador Ni4YZ (Figura
33), observou-se que ela é rica em níquel, zircônio e ítrio, indicando que nesta amostra, as
partículas de zircônio formam blocos de forma não regular (no lado esquerdo dentro da Figura
33). Já o níquel formou agregados que têm a forma de cápsulas (marcada com uma circulo
negro). Esta morfologia é muito diferente da morfologia encontrada nos catalisadores Ni20YZ
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e Ni40YZ. Analisando o catalisador Ni4YZ, a formação de partículas de níquel aglomeradas
sugere que ocorreu a sinterização do níquel nesta região, causada possivelmente durante a
reação. Esta observação está em contradição com os dados de concentração atômica do Ni na
superfície e com a estimativa da dispersão metálica para estas amostras (Tabelas 9 e 11),
sugerindo que esta amostra não é completamente homogênea. A aglomeração das partículas
de níquel neste catalisador pode explicar a sua baixa atividade na reforma oxidativa do
biogás. As imagens obtidas pelo MEV das amostras NiZ e NiY (não apresentadas) em regiões
ricas dos três elementos (Zr, Y e Ni) indicam que estes materiais são amorfos e, além disso,
eles não apresentaram uma forma definida para serem comparadas com as imagens
apresentadas nas Figuras 31-33.

Figura 33 - MEV (x 4000) da amostra Ni4YZ após 6 horas de reação.

Os padrões DRX dos catalisadores após 6h da reforma oxidativa do biogás (Figura
34a) mostraram que os catalisadores sem ítrio ou com baixo teor de ítrio (NiZ e Ni4YZ)
formaram carbono de estrutura amorfa, que não é detectável no DRX. Na Figura 34a,
observou-se claramente que a presença de ítrio favoreceu a formação de carbono grafite (pico
característico em 2Ө= 26,4º; JCPDS 41-1487), sendo que o pico mais intenso encontra-se nas
amostras Ni40YZ, Ni20YZ e NiY. A Figura 34b mostra uma ampliação do padrão DRX da
Figura 34a entre ângulos de Bragg de 40º e 48º apresentando o pico principal de Niº. E os
tamanhos dos cristalitos de Niº foram 31, 22, 26, 29 e 23nm, para os catalisadores NiZ,
Ni4YZ, Ni20YZ, Ni40YZ e NiY. Esta tendência foi a mesma encontrada para os cristalitos de
Niº dos catalisadores antes da reação, após o processo de redução com H2 (Tabela 9).
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Figura 34 - Padrões DRX dos catalisadores NiO-Y2O3-ZrO2 após 6hs da reforma oxidativa
do biogás. (a) Superposição dos DRX entre ângulos de Bragg 10º a 80º;
(b) Ampliação entre ângulos 40º e 48º.
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As Figuras 35-38 apresentam as imagens obtidas por MEV dos catalisadores após a
reforma oxidativa do biogás, apresentando uma região rica em carbono (de acordo com a
análise de EDX). Nas Figuras 37-38 observou-se que o coque formado nas amostras NiY e
Ni4YZ é do tipo filamentoso, com filamentos mais longos na amostra NiY. As imagens
obtidas por MEV do coque das amostras Ni20YZ (Figura 36) e Ni40YZ (Figura 35), estão
semelhantes, com poucos filamentos, e a maior parte deste coque formado foi amorfo. Além
disso, os carbonos nestas duas amostras possuem a estrutura do carbono grafite (segundo as
análises DRX).
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Figura 35 - MEV (x 25 000) do catalisador Ni40YZ.

Figura 36 - MEV (x 25 000) do catalisador Ni20YZ.

103

Figura 37 - MEV (x 25 000) do catalisador Ni4YZ.

Figura 38 - MEV (x 25 000) do catalisador NiY.

A partir das imagens obtidas por MEV do coque apresentados nas Figuras 35-38, foi
possível correlacionar o tipo de carbono depositado com a atividade catalítica dos
catalisadores. Assim, a baixa taxa de conversão durante a reforma oxidativa do biogás nos
catalisadores NiZ, Ni4YZ e NiY pode ser explicada pela presença de carbono filamentoso,
que pode acumular-se na interface entre a partícula metálica e o suporte catalítico, resultando
na perda dos centros ativos. Este carbono grafite (determinado pelo DRX na Figura 34a) de
morfologia filamentosa (Figura 38) presente na amostra NiY foi o mais prejudicial, uma vez
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que, esta amostra apresentou baixa estabilidade e uma alta taxa de formação de coque, o que
implica que o carbono formado por esta amostra seja dificilmente gaseificado durante a
reação.
Segundo as imagens MEV nas Figuras 35 e 36, as amostras Ni40YZ e Ni20YZ
possuem o carbono grafite de morfologia amorfa, este carbono não afetou a atividade
catalítica destes catalisadores, uma vez que estes dois catalisadores apresentaram boa
estabilidade e maiores taxas de conversão quando comparados com os catalisadores NiZ, NiY
e Ni4YZ. Isto implica que este carbono pode ser gaseificado mais fácil durante reforma
oxidativa e que possivelmente este carbono esteja em estrito contacto com as partículas de
níquel e/ou localizado nas proximidades das vacâncias de oxigênio (formadas pela solução
sólida Y2O3-ZrO2), resultando numa alta velocidade de gaseificação que conduz a altas taxas
de conversão de reagente como mostram outros estudos (DUPREZ et al.,1989, DUPREZ et
al.1991). Resultados semelhantes foram encontrados por Wang e Lu (1998) e Khan et
al.(2012), para reações de RSM sobre catalisadores de Ni.
Finalmente, os resultados apresentados nas Figuras 35-38 sugerem que a presença de
maiores quantidades da solução sólida Y2O3-ZrO2 inibem a formação de carbono filamentoso
(sendo esta forma de carbono mais prejudicial para a atividade catalítica, neste trabalho);
possivelmente a formação das vacâncias de oxigênio geradas por esta solução sólida promove
a gaseificação das espécies de carbono Cα (espécie de carbono atômico quimissorvido na
superfície, produto da decomposição da molécula do metano) diminuindo a formação dos
filamentos de carbono. Estes resultados são similares àqueles encontrados na série de
catalisadores NiO-MgO-ZrO2, onde os maiores teores da solução sólida MgO-ZrO2 inibiram a
formação do carbono filamentoso .

4.2.4 Testes catalíticos dos catalisadores NiO/Y2O3/ZrO2 variando o teor de Ni
Reforma oxidativa de biogás

Os valores de conversão do CH4, CO2 e a razão H2/CO na reação de reforma oxidativa
do biogás para cada catalisador estão apresentados na Figura 39a-c. Os resultados de
conversão mostraram que o teor ótimo de níquel foi de 20%, pois o maior valor de conversão
foi verificado para o catalisador 20Ni20YZ. O teor de 40% em massa de níquel, presente no
catalisador 40Ni20YZ, foi muito alto levando a desativação (baixa estabilidade) do
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catalisador durante a reação. Já o catalisador com 10% de níquel (10Ni20YZ) em massa total,
apresentou uma boa estabilidade, porém os valores de conversão sobre ele foram baixos. As
velocidades de deposição de carbono foram: 0,10 (10Ni20YZ); 0,14 (20Ni20YZ); 0,39
(40Ni20YZ) mmolC.h-1, respectivamente. Estes resultados sugerem que ocorreu uma boa
distribuição dos centros ativos de Niº e das vacâncias de oxigênio (devido à formação da
solução sólida Y2O3-ZrO2) no catalisador 20Ni20YZ que levou a uma alta conversão de CH4,
CO2 e O2 em H2 e CO na temperatura de reação (750 °C) e uma baixa taxa de deposição de
carbono (0,14 mmol.h-1).
O perfil de conversão sobre o catalisador 40Ni20YZ (Figura 39) sofreu uma queda ao
longo da reação. Esta queda é devida à carga elevada de níquel que levou à desativação. O
alto teor de niquel no catalisador 40Ni20YZ causou sinterização das partículas de Niº, pois
como visto na análise de DRX in situ nas condições de redução (Tabela 14) esta amostra
apresentou o maior tamanho de cristalito de Niº (33 nm). Sabe-se que os clusters de Niº de
maior tamanho favorecem a maior deposição de carbono por incrustação na partícula
metálica, isto pode explicar a alta velocidade de formação de carbono reportado pela amostra
40Ni20YZ (0,39 mmol.h-1), o que resultou na desativação. Além disso, segundo as análises
por RTP (Figura 14) esta amostra possui uma grande quantidade de espécies de NiO
fracamente interagidas com o suporte catalítico (o que levou ao alto valor de redução de NiO
nesta amostra) que reduzem em baixa temperatura; estas partículas poderiam estar facilitando
sua sinterização. Isto também foi evidenciado pelas análises obtidas por MEV, onde a
imagem da morfologia do catalisador 40Ni20YZ mostrou a formação de muitos aglomerados
de NiO, ao redor dos blocos de Y2O3-ZrO2 (Figura 17).
Conforme observado nas estimativas da dispersão da fase metálica, o catalisador
10Ni20YZ apresentou a maior dispersão metálica (6,7%) desta série de amostras. Isto também
foi sugerido pelas análises MEV deste catalisador, onde a sua morfologia mostrou a formação
de pequenas partículas esféricas de NiO distanciadas umas das outras (Figura 15), porém o
teor de 10% de Ni em massa pode ser muito baixo para obter maiores valores de conversão;
esta alta dispersão favoreceu a uma boa estabilidade catalítica durante a reação.
Anteriormente foi sugerido que as duas soluções sólidas (NiO-Y2O3 e Y2O3-ZrO2)
encontram-se em ótimas quantidades na composição do catalisador 20Ni20YZ. Assim, este
catalisador foi beneficiado por ambas as soluções sólidas em conjunto, o que levou a altos
valores de conversão e velocidades de deposição de carbono relativamente baixas. Ao analisar
as imagens obtidas por MEV da amostra 20Ni20YZ (Figura 16), observou-se uma boa
conformação das partículas de NiO sobre o suporte catalítico. Além disso, as partículas de
106

NiO apresentaram forma de pequenas esferas depositadas na superfície do suporte catalítico
Y2O3-ZrO2 (que apresenta a forma cubos simétricos). Esta boa conformação fase
catalítica/suporte, também justifica o bom desempenho catalítico do catalisador 20Ni20YZ.
Após os testes catalíticos, foram coletados traços de água como subproduto em cada
reação, mostrando a ocorrência da reação RWGSR (CO2+ H2 ↔ CO + H2O). A ocorrência
dessa reação justifica o fato das conversões de CO2 serem ligeiramente maiores do que a
conversões do CH4 (Figura 39).
As porcentagens de CO2 envolvida na RWGSR (valores calculados a partir da água
coletada) foram 16%, 14% e 19% para as amostras 10Ni20YZ, 20Ni20YZ e 40Ni20YZ,
respectivamente. Estes valores indicam que a amostra 20Ni20YZ apresentou o menor valor de
formação de água e os melhores valores de conversão dos reagentes.
A Figura 39c apresenta a razão H2/CO nos produtos de reação durante a reforma
oxidativa do biogás sobre os catalisadores. Estes valores são sempre menores do que o valor
de 1,2 que é a razão estequiométrica para esta reação (equações 4-5). Os baixos valores da
razão H2/CO sobre as amostras 10Ni20YZ e 40Ni20YZ estão de acordo com os baixos
valores de conversão e com as altas contribuições à RWGSR (16% e 19% do fluxo de entrada
CO2, respectivamente); esta reação usou as moléculas de hidrogênio para produzir água.
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Figura 39 - Resultados dos testes catalíticos da reforma oxidativa do biogás sobre
catalisadores NiO-Y2O3-ZrO2 com diferentes teores de níquel: conversão de
CH4 (a), CO2 (b) e Razões H2/CO (c) nos produtos da reação (Condições:
T=750ºC, razão molar dos reagentes na entrada do reator
CH4/ CO2/ O2 = 1,5/ 1 / 0,25, fluxo total 107,5 ml.min-1).
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4.2.5 Teste de Estabilidade
O catalisador com o melhor desempenho catalítico da série NiO-Y2O3-ZrO2, o
catalisador Ni20YZ foi submetido a um teste de estabilidade, o qual foi testado nas condições
da reforma oxidativa do biogás durante 24h. Os resultados estão apresentados na Figura 40.
Foi possível observar que este catalisador manteve a sua atividade catalítica durante as 24h de
reação. Uma diminuição contínua da taxa de conversão de reagentes foi observada durante a
reação, porém esta queda estabiliza após ás 19h de reação, e após este tempo o valor de
conversão permaneceu constante em 63%, e a relação H2/CO ≈ 1 foi constante ao longo da
reação. Como foi mencionado anteriormente, este valor é um pouco menor do que o valor
estequiométrico, devido a ocorrência da reação RWGSR em paralelo (traços de água foram
recolhidos, após o ensaio catalítico). A taxa de deposição de coque na amostra Ni20YZ após
24h de reação foi de 0,17 mmol.h-1, sendo esse valor muito próximo ao valor encontrado para
a mesma reação catalítica durante 6h de reação.
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Figura 40 - Teste de estabilidade do catalisador Ni20YZ na reforma oxidativa do biogás
durante 24h de reação.
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5 CONCLUSÕES
A partir dos resultados obtidos pode-se concluir que:
A adição de MgO no sistema NiO/ZrO2, pelo método de polimerização numa única
etapa melhorou o desempenho dos catalisadores na reforma oxidativa de biogás. Os
catalisadores com 20%, 40% e 100% de MgO apresentaram os maiores valores de conversão,
sendo o catalisador com 20% o que apresentou menor quantidade de coque formado, e foi o
catalisador mais promissor.
As análises de DRX, RTP e XPS confirmaram a formação das soluções sólidas NiOMgO e MgO-ZrO2 nos catalisadores NiO-MgO-ZrO2. Estas soluções sólidas têm efeito
positivo no desempenho dos catalisadores na reforma oxidativa de biogás. As análises de
XANES-in situ demonstraram que o catalisador NiZ desativou devido a oxidação do Niº para
NiO durante a reação. O melhor catalisador foi aquele contendo 20% de MgO, devido à maior
formação de espécies de Niº durante a reação.
A adição de Y2O3 no sistema Ni/ZrO2, pelo método de polimerização em uma única
etapa, melhorou o desempenho dos catalisadores na reação de reforma oxidativa do biogás e
formou as soluções sólidas NiO-Y2O3 e Y2O3-ZrO2. Estas duas soluções sólidas juntas
favoreceram o desempenho catalítico dos catalisadores para a reação de reforma oxidativa do
biogás. Os catalisadores com maior carga da solução sólida Y2O3-ZrO2, apresentaram melhor
atividade catalítica na reforma oxidativa de biogás por causa da afinidade desta solução sólida
para catalisar a OPM.
O alto teor de ítrio presente nos catalisadores NiO-Y2O3-ZrO2 favoreceu a formação
de carbono grafite. Um efeito similar foi observado no caso da adição de MgO nos
catalisadores NiO-MgO-ZrO2. Os piores catalisadores apresentaram a formação do carbono
filamentoso; sugerindo que este tipo de carbono foi prejudicial para a reforma oxidativa de
biogás.
Em ambos os catalisadores NiO-MgO-ZrO2 e NiO-Y2O3-ZrO2, o excesso da carga de
NiO levou à sinterização das partículas de Niº, formando grandes partículas de Niº que
favoreceram a deposição de carbono e levaram a desativação do catalisador.
O teor ótimo foi 20% de Ni, sendo os melhores catalisadores o Ni20YZ e Ni20MZ.
As análises do carbono sugerem que a formação das soluções sólida Y2O3-ZrO2 e
MgO-ZrO2 inibem à formação do carbono filamentoso na reforma oxidativa de biogás. Altos
teores destas soluções sólidas formaram um carbono de morfologia amorfa. Os melhores
catalisadores foram Ni20YZ e Ni20MZ.
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Os valores das taxas de carbono depositado obtido pelos catalisadores com diversos
teores de MgO e Y2O3, sugerem que os catalisadores modificados com MgO foram os mais
efetivos para a remoção do coque da superfície do catalisador.

6 SUGESTÕES
Sugere-se para estudos posteriores, utilizar as técnicas de análises de Estocagem de Oxigênio,
Condutividade Elétrica e Resonância Paramagnetica Eletrônica para conseguir um estudo
mais detalhado da formação das vacâncias de oxigênio geradas pelas soluções sólida baseadas
em zircônia. Estas técnicas proporcionariam informação muito importante.

Também se sugere que para estudos posteriores relacionados à reforma de biogás, deverias ser
feita alguns testes catalíticos con um biogás real, devido a que no presente trabalho só foi
utilizado um biogás modelo sem impurezas.
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