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RESUMO 

 

Neste trabalho, os óxidos tipo perovsquita La1-xSrxNiO3 (x = 0,0, 0,3 e 0,7), 

substituindo parcialmente o lantânio por estrôncio, foram preparados através do 

método do gel proteico, modificado usando colágeno e soja como agentes 

quelantes. Todos os materiais foram sintetizados e calcinados a 900ºC por 2 horas e 

caracterizados pelas técnicas de termogravimetria (TG), espectroscopia de absorção 

na região do infravermelho (FTIR), difratometria de raios X (DRX), área superficial 

específica e redução a temperatura programada. As amostras calcinadas foram 

suportadas em alumina. Os espectros FTIR mostraram bandas relacionadas à 

complexação dos metais ao oxigênio. As curvas termogravimétricas indicaram  

estabilidade térmica dos materiais a 900ºC, com exceção das amostras L3S7N9 que 

mostraram uma decomposição próxima a 800ºC. Os resultados de difração de raios 

X indicaram a formação da fase perovsquita em todas as amostras, porém houve a 

formação de fases secundárias para as amostras substituídas. As amostras que 

apresentaram menor formação de fases secundárias foram obtidas usando o 

colágeno como agente quelante. Os materiais suportados apresentaram picos 

relacionados à fase perovsquita. As áreas superficiais específicas dos catalisadores 

aumentaram quando suportadas em alumina. A redução completa das amostras 

suportadas, obtidas pelo método do gel proteico utilizando o colágeno aconteceram 

a temperatura abaixo de 700ºC. As amostras obtidas usando o colágeno como 

agente quelante e suportadas com 15% de perovsquita foram testadas frente a 

reação de oxidação parcial do metano, no momento foram avaliados os respectivos 

níveis de conversão do metano e seletividade ao CO, CO2, H2 e H2O. Dentre os 

catalisadores estudados, o catalisador LN9-C15 foi o que apresentou maior nível de 

conversão de metano, 78%, e maior seletividade ao H2, 55%. 

  

 

Palavras-chaves: Perovsquita La1-xSrxNiO3; método gel proteico modificado; 

colágeno; fibra de soja, catalisadores para oxidação parcial do metano.  
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ABSTRACT 

 

In this work, the perovskite oxides La1-xSrxNiOγ (x = 0,0, 0,γ e 0,7)  partially replacing 

lanthanum by strontium were prepared by the method of protein gel, modified using 

collagen and soy as chelating agents. All samples were synthesized and calcined at 

900°C for β hours and characterized by thermogravimetric techniques (TG), 

spectroscopy of absorption in the infrared region (FTIR), X-ray diffraction (DRX), 

specific surface area and temperature programmed reduction. The calcined samples 

were supported on alumina. The FTIR spectra showed bands related to the 

complexation of the metals to the oxygen. The thermogravimetric curves indicated 

thermal stability of materials at 900°C, except, the La0,γSr0,7NiOγ samples that 

showed a decomposition about 800°C. The X-ray diffraction results indicated the 

formation of the perovskite phase in all samples, but there was the formation of 

secondary phases in all samples replaced. The samples that presented less 

formation of secondary phases were obtained using the collagen as a chelating 

agent. The supported material presented peaks related to the perovskite phase. The 

specific surface areas of the catalysts increased when supported on alumina. The 

complete reduction of the supported samples, obtained by the method of protein gel 

using the collagen occurred at temperatures below 700°C. The obtained samples 

using collagen as a chelating agent and supported with 15% of perovskite were 

tested by the reaction of partial oxidation of methane, when also were analysed  

methane conversion level and selectivity to CO, COβ, Hβ and HβO. Among the 

catalysts studied, the catalyst LN9-C15 showed the highest level of methane 

conversion, 78%, and the better selectivity to Hβ, 55%. 

 

Keywords: Perovskite La1-xSrxNiOγ, method protein gel modified, collagen, soy, 

catalysts for the partial oxidation of methane. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

Fontes de energia adequadas são vitais para o desenvolvimento da economia 

nacional e de políticas de bem-estar. As vantagens comerciais associadas ao 

consumo de energia são uma razão pela qual os governos se esforçam para limitar 

o consumo de energia bem como incentivar um maior uso de energias renováveis 

nas regiões. Comercialmente, as fontes de energias mais atrativas geralmente 

prevalecem na maioria dos mercados, o que sugere que as iniciativas atuais para 

promover fontes renováveis de energia ao redor do mundo são motivos que ainda 

permanecem susceptíveis de falhas em relação ao meio ambiente (ECONOMIDES; 

WOOD, 2009). 

O gás natural é um componente importante para a energia global, não menos 

para a produção de energia. No entanto, é uma matéria prima dominante para a 

produção de vários produtos químicos, tais como metanol, amônia, éter dimetílico e 

para a produção de combustíveis líquidos sintéticos por síntese de Fischer-Tropsch 

(AASBERG-PETERSEN et al., 2011; ECONOMIDES; WOOD, 2009). Tendo em vista 

a demanda de energia e o aumento dos problemas ambientais, pesquisas sobre 

tecnologias para desenvolverem fontes de energias alternativas têm aumentado. O 

hidrogênio, em particular, é um combustível amigo do ambiente que poderia ser uma 

alternativa aos combustíveis fósseis, que tornaria uma medida preventiva importante 

contra a poluição ambiental (BOYANO et al., 2012). 

O metano é o principal componente das reservas mundiais de gás natural e 

quase todas as opções de transformação deste hidrocarboneto envolvem sua 

conversão inicial ao gás de síntese. O principal processo industrial de produção de 

gás de síntese é a reforma catalítica a vapor do metano. No entanto, esse processo 

é altamente endotérmico, utiliza reatores em que somente 40 % da energia fornecida 

é consumida pela reação e sofre algumas limitações, como baixa seletividade para 

CO e alta razão H2/CO. Além disso, as condições reacionais necessárias levam à 

desativação dos catalisadores por deposição de carbono na superfície do mesmo. 

Sendo assim, rotas alternativas para produção de gás de síntese têm sido 

estudadas, tais como: oxidação parcial do metano, reforma do metano com CO2 e 

reforma autotérmica (TRIMM, 1997; URASAKI et al., 2005). 

Os catalisadores e os processos catalíticos são importantes na produção de 

gás de síntese a partir do gás natural (AASBERG-PETERSEN, et al., 2011). A 
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procura por catalisadores ativos, seletivos e estáveis para a produção do gás de 

síntese têm sido investigada, principalmente os catalisadores imobilizados em 

suportes sólidos estáveis e tendo como fase ativa metais nobres e não nobres. 

Dentre os catalisadores, os óxidos do tipo perovsquita, com fórmula genérica ABO3, 

contendo íons de metal de transição, atraíram interesse considerável por muitos 

anos no campo da ciência de materiais e da catálise heterogênea (COLONNA et al., 

2002). O número de perovsquitas com interessante potencial nas reações de 

oxidação é muito grande, devido ao número diversificado de cátions A e B que 

podem compor a estrutura com possibilidade de substituir parcialmente A e/ou B. 

Desempenhos catalíticos em combustão de combustíveis fósseis são exibidos por 

perovsquitas contento La ou La/Sr no sítio A e Co, Fe ou Mn no sítio B (CIMINO et 

al., 2000). 

As propriedades catalíticas das perovsquitas são em geral influenciadas pelo 

método de síntese, condições de calcinação (temperatura, tempo e atmosfera) e 

pelas substituições dos sítios A e/ou B (SILVA et al., 2010). A área superficial 

desses catalisadores depende notoriamente do método de preparação e geralmente 

os métodos convencionais requerem altas temperaturas de calcinação levando a 

baixas áreas superficiais específicas e sinterizações dos materiais. Essa área pode 

ser aumentada com a utilização de um suporte, que por sua vez ajuda na redução 

da sinterização e evita a formação de sub-produtos indesejáveis (coque). Com isso 

vários métodos têm sido propostos para a síntese de óxidos com estrutura 

perovsquita, visando produzir materiais com altas homogeneidades, com elevadas 

purezas e tamanhos nanométricos de partículas, visto que esses aspectos são 

considerados importantes, devido seus efeitos na estrutura cristalina (MARCHETTI; 

FORNI, 1998; SANTOS, 2007). 

No presente trabalho, óxidos do tipo La1-xSrxNiO3 (x = 0,0, 0,3 e 0,7) foram 

sintetizados utilizando o método do gel proteico modificado. Tal método foi escolhido 

pois, segundo informações da literatura, trata-se de uma rota de baixo custo e 

relativamente simples para obtenção de alguns materiais, e que resulta na produção 

de materiais de elevadas purezas e com bons controles estequiométricos. Foram 

sintetizados materiais suportados em alumina do tipo La1-xSrxNiO3/Al2O3 (x = 0,0, 0,3 

e 0,7) pelo método da impregnação por excesso de solvente. 
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2 - OBJETIVOS 

 

2.1 – Objetivo Geral 

 

O objetivo geral do trabalho é sintetizar perovsquitas do tipo La1-xSrxNiO3 pelo 

método do gel proteico modificado e sintetizar materiais do tipo La1-xSrxNiO3/Al2O3   

(x = 0,0, 0,3 e 0,7), e avaliar o potencial destes materiais como catalisador na 

obtenção do gás de síntese. 

 

2.2 – Objetivos Específicos 

 

 Estudo da obtenção de materiais do tipo La1-xSrxNiO3 (x = 

0,0, 0,3 e 0,7) utilizando o colágeno e a fibra de soja como agentes 

quelantes durante a síntese via método gel proteico; 

 Estudo da substituição parcial do lantânio da estrutura 

perosvquita pelo estrôncio; 

 Estudo da obtenção de materiais suportados do tipo La1-

xSrxNiO3/Al2O3 (x = 0,0, 0,3 e 0,7); 

 Estudo do efeito do teor de fase perovsquita no suporte 

nas características estruturais e morfológicas dos materiais; 

 Estudo do potencial dos materiais preparados como 

catalisador para reação de produção de gás de síntese; 
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3 – REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 – Catálise 

 

A catálise é uma das tecnologias mais importantes no mundo. Através dela 

são produzidos plásticos, medicamentos, remoção de gases poluentes emitidos no 

meio ambiente, combustíveis para os carros e até mesmo o nosso organismo 

necessita de processos catalíticos para poder crescer e viver. É um campo 

importante na química e o impressionante é que mais de 90% de todos os produtos 

químicos industriais são produzidos com o auxílio de catalisadores (American 

Chemical Society Report, 1996). 

Em 1970 começaram a surgir as primeiras atividades de pesquisa em catálise 

no Brasil, em nível acadêmico e industrial, ligadas principalmente à área de catálise 

heterogênea aplicada em processos petroquímicos (DUPONT, 2002).  A pesquisa 

em catálise é multidisciplinar e envolve diversas áreas, tais como: materiais, cinética 

química, organometálicos, química de coordenação, química de sólidos e de 

superfícies, química supramolecular, modelagem e química teórica, nanotecnologia, 

biotecnologia e outras. Sua aplicação na indústria química é bastante diversificada, 

sendo intensamente utilizada nos setores petroquímicos, plásticos, controle 

ambiental, entre outros. O catalisador é, em muitos casos, o ponto-chave na 

proteção intelectual de processos químicos. Apesar de ser uma área de pesquisa já 

consolidada, a importância da catálise se renova constantemente em setores 

industriais e acadêmicos (SANTOS; LAGO, 2007). 

O desenvolvimento da catálise como ciência autônoma passou por diversas 

fases desde que, em 18γ6, Berzelius inventou o termo “catálise” para descrever 

processos que, utilizando pequenas quantidades de certas substâncias originam 

extensas transformações químicas sem serem consumidas. De forma geral o 

catalisador aumenta a velocidade da reação sem ser consumido no processo, isto é, 

o catalisador é restaurado depois de cada ato catalítico. Além disso, o catalisador 

não influencia na composição do equilíbrio termodinâmico após o término da reação 

(FIGUEIREDO; RIBEIRO, 1989; IUPAC, 1976; FECHETE; WANG; VÉDRINE, 2012). 

A introdução de um catalisador no sistema proporciona um novo percurso reacional 

energeticamente mais favorável, diminuindo a energia de ativação e 

consequentemente aumentando a velocidade da reação. 
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As reações catalíticas podem ser classificadas de acordo com o número de 

fases do sistema reacional. Quando o catalisador e os reagentes estão dispersos na 

mesma fase, a catálise diz-se homogênea. Quando o catalisador constitui uma fase 

separada, a catálise é heterogênea. Neste caso a reação química ocorre na 

interface entre as fases, e a sua velocidade será, em princípio, proporcional à área 

respectiva, e em geral o catalisador é um sólido, enquanto que os reagentes e 

produtos se distribuem por uma ou mais fases fluidas (FIGUEIREDO; RIBEIRO, 

1989).  

Os catalisadores industriais se destacam pelas suas principais propriedades 

como: atividade, seletividade, estabilidade, resistência mecânica e condutividade 

térmica, que estão intimamente relacionadas com suas composições e metodologia 

de preparação. Dentre os métodos de preparação frequentemente usados para 

obter esses catalisadores estão os métodos: impregnação, sol gel, co-precipitação 

entre outros (MARTINELLI, 2007; FIGUEIREDO; RIBEIRO, 1989). 

Em geral, os catalisadores sofrem perda de suas atividades ao longo das 

suas vidas úteis. A diminuição da atividade de um catalisador industrial geralmente 

vai sendo compensada por um aumento da temperatura de operação tornando-se 

eventualmente necessária regeneração do catalisador ou até mesmo a sua 

substituição. No decorrer do processo reacional, os catalisadores podem sofrer 

modificações das suas estruturas devido à participação dos seus constituintes em 

reações químicas ou a sua sinterização. A sinterização depende da temperatura e 

da metodologia de preparação do catalisador, que conduzem ao crescimento das 

partículas e, em consequência a diminuição da área específica (FIGUEIREDO; 

RIBEIRO, 1989; TANABE, 2010). 

Uma das formas de diminuir a sinterização é a utilização de catalisadores 

metálicos suportados, onde o metal está disperso no suporte sob a forma de 

cristalitos de dimensões nanométricas, garantindo assim áreas específicas elevadas. 

O suporte neste caso desempenha um papel importante nas reações de reforma, 

promovendo uma maior estabilidade térmica, reduzindo os processos de 

sinterização e auxiliando na remoção do coque (FIGUEIREDO; RIBEIRO, 1989; 

TANABE, 2010). 
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3.2 - Terras raras 

 

Os elementos terras raras (RE) compreendem um grupo de 17 elementos 

químicos metálicos da série dos lantanídeos, número atômico entre 57 a 71, 

respectivamente entre o lantânio (La) e o lutécio (Lu), incluíndo o escândio (Sc) e o 

ítrio (Y). A IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) recomenda 

usar os termos lantanídeos para designar os elementos La ao Lu e terras raras, 

quanto aos lantanídeos são incluídos o Sc e o Y. Esses elementos estão distribuídos 

na costra terrestre em baixas concentrações. O cério (Ce) é o mais abundante dos 

elementos terras raras e o 25º  elemento mais abundante na costra terrestre. O 

promércio (Pm) é o mais raro dos elementos terras raras devido à sua instabilidade 

isotrópica (MARTINS; ISOLANI, 2005; ROCIO et al. 2012 ). 

A expressão terras raras atualmente é imprópria para denominar tais 

elementos, que receberam essa denominação devido à sua ocorrência na forma de 

óxidos ou “terras” na nomenclatura arcaíca, na verdade mistura de óxidos. A 

expressão “raras” também não se assemelha, ou seja, não está de acordo, pois os 

lantanídeos são mais abundantes (com excessão do promércio que ocorre na 

natureza apenas em traços nos minerais de urânio como consequência da fissão 

espontânea do urânio - 238) do que muitos outros elementos. Dos minerais 

contendo terras raras alguns apresentam interesse comercial tais como: monazita, 

xenotima, gadolinita, alanita, bastnaesita, euxenita e apatita. Outro mineral em 

destaque como fonte promissora é a perovsquita (MARTINS; ISOLANI, 2005; 

ABRÃO, 1994). 

A produção atual de óxidos de terras-raras no Brasil é de cerca de 550 

toneladas, das quais a maior parte é de lantânio. As principais indústrias nacionais 

consumidoras diretas de produtos de terras-raras são as fabricantes de 

catalisadores, vidros e cerâmicas; e as consumidoras indiretas, as fabricantes de 

motores e turbinas eólicas. A demanda brasileira de terras-raras é incipiente, 

correspondendo a cerca de 1% da demanda mundial (ROCIO et al., 2012). 

As químicas dos elementos terras raras é predominantemente iônica e 

determinada principalmente pelo tamanho de seus cátions trivalentes. Entretanto, 

algumas exceções são feitas, principalmente para os cátions Ce4+ e Eu2+, 

tetravalente e bivalente, respectivamente, sob condições apropriadas de oxidação e 

redução (MOSSMAN, 2000). Os elementos terras raras apresentam algumas 
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propriedades químicas e físicas semelhantes, devido às suas configurações 

eletrônicas, uma vez que os átomos neutros possuem em comum a configuração 

eletrônica de valência 6s2, uma variável ocupação no nível 4f, com exceção do 

lantânio que não possui elétrons f no seu estado fundamental, por ser 

energeticamente mais favorável. Porém, para os íons trivalentes esse efeito 

desaparece e é observado um aumento regular na configuração 4fn (n = 1 - 14). 

Nesse caso os elétrons fn encontram-se protegidos das interações diretas com o 

meio. Essa proteção é atribuída ao efeito blindagem conferido pelos orbitais 5s e 5p, 

mais externos e preenchidos. Tal efeito de blindagem faz com que os níveis 

eletrônicos 4f sejam apenas ligeiramente afetados pelo campo ligante e como 

consequência esses íons trivalentes apresentam comportamento semelhante ao íon 

livre, o que torna muito comum muitas propriedades químicas e físicas na maioria 

dos lantanídeos (MARTINS; ISOLANI, 2005; ABRÃO, 1994; MARTINELLI, 2007). 

 

 

3.3 - Perovsquitas 

 

A grande maioria dos catalisadores usados nas modernas indústrias químicas 

é baseada em óxidos mistos metálicos. A preparação específica desses óxidos,  

capaz de executar funções complexas, é um dos principais tópicos de pesquisas no 

campo da catálise heterogênea. Entre os óxidos mistos metálicos, os óxidos tipo 

perovsquita permanecem proeminentes (PEÑA; FIERRO, 2001).  

Segundo Toniolo (2010) a classe de óxidos mistos ABO3 conhecida por sua 

estrutura do tipo perovsquita surge como uma possibilidade promissora para a 

produção de gás de síntese em função das suas inúmeras propriedades, das quais 

podem ser destacadas: comportamento condutor, capacidade de adsorção de 

moléculas, capacidade redox, presença de defeitos estruturais e possibilidade de 

substituição parcial dos metais A e/ou B. 

Os óxidos tipo perovsquitas têm a fórmula geral ABO3, sendo A um cátion 

grande, tal como os metais alcalinos, os alcalinos terrosos e as terras raras; B um 

cátion menor, tal como um metal de transição. As perovsquitas mais comuns são 

aquelas em que A é um cátion de um elemento terra rara com estado de oxidação 

+3 e B um metal de transição no mesmo estado de oxidação. Em geral esses 

materiais possuem estruturas bem definidas, sendo a perovsquita ideal do tipo 



8 

 

cúbica. Entretanto, essas estruturas aparecem frequentemente distorcidas, 

principalmente para as simetrias ortorrômbicas e romboédricas (TEJUCA; FIERRO, 

1993), sendo possível realizar substituições parciais dos cátions A e B sem alterar a 

estrutura fundamental da perovsquita (TEJUCA; FIERRO; TASCON, 1989).  

O arranjo atômico desse tipo de estrutura, bem como seu nome, foi primeiro 

identificado para o mineral CaTiO3, descoberto nos montes Urais da Rússia e 

descrita pela primeira vez em 1830 pelo geólogo Gustav Rose e nomeado em 

homenagem ao mineralogista russo L. A. Perovski (1792-1856) como perovsquita. 

Os cátions de raios atômicos maiores estão coordenados a 12 átomos de oxigênio 

ocupando o sítio A e os cátions de raios iônicos menores estão coordenados a 6 

átomos de oxigênio ocupando o sítio B (figura 3.1). Os íons A e os oxigênios formam 

um empacotamento cúbico fechado, e B está inserido nos espaços octaédricos 

desse empacotamento (TANAKA; MISONO, 2001).   

 

 

(a)        (b)  

  

Figura 3.1 – Estrutura ideal da perovsquita ABO3 com cátion A no centro da célula 

unitária (a) e cátion B no centro de um octaedro (b), cujos vértices são ânions 

oxigênio (CHRONEOS et al., 2010). 

 

Para que a perovsquita possa ser formada, a mesma deve obedecer à 

equação (1), que estabelece uma relação entre os raios iônicos, e o resultado do 

fator de tolerância (t) deve estar entre 0,8 a 1,0. Nesta equação, rA, rB e rO são, 
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respectivamente, os raios dos íons A, B e do oxigênio. Quando o fator t se aproxima 

de 1, isso equivale a uma perovsquita com estrutura cúbica ideal. Entretanto, 

quando (t) é extrapolado além desse intervalo, a estrutura estável deixa de ser a 

perovsquita e passa a outras, por exemplo, ilmenita (FeTiO3), e polimorfo da CaCO3 

(calcita e aragonita) (PEÑA; FIERRO, 2001; GALASSO, 1990). 

            √                              (1) 

 

Além desta condição para formação da perovsquita, a outra é a relação entre 

os tamanhos dos raios iônicos A e B, e a eletroneutralidade, ou seja, a soma das 

cargas de A e B deve ser igual à carga total de ânions oxigênio. Isso é alcançado 

por meio de adequação na distribuição de cargas das fórmulas A1+B5+O3, A
2+B4+O3, 

ou A3+B3+O3. Além disso, a substituição parcial dos íons A e B é permitida, obtendo 

uma infinidade de compostos, preservando a estrutura perovsquita. No entanto, as 

deficiências de cátions nos sítios A ou B ou de ânions de oxigênio são frequentes, o 

que resulta em perovsquitas com defeitos estruturais. A não estequimetria em 

perovsquitas tem sido amplamente discutida em várias revisões (PEÑA; FIERRO, 

2001; RAO; GOPALAKRISHNAN; VIDYASAGAR, 1984; SMYTH, 1993). 

Tendo em vista que óxidos mistos podem sofrer substituições parciais dos 

cátions A e B, eles são divididos em: óxidos ternários do tipo ABO3 e de novos 

complexos do tipo A(      )O3 e        )BO3 sendo que A’, A”, B’ e B” são elementos 

diferentes em que a soma de x + y = 1 (x e y representam o grau de substituição) ou 

A1-xA’xB1-yB’yOγ±δ. Na fórmula, δ representa o excesso ou deficiência de oxigênio 

devido a não estequiometria destas espécies. A substituição parcial de A e/ou B por 

metais com diferentes estados de oxidação gera defeitos na estrutura (vacâncias 

aniônicas ou catiônicas), que afetam as propriedades físicas e químicas do material, 

favorecendo, por exemplo, o transporte de íons dentro da estrutura, provocando 

interessantes diferenças em seus desempenhos catalíticos (TANAKA; MIZUNO; 

MISONO, 2003; TANABE; ASSAF, 2009). 

Os óxidos tipo perovsquita podem ser adaptados para criar uma ampla família 

de catalisadores, variando-se A e/ou B. De fato, a atividade catalítica de uma 

perovsquita pode ser modificada através da inserção de íons de metais de transição 

adequados. Além disso, a substituição parcial em um sítio com outro cátion de metal 



10 

 

A', para dar A1-xA'xBOγ+δ pode afetar fortemente a atividade catalítica, devido à 

estabilização dos estados de oxidação incomuns do componente B e para a 

formação simultânea de defeitos estruturais criado por tais substituição. A atividade 

catalítica é reconhecidamente atribuída ao cátion B, o íon lantanídeo localizado no 

sítio A é considerado responsável pela resistência térmica do catalisador (FERRI; 

FORNI, 1998). 

Muitas perovsquitas vêm sendo estudadas como catalisadores para reação 

do NO com CO (BELESSE et al., 2000). Os sólidos contendo lantânio, por suas 

estabilidades termodinâmicas em altas temperaturas e comprovadas atividades 

catalíticas, são os mais utilizados (LIMA, 2008). Especialmente na aplicação das 

perovsquitas em dispositivos de combustão catalítica com altas transferências de 

calor, tais como turbinas a gás ou queimadores industriais. A atividade de oxidação 

relativamente alta dos óxidos de metal de transição, combinada com a estabilidade 

térmica dos óxidos de terras raras, fornecendo as perovsquitas, são essenciais para 

essas aplicações em altas temperaturas (BAIKER et al., 1994; SANTOS, 2011). 

Nas sínteses desses óxidos para aplicação catalítica por métodos 

convencionais, apresentam baixa área superficial específica (<10 m2 g-1) (TANAKA; 

MISONO, 2001). A fim de aumentar a atividade catalítica, otimizando e diminuindo 

custos na aplicação desses materiais, algumas tentativas têm sido feitas no sentido 

de se produzir perovsquitas com propriedades morfológicas e estruturais 

melhoradas. Contudo, a obtenção de óxidos ternários ou multinários de alta área 

superficial específica é especialmente díficil, uma vez que sua síntese está 

associada, em geral, a reações no estado sólido, realizadas em temperaturas 

elevadas (SCHWICKARDI et al., 2002; LIMA, 2008). Alguns métodos de síntese que 

não envolvem altas temperaturas na formação dos óxidos encontram-se descritos na 

literatura (SHAO et al., 1998, MIZUNO; FUJII; MISONO, 1986). 

Óxidos com estrutura perovsquita foram propostos para reações de reforma 

do metano, para tentar resolver o problema de sinterização do catalisador de níquel 

suportado, onde espécies de catalisadores ativos foram inseridas em uma estrutura 

química definitiva, ao invés de dispersá-lo num suporte inerte. Dessa forma, embora 

a superfície específica do catalisador assim obtida seja menor do que em sistemas 

catalíticos suportados, as fortes interações entre os vários elementos incluídos na 

estrutura limitam a sinterização da espécie ativa, bem como o acúmulo de carbono. 

No entanto, os problemas de aglomeração de níquel e formação de coque não são 
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completamente eliminados. Estudos foram realizados com estruturas de óxidos tri-

metálicos e ternários (LaNixFe1-xO3, com 0 ≤ x ≤ 1). Para minimização de formação 

de coque e prolongamento da atividade catalítica na reforma a vapor do metano, 

obtendo-se 90% de conversão do metano sem formação apreciável de carbono 

(RAPAGNÁ et al., 2002; SANTOS 2011). 

Tendo em vista que, no processo reacional, os catalisadores podem sofrer 

modificações em suas estruturas devido à sinterização, esse é um processo que 

depende da sua temperatura e da metodologia de síntese do catalisador, e que 

conduz ao crescimento das partículas levando a uma diminuição na área superficial 

do catalisador (FIGUEIREDO; RIBEIRO, 1989). Visando minimizar este efeito, os 

catalisadores óxidos tipo perovsquitas podem sofrer suporte principalmente nas 

reações de reforma, promovendo assim uma maior estabilidade térmica, reduzindo 

os processos de sinterização e auxiliando na remoção de coque (TANABE; ASSAF, 

2009). Para Figueiredo e Ribeiro (1989), a formação de coque pirolítico em 

catalisadores metálicos se origina a partir da quebra térmica de metano em 

temperaturas acima de 600 ºC.  

Para Toniolo (2010), os precursores do tipo perovsquita à base de níquel têm 

demonstrado ser uma boa alternativa para reduzir a formação de coque, por meio da 

obtenção de partículas metálicas estáveis de Ni ou Co (metal de transição) e 

dispersas geradas in situ pelo colapso da estrutura perovsquita. Outros precursores 

à base de cobalto (LnCoO3, Ln = lantanídeos) têm mostrado excelente atividade 

para reações de reforma a vapor e seca de metano. Muitas possibilidades podem 

ainda ser investigadas, em função do caráter versátil das perovsquitas, as quais 

podem ter seus cátions parcialmente substituídos por outros e/ou pré-tratadas de 

diferentes maneiras para se tornarem ativas (SILVA et al., 2010; AQUINO et al., 

2012). 
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3.3.1 – Perovsquitas não estequiométricas 

 

A inexistência de estequiometria é mais comum para as vacâncias aniônicas 

do que aqueles envolvendo as vacâncias catiônicas. A não estequiometria é definida 

como sendo o conteúdo de oxigênio em excesso, necessário para compensar a 

carga dos cátions contituintes em seu estado de oxidação normal. Essa não 

estequiometria dos cátions causa deficiência ou excesso de oxigênio produzindo um 

distanciamento da estrutura ideal da perovsquita. Em catálise heterogênea, os 

sistemas mais estudados são os que apresentam um elemento alcalino, alcalino 

terroso ou lantanídeo como cátion na posição A e na posição B, um metal de 

transição da primeira série. A deficiência nas posições A se produz facilmente, visto 

que o esqueleto estrutural de octaedros BO3 permanece inalterado. Um exemplo 

desse tipo de não estequiometria é o Cu0,5TaO3 ortorrômbico, com uma distribuição 

ordenada dos íons Cu(II) sobre os sítios A (MARTINELLI, 2007; PEÑA; FIERRO, 

2001). 

As vacâncias dos sítios B em óxidos de perovsquita não são tão comuns, 

embora alguns exemplos exibindo esse tipo de defeito são conhecidos. Essa é uma 

consequência do fato de que as vacâncias dos sítios B não são 

termodinamicamente favorecidas por causa da grande carga e o pequeno tamanho 

dos cátions B. Interações B - B, que podem ser consideradas como um fator de 

compensação, são favorecidas pelo empilhamento hexagonal de camadas AO3 

(PEÑA; FIERRO, 2001). 

 

3.3.2 - Substituições parciais dos cátions A e B 

 

Segundo Toniolo (2010), a substituição parcial do cátion A por um de menor 

valência nesse mesmo sítio, por exemplo,             CoO3, pode induzir mudanças 

importantes na estabilidade das perovsquitas. O aumento no valor de x provoca o 

surgimento de um efeito compensatório, isto é, há aumento da concentração de Co4+ 

instável e/ou surgem vacâncias de oxigênio. A existência de vacâncias favorece uma 

das propriedades de grande relevância: a difusão do oxigênio da rede para a 

superfície. Tem sido vastamente documentado que a incorporação de dopantes nos 

óxidos ABO3 aumenta a condutividade iônica (transporte de espécies On-) e promove 

a atividade catalítica (PEÑA; FIERRO, 2001). 
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Em soluções sólidas do tipo La1-xSrxBO3 (B = Fe, Mn, Co, Ni e outros metais 

de transição), a incorporação do Sr pode resultar na formação de vacâncias de 

oxigênio  ou estados de oxidação incomuns do cátion B (Bn+, n> 3). A adsorção de 

oxigênio na fase gasosa e posterior incorporação de átomos de oxigênio dentro da 

rede normalmente leva a três espécies de oxigênio carregadas, nomeadamente O2
- , 

O- e O2-. A introdução de defeitos na estrutura provoca algumas modificações de 

produtos químicos e transporte nas propriedades desses óxidos, o que torna a 

propriedade do catalisador a serem direta ou indiretamente alterado (CRUZ et al., 

2001)  

Para Cruz et al. (2001), a substituição parcial do íon La3+ por Sr2+geralmente 

resulta em um aumento não só na combustão do metano, mas também na oxidação 

da amônia e oxidação de CO. As vacâncias de oxigênio em La1-xSrxNiO3 

perovsquitas são envolvidas no catalisador de combustão do metano. Esse 

comportamento é diferente de outros sistemas semelhantes, como La1-xSrxMnO3 

(MALET; CABALLERO, 1988), em que o papel do estado de oxidação do manganês 

é determinante para a atividade catalítica dos óxidos. Nesse caso, o desempenho 

catalítico é muito maior do que para o sistema La1-xSrxNiO3. 

 

3.3.3 - Defeitos e distorções nas estruturas perovsquitas 

 

A estrutura ideal da perovsquita é cúbica quando os valores de (t) são muito 

próximos de 1. Na maioria dos casos podem ocorrer distorções na estrutura 

perovsquita. O composto CaTiO3 foi descrito inicialmente como cúbico e, mais tarde, 

foi demonstrada por Megaw (1946), que essa perovsquita possui estrutura 

ortorrômbica e que poucos óxidos com estrutura perovsquita possuem estrutura 

cúbica à temperatura ambiente, sendo que normalmente tais óxidos assumem essa 

estrutura a temperaturas mais altas. 

Tendo em vista a grande dificuldade de obter a perovsquita cúbica, ela 

aparece frequentemente distorcida para as simetrias mais baixas tais como, 

hexagonal, tetragonal, ortorrômbica e romboédrica, sendo as duas últimas mais 

comuns (MAGYARI-KOPE et al., 2011). Tais distorções podem ser geradas por três 

mecanismos básicos: a distorção dos octaedros, pelo efeito Jahn-Teller, inclinação 

ou rotação dos octaedos, pela substituição dos íons A por íons de raios iônicos 

diferentes e por deslocamentos dos íons nos sítios B, sendo que estes diferentes 
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tipos de distorção podem ocorrer separadamente ou em combinação. Essas 

distorções podem ser estimadas, quantitativamente, pelo fator de tolerância (t) 

(PEREZ, 2000; HOWARD; KENNEDY; WOODWAR, 2003; SILVA, 2004; VILLEGAS, 

2006).  

Pecchi e colaboradores (2011) definem defeitos como qualquer desvio da 

estrutura ideal de um cristal. Os defeitos estruturais dos óxidos a serem 

considerados podem ser classificados em sítios vagos da rede (as chamadas 

vacâncias), íons localizados em sítios normalmente desocupados (os chamados 

íons intersticiais) e íons estranhos presentes como impurezas ou dopantes, cujas 

cargas são diferentes das esperadas para balancear a estequiometria global. Os 

defeitos eletrônicos podem surgir na presença de íons com cargas distintas 

daquelas pertencentes aos íons da rede, ou como consequência da transição de 

elétrons de níveis de energia, normalmente preenchidos (geralmente a banda de 

valência) para níveis vazios (a banda de condução). Nos casos em que um elétron 

está ausente, ou seja, quando há uma deficiência eletrônica, é geralmente chamada 

de orifício eletrônico (GELLINGS; BOUWMEESTER, 2000).  

 Na ausência de campos elétricos, as redes iônicas devem ser 

eletronicamente neutras. Nesse caso, é necessário que os defeitos com carga sejam 

compensados pela presença de outros defeitos de carga oposta, para se obter a 

condição de eletroneutralidade, tornando a estrutura mais estável. Isso significa que 

esses defeitos com carga estão sempre presentes como uma combinação de dois 

ou mais tipos de defeitos (GELLINGS; BOUWMEESTER, 2000). 

 Os óxidos com estrutura perovsquita podem ser adaptados para formar uma 

extensa família através das substituições dos seus sítios A e/ou B. A substituição 

parcial de A pode afetar fortemente a atividade catalítica, devido aos estados 

incomuns do cátion B e a formação simultânea de defeitos estruturais causados por 

tal substituição. Os defeitos estruturais são responsáveis não só pela a atividade 

catalítica, mas também pela mobilidade de oxigênio no interior da rede cristalina do 

sólido, devido a não estequiometria criada pela substituição (PECCHI et al. 2011; 

GELLINGS; BOUWMEESTER, 2000). 
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3.4 - Métodos de síntese de perovsquitas 

 

Muitos métodos vêm sendo utilizados para a síntese de óxidos com estrutura 

perovsquita e as propriedades dos catalisadores, tais como atividade, seletividade, 

estabilidade, resistência mecânica e condutividade térmica, estão intimamente 

ligadas à sua composição e tecnologia de preparação. A seguir são descritos alguns 

dos principais métodos de síntese. 

 

 

3.4.1 - Método dos precursores poliméricos (Método de Pechini) 

 

O método dos precursores poliméricos, também chamado de método de 

Pechini (PECHINI, 1967), por quem foi desenvolvido, consiste na capacidade em 

que alguns ácidos orgânicos têm em formar quelatos com a maioria dos cátions 

metálicos e, em seguida, uma reação de poliesterificação utilizando um poliálcool, 

promovendo  assim a polimeração (MELO et al., 2008; GAKI et al., 2008). A Figura 

3.2 ilustra as reações envolvidas. A polimerização de citratos metálicos obtidos pela 

quelação dos cátions de interesse por um ácido carboxílico, de preferência o ácido 

cítrico, acontece por intermédio das reações de poliesterificação devido à utilização 

de um poliálcool, preferencialmente o etilenoglicol (MARTINELLI, 2007). Nesse 

processo, o ácido é o agente quelante e o etilenoglicol é o agente polimerizante. 

  



16 

 

 

Figura 3.2: Representação da quelação de íons metálicos pelo ácido cítrico com 

formação de um polímero (SANTOS 2011). 

 

Dentre as rotas, o procedimento básico desse método é a reação de 

complexação de cátions em meio aquoso-orgânico, utilizando-se precursores de 

baixos custos, resultando numa distribuição iônica homogênea em nível molecular, 

sendo apropriados para preparação de óxidos de vários componentes de alta pureza 

em baixas temperaturas. Se for empregada a temperatura de 700 °C, em outros 

métodos de síntese os pós produzidos são de baixas cristalinidades e mostra fases 

secundárias. Porém, a razão entre os reagentes e as condições de poliesterificação 

tem um efeito considerável na pureza e propriedades dos produtos finais. Tal 

método permite bom controle estequiométrico, especialmente para maioria dos pós 

de óxidos complexos, além de reprodutibilidade e homogeneidade dos produtos, 

devido à formação do poliéster durante a síntese e não segregação dos cátions 

durante a decomposição térmica da matéria orgânica (FERNANDES et al., 2002; 
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POPA; KAKIHANA, 2002; GUO et al., 2003; RIES et al., 2003; GAKI et al., 2008; 

MELO et al., 2008).  

Os nitratos são preferidos por serem relativamente de fácil eliminação durante 

a calcinação. Os nitratos e o ácido cítrico são misturados com um poli (álcool 

hidroxílico), podendo ser etilenoglicol ou di-etilenoglicol, e agitados enquanto 

aquecidos a temperaturas de 70 °C a 110 °C até solubilização completa dos 

componentes. Aquecimento a temperaturas moderadas (120 a 250 ºC) causa uma 

reação de condensação entre o ácido cítrico e o etilenoglicol com formação de 

moléculas de H2O como subproduto. Durante esse aquecimento moderado há 

poliesterificação e a maior parte do excesso de H2O é eliminado, resultando numa 

resina polimérica (CASTRO; GOUVÊA, 2005). 

O método dos precursores poliméricos se destaca em relação aos outros 

procedimentos de síntese por garantir a obtenção de sólidos com composições 

químicas reprodutíveis, granulometrias controladas, estruturas cristalinas estáveis e 

altas purezas (LIMA, 2008). 

 

3.4.2 - Método da co-precipitação 

 

O método da co-precipitação baseia-se na preparação de soluções 

homogêneas contendo os cátions desejados e a precipitação simultânea desses 

cátions na solução, na forma de hidróxidos, oxalatos ou carbonatos. No processo de 

precipitação, um sólido insolúvel é formado a partir de uma solução. A precipitação 

de um sistema multicompotente origina os óxidos mistos. O precipitado gerado deve 

ser filtrado, lavado e calcinado (TANABE, 2010). As soluções de partida são 

geralmente nitratos, que apresentam altas solubilidades, sendo as soluções 

precipitadas com hidróxidos ou carbonatos (SANTOS, 2007). Esse método pode ser 

dividido em dois grupos: 

  

a) A co-precipitação de um único composto, em que os cátions que 

estarão presentes no óxido misto são separados da solução na forma de um 

único composto misto.  

b) A co-precipitação de uma mistura, no qual os precursores 

obtidos são bastante heterogêneos. Na precipitação de um único composto 

os sólidos obtidos apresentam altas homogeneidades e áreas superficiais. Já 
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na co-precipitação de uma mistura, o que se obtém são catalisadores com 

baixas áreas superficiais e homogeneidades (SANTOS, 2007).  

O controle de pH, temperatura, tipo e concentração de reagentes, são 

importantes para obter um produto de qualidade. A precipitação simultânea ocorre 

em decorrência  da mudança de pH, pela adição de um ânion formador de um 

composto insolúvel. Para diminuir a formação de aglomerados, os precipitados 

normalmente são submetidos a tratamento de lavagem com líquidos orgânicos, pois 

reduzem as forças capilares presentes nos precipitados durante a secagem 

(TANABE, 2010).      

 

 

3.4.3 – Método por reação de combustão 

 

A síntese por reação de combustão tem sido muito desenvolvida no campo 

dos materiais cerâmicos, também conhecida como síntese auto-propagante. É uma 

técnica que envolve uma mistura íntima entre os componentes usando um 

combustível adequado em meio aquoso e uma reação redox exotérmica entre o 

combustível e o oxidante (PUROHIT et al., 2001; SILVA et al., 2011). 

A reação consiste em uma mistura de sais metálicos de interesse como 

agentes oxidantes e um combustível orgânico, geralmente a ureia como agente 

redutor, seguida de aquecimento até uma temperatura em que o combustível se 

decompõe exotermicamente. Dentre os sais metálicos utilizados, os nitratos 

metálicos são os mais usados por serem solúveis em água, por fundirem em baixas 

temperaturas, garantindo assim uma boa homogeneização da solução. Além da 

ureia, outros combustíveis têm sido utilizados, tais como glicina, triazinatetraformol 

(TFTA), hidrazina maléica e carbohidrazina e outras. Todos esses combustíveis 

contêm nitrogênio, mas diferem na capacidade de redução do pó e na quantidade de 

gases gerados por eles, que por sua vez são fatores que afetam as características 

do produto de reação (MARTINELLI, 2011).  

Segundo Toniolo (2009), o mecanismo de reação de combustão é muito 

complexo e os parâmetros que influenciam essa reação são diversos, tais como o 

tipo de combustível, razão combustível-oxidante, uso de oxidante em excesso, 

temperatura de ignição, e quantidade de água contida na mistura precursora. Nos 

últimos anos tem sido destacado o uso de micro-ondas para promover o 



19 

 

aquecimento rápido e homogêneo da mistura precursora. Para Barros e 

colaboradores (2006), pode-se obter pós cerâmicos utilizando o método de síntese 

por reação de combustão, fazendo uso de  três condições de aquecimento externo 

para proporcionar a autoignição da solução: forno micro-ondas, forno mufla e placa 

quente. 

Além de ser uma técnica simples de fácil manuseio, segura e rápida, tem 

como principais vantagens: capacidade de produção de pós cerâmicos ultrafinos em 

um tempo muito curto; economia de energia, pois a ignição do combustível ocorre a 

baixas temperaturas e, a própria reação faz uso dessa energia química deste 

combustível; não exige o uso de calcinação do material; custo relativamente baixo e 

instalações necessárias simples, o que facilita um processo em escala industrial. As 

desvantagens estão ligadas intimamente ao alto grau de aglomeração do pó 

resultante e ao grande volume de gás liberado em um curto intervalo de tempo 

(BARROS et al., 2006). 

 

3.4.4 - Método dos precursores quelantes 

 

O método dos precursores quelantes é uma nova alternativa para a síntese 

de perovsquitas na qual o ácido cítrico e o etilenoglicol, frequentemente utilizados na 

complexação de cátions metálicos numa matriz polimérica, são substituídos pelo 

EDTA, o qual atua como agente quelante diminuindo a quantidade de reagentes 

utilizados na síntese de catalisadores tipo perovsquita (SANTOS, 2011). Os 

catalisadores sintetizados por esse método geralmente cristalizam a partir de 650 °C 

com estrutura perovsquita. Outros trabalhos só confirmaram a formação da estrutura 

a partir de 750 ºC (OLIVEIRA; GARRIDO; MELO, 2006). 

O método consiste na formação de um sistema complexo metal-quelante, 

formado entre os cátions metálicos e o EDTA (agente quelante polidentado), 

fazendo com que ocorra uma diminuição da quantidade de reagentes utilizados na 

síntese dos materiais tipo perovsquita. A Figura 3.3 mostra um exemplo de quelato 

metal-EDTA, no qual o íon metálico é complexado por seis pontos de coordenação 

do EDTA, uma vez que estes formam fortes complexos na proporção molar de 1:1 

com a maioria dos íons metálicos. A escolha desse método é justificada pela 

possibilidade de se obter um material com distribuição uniforme dos cátions na 

estrutura e boa homogeneidade, devido à capacidade do EDTA em se ligar ao íon 
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metálico valendo-se de mais de um átomo ligante, com ligações através de quatro 

átomos de oxigênio e dois átomos de nitrogênio (HARRIS, 2001; SHAO et al., 2009; 

SILVA et al., 2010, SANTOS, 2011). 

 

 

Figura 3.3: Representação da quelação de íons metálicos pelo EDTA (SANTOS, 

2011). 

 

 

 

 

 

 

- 4H
+ 
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3.4.5 - Método do gel proteico modificado 

 

É um método derivado do sol-gel, com alterações nas condições de síntese e 

nos reagentes utilizados. A principal diferença em relação aos métodos de PECHINI, 

precursores poliméricos e precursores quelantes está na redução de etapas 

reacionais pelo uso direto das proteínas para ocorrência de reações de formação do 

polímero inorgânico. 

O método do gel proteico tem se mostrado eficiente e de baixo custo 

comparado com outros métodos, com vantagens únicas, incluindo baixa temperatura 

de processamento, alta pureza e homogeneidade, boa capacidade de formação e 

fácil fabricação de materiais leves extremos e materiais porosos (LIN; SU; HUNG, 

2005). Apesar disso, por ser um processo pouco difundido, existem poucos 

trabalhos nessa área, embora os resultados já existentes sejam bastante 

promissores. Alguns trabalhos utilizam a água de coco (MACEDO; SASAKI, 2002; 

MENEZES et al., 2005) como um precursor para obtenção do óxido metálico, 

embora outros utilizam a gelatina comestível como precursor para obtenção de 

óxidos metálicos, tendo em vista que ambos apresentam proteínas em sua 

composição (MEDEIROS et al., 2006). 

A gelatina é produzida a partir de matérias-primas com alto teor de colágeno. 

É uma proteína de fundamental importância na formação da matriz extracelular do 

tecido conjuntivo. Ela é formada por aminoácidos e tem a função de manter as 

células unidas, como principal componente proteico de órgãos como pele, 

cartilagens e ossos. 

O colágeno é uma proteína estrutural básica (escleroproteína) formada por 

uma cadeia de polipeptídeos, que compreende vários aminoácidos. Numa proteína, 

os aminoácidos unem-se entre si por meio de ligações peptídicas derivadas da 

reação do grupo amina (NH2) de um aminoácido com o grupo carboxílico (COOH) de 

outro (Figura 3.4). Um terço dos aminoácidos do colágeno é formado por glicina; 

outros 22% de prolina e hidroxiprolina e os restantes 45% são distribuídos por 17 

aminoácidos diferentes (LEHNINGER, 1986; MAIA, 2005). 
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Figura 3.4: Estrutura química de uma proteína (caso geral) (SANTOS, 2011). 

 

A propriedade mais importante da gelatina é a capacidade de formar um gel 

físico termorreversível a partir de soluções, com amplos limites de concentração 

(maior que 1% peso/volume), quando resfriada abaixo de 40°C. Uma transição sol-

gel ocorre com um progressivo aumento de viscosidade e elasticidade. Se a 

temperatura for aumentada, o gel “funde” tornando-se líquido novamente, 

diferentemente dos géis químicos que formam sistemas completamente irreversíveis 

(MEDEIROS et al., 2006). 

Alguns pesquisadores vêm estudando essa rota de síntese semelhante ao 

método dos precursores poliméricos, na qual a gelatina substitui o etilenoglicol como 

agente de polimerização na obtenção de materiais. A gelatina, através dos seus 

grupos carboxilatos e aminas, é um direcionador eficiente para ser utilizado, visto 

que atua como agente quelante e polimerizante dos íons metálicos. O método se 

destaca por sua simplicidade e capacidade de obtenção de materiais cristalinos com 

elevada pureza e bom controle estequiométrico. Esse método é apontado como uma 

nova alternativa para obtenção de óxidos com alta eficiência e baixo custo 

(MENEZES et al., 2005; MEDEIROS et al., 2006; SUBRAMANIA et al., 2006; 

SOARES et al., 2008; AQUINO, 2010; SANTOS, 2011; MENESES, 2007). 
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3.5 - Produção de hidrogênio com fins energéticos  

 

O hidrogênio é o primeiro elemento da tabela periódica, o mais abundante no 

Universo e o mais leve entre os elementos. A sua produção para utilização como 

combustível e fonte de energia vem sendo estudada em vários países por 

apresentar benefícios ambientais, onde o mesmo em sua combustão gera como 

subproduto vapor d’água. O hidrogênio tem atraído crescente atenção nos últimos 

anos, uma vez que tem surgido como uma das fontes de energia alternativa limpa 

existentes aos combustíveis fosseis, além do uso tradicional em indústrias químicas, 

bem como em refinarias de petróleo. Hoje, seu uso em refinarias é o principal 

contribuinte para as novas plantas e hidrogênio de maior capacidade. Também é 

produzido em grandes quantidades para a produção de amônia e em processos 

GLT, além disso, a sua utilização em células a combustível deverá aumentar em um 

futuro próximo, em especial, nos automóveis abastecidos com hidrogênio resultando 

em uma grande demanda para a produção de hidrogênio (BERROCAL et al., 2010; 

ROSTRUP-NIELSEN, 2005). 

Segundo Armor (2005), a maior produção de hidrogênio ocorre através da 

reação da reforma a vapor do metano para produzir o gás de síntese (H2 e CO). Nos 

Estados Unidos cerca de 95% da produção do gás hidrogênio vêm do metano. No 

Brasil, as grandes reservas de gás natural existentes fazem com que a sua 

produção a partir do metano seja uma estratégia interessante. 

Atualmente no Brasil, através do Ministério de Minas e Energia (MME), há um 

programa de incentivo ao uso de hidrogênio como fonte de energia, denominado 

“Roteiro para Estruturação da Economia do hidrogênio no Brasil/ Versão Beta, 

ββ/0γ/β005”, em que se considera que as seguintes premissas devem nortear o 

incentivo a criação e desenvolvimento para a inserção do hidrogênio no mercado a 

partir: diversificação da matriz energética brasileira; redução de impactos ambientais; 

redução da dependência externa de combustíveis fósseis; produção de hidrogênio a 

partir do gás natural e de fontes renováveis de energia, com ênfase na utilização do 

etanol; desenvolvimento de base tecnológica e de serviços. 
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Figura 3.5: Infraestrutura do hidrogênio com fins energéticos. (Fonte: ARMOR, 

2005). 

 

A Figura 3.5 mostra a interação dos passos de geração, estocagem, 

transporte, recuperação, produção e finalmente o uso do H2 como combustível. O 

hidrogênio utilizado em células a combustível necessita ser purificado, e a 

distribuição para milhões de consumidores deve ser realizada de forma prática e 

efetiva, minimizando gastos relacionados ao transporte. Logo, comprimir o H2 

permitirá transportar um maior número de mols de H2 até os centros consumidores. 

Mas isto não será possível sem um meio de produzir H2 economicamente viável 

(ARMOR, 2005). 
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3.6 - Reações para obtenção de gás de síntese 

 

A conversão do metano, em produtos químicos de maior valor agregado e de 

maior aplicabilidade, vem se tornando de grande interesse para a catálise 

heterogênea. Dentre as mais importantes aplicações, destacam-se a produção de 

hidrogênio e de gás de síntese. Várias tecnologias para a produção de gás de 

síntese vêm sendo utilizadas, as quais fornecem diferentes razoes de H2/CO. Sendo 

assim, é possível aperfeiçoar a produção de gás de síntese de acordo com a síntese 

pretendida, como por exemplo, obtendo-se combustíveis líquidos, H2 para células a 

combustíveis, síntese de metanol e amônia, entre outras (VASCONCELOS, 2006). 

Dentro desse contexto, três reações podem levar à formação de gás de síntese a 

partir do metano: Reforma a Vapor, Reforma com CO2 e Oxidação Parcial. 

 

3.6.1 - Reforma a vapor do metano 

 

A reforma a vapor do metano é um processo já estabelecido industrialmente 

para conversão de hidrocarbonetos em gás de síntese (XU et al., 2008). A produção 

do hidrogênio a partir do processo de reforma a vapor do metano é baseada em 

duas reações químicas principais: a reação de reforma do metano (2) e a reação de 

deslocamento água-gás (3) (BOYANO et al., 2012): 

 

CH4(g)  +  H2O(g)  →  CO(g)  +  3H2(g)   ∆H0 = +206 kJ mol-1          (2) 

CO(g)   +  H2O(g)  →  CO2(g)  +  H2(g)   ∆H0 = - 41 kJ mol-1         (3) 

 

 A reação de reforma do metano (equação 2) tem sido muito estudada, 

especialmente em catalisadores de Ni e tem duas inconveniências distintas. A 

reação é altamente endotérmica e há uma razão H2/CO maior do que é necessária 

para o subsequente processo (QIN; LAPSZEWICZ; JIANG, 1996). 

 Industrialmente, a reforma a vapor de gás natural é conduzida em reatores 

tubulares, recheados com catalisadores de níquel suportados em alumina. Nesses 

reatores há uma grande interação entre as transferências de calor e de massa 

(ROSTRUP-NIELSEN, 1984). O objetivo do processo de reforma catalítica a vapor é 

extrair a quantidade máxima de hidrogênio, contida em água e hidrocarbonetos. Os 

usos comuns desse gás são: gás para síntese de amônia e metanol; monóxido de 
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carbono para síntese de Fischer-Tropsch; hidrogênio para as refinarias, as reações 

de hidrogenação e células a combustível. No caso do gás para a síntese de amônia, 

a reforma é feita em duas etapas, usando-se um reformador primário e um 

secundário. Isso permite que o nitrogênio possa ser adicionado na forma de ar entre 

os estágios, permitindo a reforma continuar até atingir uma temperatura final de 

equilíbrio, maior na saída do reformador secundário (TWIGG, 1989). 

 Apesar de a reforma a vapor do metano ser o processo mais utilizado 

industrialmente para a produção de hidrogênio e gás de síntese, o mesmo apresenta 

algumas desvantagens: necessita de grande quantidade de energia; a utilização de 

excesso de vapor superaquecido a altas temperaturas gera um custo elevado; a 

reação de deslocamento gás-água produz quantidades significativas de CO2 como 

produto; baixa seletividade para o CO e alta razão H2/CO, tornando inadequada para 

a síntese de metanol e de Fischer-Tropsch. Dessa forma, as reações de oxidação 

parcial do metano usando oxigênio e de reforma do metano com dióxido de carbono 

apresentam-se como alternativas promissoras para a produção de gás de síntese 

(BHARADWAJ; CHMIDT, 1995). 

 

3.6.2 - Reforma seca do metano 

 

 A reforma seca do metano ou reforma do metano com CO2, como também é 

conhecida, consiste em uma rota alternativa para a produção de gás de síntese. 

Essa reação tem implicações importantes para o meio ambiente, pois ambos os 

gases, CH4 e CO2, contribuem para o efeito estufa. Eles são também dois dos 

materiais mais abundantes que contêm carbono. Portanto, a conversão desses dois 

gases em gás de síntese (equação 4) pode não apenas reduzir a emissão de  CH4 e 

CO2 na atmosfera, como também satisfazer a exigência de muitos processos de 

síntese em indústrias químicas (LIMA et al., 2008). 

 

CH4(g) +  CO2(g)   →  βH2(g)  +  2CO(g)    ∆H0 = 247 kJ mol-1          (4) 

  

 A reforma a vapor do metano em gás de síntese produz uma razão de H2/CO 

> 3, o que é muito elevado para a síntese de Fischer-Tropsch. A substituição do H2O 

por CO2 tem recibo uma considerável atenção do ponto de vista ambiental. Ele dá 

uma razão mais baixa de H2/CO adequada para a síntese de hidrocarbonetos de 
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cadeias longas. A principal desvantagem dessa reação, no entanto, é a rápida 

desativação causada por deposição de carbono através da reação de Boudouard 

(equação 5) ou decomposição do metano (equação 6) (GUO et al., 2003).  

 

2CO(g)  →  CO2(g)  +  C               ∆H0 = -171 kJ mol-1        (5) 

CH4(g)  →  βH2(g)  +  C               ∆H0 = +75 kJ mol-1          (6) 

 

 Uma série de estudos tem sido focada sobre o desenvolvimento de um 

catalisador resistente à formação de coque para essa reação. Os catalisadores de 

metais nobres são os menos sensíveis à deposição de carbono. Dentre os 

catalisadores, os metais nobres mostram-se melhores quando comparados ao Ni, 

pois este último se desativa rapidamente devido à deposição de carbono. No 

entanto, o alto custo dos metais nobres torna a manutenção do uso de catalisadores 

de Ni ainda atrativa para utilização industrial (GUO et al., 2003). A desativação é 

observada especialmente em catalisadores à base de níquel. No entanto, 

demonstrou-se que uma dispersão metálica alta (tamanho pequeno das partículas 

do metal) num suporte pode limitar a formação de coque, mas a principal dificuldade 

é a síntese de tal catalisador. Um método clássico para preparar um catalisador 

suportado, consiste em impregnar o suporte em uma solução do metal precursor, 

seguido de secagem, calcinação e redução. Muitas vezes, esse método simples não 

permite uma fase ativa bem dispersa, como partículas metálicas nanométricas 

(DUPEYRAT et al., 2005). 

 Estudos realizados por Dupeyrat e colaboradores (2005) a respeito da 

reforma seca do metano utilizando a perovsquita LaNiO3 como material precursor, o 

catalisador LaNiO3 tem bom desempenho para a reação de reforma do metano com 

o dióxido de carbono. Eles concluíram que os melhores desempenhos catalíticos 

foram obtidos sem o pré-tratamento da perovsquita quando os reagentes são 

introduzidos em temperatura ambiente, obtendo-se conversões de CH4 e CO2, 

respectivamente, iguais a 90 e 87%, com uma relação molar H2/CO igual a 1,0, em 

que a atividade catalítica permanece estável por mais de 100h. 
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3.6.3 - Oxidação parcial do metano 

 

 A reação de oxidação parcial do metano (equação 7)  é um processo que 

apresenta algumas vantagens sob a reforma a vapor do metano convencional, uma 

vez que este último é um processo altamente endotérmico e produz gás de síntese 

com razão H2/CO ≥ γ. Por isso, a oxidação parcial do metano reação é uma rota 

vantajosa para a produção de gás de síntese tanto por razões econômicas como 

técnicas, o que torna o processo menos energético e de menor custo de capital 

intensivo, por causa da sua natureza exotérmica e menor razão H2/CO (cerca de 2), 

sendo mais favorável no que diz respeito aos processos de sínteses usuais, tais 

como síntese do metanol e de Fischer-Tropsch de hidrocarbonetos superiores 

(KRYLOV,1993 e SILVA et al., 2011). 

 

CH4(g)  +  ½ O2(g)  →  CO(g)  + 2H2(g)   ∆H0 = -36 kJ mol-1      (7) 

 

  São comumente relatados dois mecanismos de reações clássicas para 

explicar a oxidação parcial do metano. O primeiro compreende a combustão inicial 

do metano (equação (8)) para produzir CO2 e H2O, seguido pela reforma seca ou a 

vapor reações (equações (9) e (10)) e a reação de deslocamento gás-água 

(equação (11)) para produzir o gás de síntese. O segundo mecanismo é direto, 

mostrado na equação (7) e compreende a combustão direta do metano. Estudos 

mostram que, sob certas condições e com a utilização de certos catalisadores, a 

formação direta do gás de síntese a partir do metano e do oxigênio é possível 

(LØDENG et al., 2007; BERROCAL et al., 2010; TAKEHIRA; SHISHIDO; KONDO, 

2002). 

 

CH4(g)  +  2O2(g)  →  CO2(g)  + 2H2O(g)   ∆H0 = -802,3 kJ mol-1        (8) 

 

CH4(g)  +  H2O(g)  →  CO2(g)  + 3H2(g)   ∆H0 = +226 kJ mol-1     (9) 

 

CH4(g)  +  CO2(g)  →  βCO(g)  + 2H2(g)   ∆H0 = +261 kJ mol-1        (10) 

 

CO(g)   +  H2O(g)  →  CO2(g)  + H2(g)    ∆H0 = -41,2 kJ mol-1        (11) 
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 Muitos catalisadores têm sido estudados na reação de oxidação parcial do 

metano, a maior parte deles à base de metais nobres (Pt, Ru, Rh e Pd) ou não 

nobres (Ni, Co e Fe), depositados sobre suportes porosos. Entre eles os metais 

nobres são os mais ativos e têm sido amplamente utilizados, porém o alto preço 

limita a sua aplicação industrial. Industrialmente, o metal preferido é o níquel, devido 

à sua elevada atividade para reações de reformação/oxidação, interessantes 

propriedades redox e de custo relativamente baixo. No entanto, existe a dificuldade 

de se evitar a sinterização do níquel e a deposição de coque a altas temperaturas 

(BERROCAL et al., 2010; SILVA et al., 2011). 

 Segundo Diskin e Ormerod (2000), o níquel metálico é uma espécie ativa para 

oxidação parcial do metano, com conversão do metano e boa seletividade a CO 

favorecida em maiores temperaturas reacionais. Além do mais, o suporte do 

catalisador tem uma considerável influência na atividade e seletividade a monóxido 

de carbono para catalisadores de níquel, com baixa deposição de carbono para 

Ni/Al2O3, porém maiores quando comparados ao Ni/TiO2 e Ni/CeO2. 

 Uma opção atrativa para catalisadores à base de níquel para a oxidação 

parcial do metano é utilizar óxidos do tipo perovsquita (ABO3), os quais apresentam 

estruturas bem definidas que produzem pequenas partículas metálicas após a 

redução, com elevada dispersão sobre a superfície do suporte óxido, reduzindo a 

sinterização e a formação de coque (PEÑA; FIERRO, 2001; SILVA et al., 2011) 
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4 - METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

4.1 - Reagentes utilizados 

 

Os reagentes utilizados na preparação nos materiais estudados, pelos 

métodos do gel proteico modificado com o colágeno e fibra de soja estão listados na 

Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 – Reagentes utilizados nas sínteses dos óxidos. 

Reagentes Procedência Pureza (%) 

Nitrato de Lantânio Vetec 99,9 

Nitrato de Níquel Vetec 97,0 

Nitrato de Estrôncio Synth 99,0 

Alumina Merck 99,0 

Colágeno Santosflora - 

Fibra de Soja SoyVida - 

 

  

Os materiais listados na Tabela 4.1 foram utilizados para obtenção dos óxidos 

com estrutura perovsquita do tipo La1-xSrxNiO3, para x=0; x=0,3 e x=0,7, de 

composições : LaNiO3, La0,7Sr0,3NiO3 e La0,3Sr0,7NiO3. 

 

4.2 - Síntese dos Catalisadores La1-xSrxNiO3 

 

4.2.1 - Método do gel proteico modificado 

 

O método do gel proteico modificado foi utilizado neste trabalho, tendo em 

vista a utilização de proteínas presentes, na gelatina e na fibra de soja, sendo esse 

último um novo agente quelante utilizado, observando a utilização da gelatina e da 

fibra de soja em substituição aos alcóxidos convencionais. 

Foram preparados seis materiais, usando dois agentes quelantes, o colágeno 

e a fibra de soja. Para cada rota foram feitas três séries para as amostras de La1-



31 

 

xSrxNiO3  x=0,0; 0,3 e 0,7 mantendo-se a razão metal (La1-xSrx)/agente quelante na 

proporção mássica de 1,0/1,0. 

Inicialmente, o nitrato de níquel sólido foi adicionado a um béquer contendo 

100 mL de água destilada sob agitação constante a uma temperatura de 30°C por 

30 minutos, e em seguida foi adicionado o nitrato de lantânio ao sistema sob 

agitação mantendo a temperatura a 30°C por 30 minutos. No caso dos óxidos 

substituídos foi adicionado juntamente com o nitrato de lantânio o nitrato de 

estrôncio nas proporções x = 0,3 e x = 0,7. Após a dissolução completa dos nitratos, 

a temperatura do sistema foi elevada a 70°C e, em seguida, o colágeno e a fibra de 

soja foram adicionados à solução, a qual foi mantida sob agitação por 1h e 30 min, 

obtendo-se um gel viscoso. Em seguida, as amostras foram submetidas à pré-

calcinação em forno mufla a 350°C por duas horas com rampa de aquecimento de 

10°C min-1, a fim de eliminar parte da matéria orgânica presente no composto, 

formando um material esponjoso de cor grafite, denominado de “puff”. Esse material 

foi triturado e depois calcinado a 900°C por duas horas com rampa de aquecimento 

de 5°C min-1, a fim de eliminar a matéria orgânica remanescente ainda no composto. 

O fluxograma de síntese dos catalisadores é mostrado na Figura 4.1. 
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Figura 4.1. Fluxograma das etapas de preparação das amostras de La1-xSrxNiO3 

pelo método do gel proteico modificado. 

 

 

 

 

 

 

 

Nitrato de Níquel 

(solução) 
Agitação a 30°C/30min 

Nitrato de Lantânio(sólido) 

Sistema 1 Agitação a 30°C/30min 

Elevação da 
temperatura do 

sistema 1 a 70°C 

Colágeno / fibra de 
soja 70°C/1h e 30min 

Gel 

Tratamento térmico a 
350°C por 2h – 10°Cmin-1 

Pó Precursor 

Perovsquita           
La1-xSrxNiO3 

Calcinação a 900°C 
por 2h – 5°C min-1 

Nitrato de Estrôncio 
para x = 0,3 e 0,7 
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4.2.2 – Preparação dos catalisadores suportados 

 

 Os catalisadores La1-xSrxNiO3 (x = 0,0, 0,3 e 0,7) calcinados foram 

suportados em alumina para a formação do catalisador La1-xSrxNiO3/Al2O3. 

A metodologia consistiu em dispersar a fase perovsquita sobre o suporte. As 

percentagens de material dispersada na alumina foram de 5, 15 e 25%. Para isso, a 

amostra foi suspensa em 5 mL de álcool etílico e adicionada a um cadinho de 

porcelana contendo a alumina macerada, de forma a proporcionar  uma distribuição 

homogênea da perovsquita sobre o suporte. Em seguida, o sistema foi posto sobre 

uma placa aquecedora já pré-aquecida a 60 ºC, para a evaporação completa do 

álcool etílico, obtendo finalmente o catalisador suportado em alumina. 

As Tabelas 4.2 e 4.3 descrevem todas as amostras obtidas neste trabalho 

juntamente com seus códigos. 

 

Tabela 4.2: Codificação dos catalisadores obtidos através do método do gel proteico 

modificado com colágeno (C) e fibra de soja (S) como agente quelante. 

La1-xSrxNiO3 Valor de x Código 

LaNiO3 pré-calcinado a 350°C 

LaNiO3 calcinado a 900°C 

X = 0,0 LN3-C ; LN3-S 

LN9-C ; LN9-S 

La0,7Sr0,3NiO3 pré-calcinado a 350°C 

La0,7Sr0,3NiO3 calcinado a 900°C 

X = 0,3 L7S3N3-C ; L7S3N3-S 

L7S3N9-C ; L7S3N9-S 

La0,3Sr0,7NiO3 pré-calcinado a 350°C 

La0,3Sr0,7NiO3 calcinado a 900°C 

X = 0,7 L3S7N3-C ; L3S7N3-S 

L3S7N9-C ; L3S7N9-S 
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Tabela 4.3: Codificação dos catalisadores suportados em alumina. 

La1-xSrxNiO3 Valor de x Teor do catalisador 

sobre alumina 

Código 

 

LaNiO3 

 

X = 0,0 

5% 

15% 

25% 

LN9-C5 

LN9-C15 

LN9-C25 

 

La0,7Sr0,3NiO3 

 

X = 0,3 

5% 

15% 

25% 

L7S3N9-C5 

L7S3N9-C15 

L7S3N9-C25 

 

La0,3Sr0,7NiO3 

 

X = 0,7 

5% 

15% 

25% 

L3S7N9-C5 

L3S7N9-C15 

L3S7N9-C25 

 

A metodologia utilizada nesse trabalho para suportar a perovsquita em 

alumina foi realizada com o intuído de não obter fases indesejáveis, tendo em vista 

que a mesma foi impregnada no suporte através de uma solução alcoólica sem 

posterior calcinação, evitando-se assim uma maior interação entre elas. 

 

4.3 – Caracterização dos materiais 

 

Após as sínteses, os materiais foram submetidos às seguintes  técnicas de 

caracterização: termogravimetria (TG), espectrometria de absorção na região do 

infravermelho (FTIR), difração de raios X (DRX), adsorção de nitrogênio (BET) e 

redução à temperatura programada (TPR). 

 

4.3.1 - Análise térmica: termogravimetria (TG) 

 

 As análises termogravimétricas dos materiais sintetizados foram 

realizadas por equipamento Shimadzu, modelo TGA-50, em atmosfera de nitrogênio, 

com fluxo de 40 mL min-1, a uma taxa de aquecimento de 10 ºC min-1, na faixa de 

temperatura de 30 a 900 °C, em cadinho de platina, utilizando cerca de 5 mg de 

amostra.  
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4.3.2 - Espectroscopia de absorção na região do infravermelho com 

transformada de Fourier (FTIR) 

  

Os espectros de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) das 

amostras foram registrados no intervalo de 4000 a 400 cm-1, em um 

espectrofotômetro Varian, modelo 640-IR, utilizando-se a técnica confecções de 

pastilhas de KBr. 

 

4.3.3 - Difração de raios X pelo método do pó (DRX) 

 

 As medidas de DRX foram realizadas usando um difratômetro 

DMAX100 da Rigaku, operado com radiação CuKα (λ=1,5406) e βθ na faixa de 10 a 

60°, com passo de varredura de 0,020°min-1. A identificação das fases foi realizada 

por comparação com os dados das fichas cristalográficas do JCPDS (Joint 

Committee on Powder Diffraction Standards). 

Usando os padrões de difração, calculou-se o tamanho médio do cristalito a 

partir das larguras a meia altura dos três picos mais intensos. Para estimar os 

tamanhos foi utilizada a equação de Scherrer (equação 12) 

 

D = 
                    (12) 

 

D = tamanho médio do cristalito; 

λ = comprimento de onda da radiação eletromagnética, CuKα; 

θ = ângulo de radiação; 

 = largura a meia altura (FWHM) do pico de difração corrigida. 

 

 2 = (B2 – b2)          (13) 

 

O valor de  é determinado pela equação (1γ), 

em que: 

B = largura a meia altura (FWHM) do pico de DRX da amostra; 

b = largura da meia altura do pico de DRX de uma amostra padrão. 
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4.3.4 – Área superficial específica 

 

 A técnica de adsorção de nitrogênio foi utilizada para determinar as áreas 

superficiais específicas dos catalisadores suportados e não suportados. Para isso, 

um equipamento de marca Quantachore, modelo NOVA 1200 utilizando o método 

BET, desenvolvido por Brunauer-Emmett-Teller  foi usado para a determinação do 

volume de gás nitrogênio adsorvido, por meio de adsorções e dessorções a 

diferentes pressões relativas. 

 

 

 4.3.5 – Redução à temperatura programada 

 

 A técnica de redução à temperatura programada foi utilizada para  se obter 

informações sobre a redutibilidade das espécies oxidadas e determinar o intervalo 

de temperatura em que ocorre a redução do metal. 

 O trabalho experimental foi realizado em um reator de quartzo na forma de 

“U” com diâmetro interno de 0,97 mm. A atmosfera redutora do reator consistiu de 

uma mistura de 10,1% H2/N2, com vazão de 50 mL min-1. O sistema foi aquecido de 

50 a 1000 °C usando-se taxa de aquecimento de 10 °C min-1. Um detector de 

condutividade térmica foi utilizado para analisar o gás após trapeamento da água, 

permitindo assim quantificar o consumo de hidrogênio. 

 

4.3.6 – Testes Catalíticos 

 

Os testes catalíticos foram realizados em um reator da Autochem II 

(Micromeritics) acoplado a um Espectrômetro de massas HPR20 (Hiden). 

A massa de catalisador utilizada foi de 100 mg, a temperatura de reação foi 

900 °C sob fluxo de um gás inerte (He). O reator contendo o catalisador foi 

submetido a 8 (oito) ciclos de OSC (capacidade de armazenamento de oxigênio) 

com as combinações de pulsos de 20 pulsos de  hidrogênio e 10 pulsos de oxigênio 

como redutor e oxidante, respectivamente. Após os ciclos de OSC foram 

programados 2 ciclos de reação, cada um contendo 15 pulsos de metano, como 

agente redutor, e 15 pulsos de oxigênio, como agente oxidante. Todos os pulsos 

foram monitorados pelo espectrômetro de massas. Para quantificar os componentes 
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envolvidos nos processos de OSC e da reação foram realizadas calibrações prévias 

do sistema com gases puros como padrões, simulando as mesmas condições de 

operação e usando quartzo (SiO2) como sólido inerte no reator. 

A atividade dos catalisadores foi expressa em porcentagem de conversão do 

metano, e o cálculo de conversão foi realizado através do balanço do material para o 

carbono, desprezando-se o coque. Dessa forma, todo carbono que entra no sistema 

na forma de metano deve sair como CO2, CO e CH4 não convertido.  

Os cálculos da conversão e seletividade foram realizados com base nas 

equações: 

                                        (14) 

 

    = Conversão total do metano em porcentagem;       = Quantidade de metano que sai do reator;       = Quantidade de metano que entra no reator. 

 

Considerando que: 

       =                            (15) 

 

Em que: 

     = Quantidade de monóxido de carbono na saída do reator;      = Quantidade de dióxido de carbono na saída do reator. 

 

Por outro lado, os cálculos da seletividade dos catalisadores aos produtos CO, CO2, 

H2 e H2O foram feitos através das equações abaixo: 

                                (16) 
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                                 (17) 

 

                                 (18) 

 

                                                            (19) 

 

Onde, 

     = Quantidade de hidrogênio na saída do reator;      = Quantidade de água na saída do reator. 
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5 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 - Termogravimetria (TG) 

 

 As curvas termogravimétricas dos precursores catalíticos La1-xSrxNiO3 

sintetizados pelo método do gel proteico modificado utilizando como agente quelante 

o colágeno e a fibra de soja. Essas análises foram utilizadas com a finalidade de 

determinar a melhor faixa de temperatura para calcinação e estabilidade térmica dos 

materiais. As principais perdas de massas e faixas de temperaturas de 

decomposição das amostras estão apresentadas na Tabela 5.1. 

 

Tabela 5.1: Faixas de temperaturas e variações de massa (∆m) determinadas por 

TG/DTG, dos materiais e agentes quelantes. 

Amostras Intervalo de temperatura (°C) ∆m(%)  

 

Colágeno 

30-167 

167-500 

500-900 

12,5 

60,5 

18,0 

 

LN3-C 

30-300 

300-580 

590-660 

10,0 

21,4 

2,2 

 

L7S3N3-C 

30-290 

290-587 

590-780 

2,4 

15,8 

5,8 

 

L3S7N3-C 

30-210 

210-515 

515-900 

1,5 

3,0 

11,8 

 

Soja 

30-153 

153-435 

435-900 

6,0 

59,0 

19,8 

 

LN3-S 

30-310 

310-590 

590-730 

3,8 

15,5 

3,7 

 30-300 1,5 
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L7S3N3-S 300-560 

560-830 

6,8 

6,5 

 

L3S7N3-S 

30-206 

206-505 

505-900 

0,9 

1,3 

8,0 

 

 

A Figura 5.1 e a Tabela 5.1 mostram que a curva de decomposição do 

colágeno ocorre em três etapas distintas. Na primeira ocorre uma perda de 12,5% 

na faixa de temperatura entre 30 a 160 °C, associada à perda de água de 

hidratação. Na segunda etapa, a perda de massa ocorreu entre 167 a 500 °C, 

correspondente a 60,5% relacionada à eliminação de fragmentos de aminoácidos.  

Na terceira e última etapa, entre 500 a 900 °C, com perda de massa de 18,0%, hà 

degradação da glicina (AQUINO et al., 2012). 
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Figura 5.1: Curva termogravimétrica do colágeno. 
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Figura 5.2. Curvas termogravimétricas dos precursores catalíticos La1-xSrxNiO3 

preparados pelo método do gel proteico modificado com colágeno tratados a 350ºC. 

 

 Na Figura 5.2, observa-se que as decomposições dos pós precursores 

iniciaram em temperaturas maiores em relação ao agente quelante (colágeno), 

devido à interação da glicina através dos seus grupos carboxilatos e amino com os 

íons metálicos formando grupos coordenantes, gerando assim mais estabilidade às 

estruturas (OLIVEIRA et al., 2010). As curvas termogravimétricas das amostras LN3-

C, L7S3N3-C E L3S7N3-C apresentaram diferentes quantidades de etapas de 

decomposição, sendo as três principais listadas na Tabela 5.1. As amostras LN3-C e 

L7S3N3-C apresentaram similaridade nas curvas termogravimétricas, em que a 

primeira perda de massa é atribuída à de água de hidratação e decomposição inicial 

da matéria orgânica. Na segunda etapa a perda de massa é relativa à decomposição 

dos carboxilatos, com subsequente formação de carbonatos, que são decompostos 

na faixa de temperatura entre 600 a 800 °C. É possível observar um ligeiro ganho de 

massa acima de 670 e 830°C nas amostras LN3-C e L7S3N3-C, respectivamente, 

devido às reações de oxidações do Ni2+ para o Ni3+, possivelmente gerando 

vacâncias na estrutura. Para a amostra L3S7N3-C é possível observar uma 
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decomposição acima de 800ºC, que pode ser atribuído à decomposição de 

carbonatos formados no composto (SILVA, 2010).  

 A Figura 5.3 mostra as curvas termogravimétricas das amostras calcinadas a 

900°C, em que foi observada estabilidade térmica entre as amostras calcinadas a 

900°C, visto que a essa temperatura toda a matéria orgânica remanescente da 

síntese foi decomposta com a subsequente formação do óxido, não ocorrendo o 

mesmo para as amostras L3S7N-C e S, em que é possível observar uma perda de 

massa acima de 800 °C, que pode ser atribuída a decomposição de carbonatos 

presente no composto, assim como pode ser visto também essa decomposição na 

Figura 5.2. 
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Figura 5.3. Curvas de TG dos catalisadores La1-xSrxNiO3 preparados pelo método do 

gel proteico modificado com colágeno e calcinados a 900ºC. 

 

As curvas termogravimétricas do colágeno (Figura 5.1) e da fibra de soja 

(Figura 5.4) apresentam semelhanças nas faixas de temperatura de decomposição e 

perdas de massas. As Figuras 5.2 e 5.5, assim como as Figuras 5.3 e 5.6, 

apresentam uma grande similaridade em relação às curvas termogravimétricas dos 
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precursores catalíticos, tendo em vista que tanto o colágeno quanto a fibra de soja 

são ricos em proteínas, onde as mesmas atuam como agente ligante para a 

formação dos óxidos tipo perovsquita desejados neste trabalho. 
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Figura 5.4: Curva termogravimétrica da fibra de soja. 
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Figura 5.5. Curvas de TG dos precursores catalíticos La1-xSrxNiO3 preparados pelo 

método do gel proteico modificado com soja, tratados a 350ºC. 
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Figura 5.6. Curvas de TG dos catalisadores La1-xSrxNiO3 preparados pelo método do 

gel proteico modificado com soja e calcinados a 900ºC. 
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 De acordo com as curvas termogravimétricas dos materiais mostradas nas 

Figuras 5.3 e 5.6, a perda de massa dos materiais LN9-C, LN9-S, L7D3N9-C e 

L7S3N9-S na faixa de temperatura de 30 a 900ºC foram menores que 1,5%. No 

entanto, os materiais L3S7N9-C e L3S7N9-S tiveram perdas de massas próximo de 

6%. 

 

5.2 - Espectroscopia na região do infravermelho (FTIR) 

 

 Os espectros de absorção na região do infravermelho (I.V.) das amostras 

obtidas pelo método do gel proteico modificado utilizando o colágeno como agente 

quelante e tratadas termicamente a 350ºC por 2 horas apresentaram bandas largas 

na região entre 3670-3280 cm-1 (Figura 5.7), atribuídas às vibrações de estiramento 

do grupo O-H remanescente da síntese (NAKAMOTO, 1977; SANTOS et al., 2012). 
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Figura 5.7. Espectros de absorção na região do IV do colágeno e do precursor 

catalítico La1-xSrxNiO3 preparados pelo método do gel proteico modificados com 

colágeno. 
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 As bandas observadas entre 1500-1340 cm-1 podem ser atribuídas à 

coordenação do metal pelos grupos carboxilatos e amina do colágeno, uma vez que 

estas vibrações estão deslocadas quando comparadas com as bandas do espectro 

do colágeno (1637-1380 cm-1). As bandas características entre 1000-400 cm-1 são 

referentes à possível coordenação dos grupos carboxilatos do colágeno com os 

metais lantânio, níquel ou estrôncio (AQUINO et al., 2012).  
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Figura 5.8. Espectros de absorção na região do IV dos catalisadores La1-xSrxNiO3 

preparados pelo método do gel proteico modificado com colágeno a 900ºC. 

  

 Os espectros das amostras tratadas termicamente a 900ºC são mostradas na 

Figura 5.8. Observa-se que as bandas características dos grupos carboxilatos e 

aminas característicos do colágeno desapareceram. A amostra LN9-C apresentou 

bandas entre 700-450 cm-1 atribuídas à ligação metal-oxigênio (SILVA et al., 2010). 

Para as amostras L7S3N9-C e L3S7N9-C além das bandas presentes na amostra 

LN9-C foram observadas bandas em 1455 e 857 cm-1 que podem estar associadas 

com a formação de carbonato de estrôncio, apresentando-se mais intensa na 
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amostra L3S7N9-C devido à maior concentração de estrôncio presente nesta 

amostra (NASCIMENTO et al., 2008). 

 Os espectros de absorção das amostras preparadas pelo método do gel 

proteico modificado utilizando a fibra de soja como agente quelante tratadas 

termicamente a 350ºC e a 900ºC são mostradas respectivamente nas Figuras 5.9 e 

5.10. 
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Figura 5.9. Espectros de absorção na região do IV da fibra de soja e do precursor 

catalítico La1-xSrxNiO3 preparados pelo método do gel proteico modificados com 

soja. 

 

 As bandas da Figura 5.9 se mostram semelhantes quando comparadas com o 

método utilizando o colágeno tratados a 350ºC, tendo em vista que ambos (colágeno 

e a fibra de soja) são proteínas formadas por ligações peptídicas entre um grupo 

amina (NH3) de um aminoácido e um grupo carboxílico (COOH) de outro 

aminoácido.  
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Figura 5.10. Espectros de absorção na região do IV dos catalisadores La1-xSrxNiO3 

preparados pelo método do gel proteico modificados com soja a 900ºC. 

 

 

 Os espectros de absorção na região do IV das amostras calcinadas a 900ºC 

são apresentadas na Figura 5.10. As bandas observadas próximo a 1455 e 857 cm-1 

são referentes à formação de carbonato de estrôncio para as amostras dopadas e 

vistas com maiores intensidades na amostra L3S7N9-S. As bandas próxima de 665 

e 476 cm-1 são atribuídas a ligação metal-oxigênio (NASCIMENTO et al., 2008; 

NAKAYAMA et al., 2003). 
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5.3 - Difração de raios X 

 

 A Tabela 5.2 mostra o resultado referente aos tamanhos dos cristalitos para 

os materiais sintetizados. O tamanho do cristalito da perovsquita foi calculado para 

os três principais picos da estrutura. 

 

 

Tabela 5.2: Tamanho dos cristalitos das perovsquitas sintetizadas pelo método do 

gel proteico modificado. 

Amostra Tamanho médio dos 

cristalitos (nm) 

LN9-C 14 

L7S3N9-C 11 

L3S7N9-C 13 

LN9-S 15 

L7SN9-S 11 

L3S7N9-S 11 

  

 

 De acordo com o método de síntese utilizado o tamanho dos cristalitos 

praticamente não variou apreciavelmente (Tabela 5.2), obtendo-se materiais com 

tamanhos de cristalitos entre 11 a 15. Oliveira e colaboradores (2010) sintetizaram 

perovsquitas pelo método do gel proteico usando a gelatina como precursor 

orgânico e obtiveram amostras com tamanho de cristalitos variando entre 14 e 40 

nm.  

Os resultados dos padrões de difração de raios X dos catalisadores La1-

xSrxNiO3 (x = 0,0; 0,3 e 0,7), utilizando o colágeno como agente quelante são 

mostrados na Figura 5.11. 
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Figura 5.11. Difração de raios X das amostras calcinadas a 900ºC preparadas pelo 

método gel proteico modificado com colágeno. LaNiO3 (p), NiO (o), SrO (+), SrCO3 

(∆) e La2NiO4 (#). 

 

 Na  Figura 5.11, os picos de maiores intensidades em βθ = γβ,7º, 47,βº, 58,6º, 

23,2º, 40,5º 53,3º estão de acordo com a carta JCPDS-33-0711, relativos à presença 

da perovsquita LaNiO3, com estrutura romboédrica e grupo espacial R-3m. Já para 

as amostras substituídas com estrôncio, além da fase LaNiO3 observam-se fases 

secundárias referentes aos óxidos de níquel (NiO) e estrôncio (SrO) e de carbonato 

de estrôncio (SrCO3). Nesses resultados, foi observado que o aumento do grau de 

substituição do lantânio aumenta a formação de fases secundárias. A presença de 

picos com menores intensidades na formação de óxido de estrôncio para a amostra 

com o menor grau de substituição x = 0,3 pode estar relacionada com a menor 

concentração de estrôncio quando comparada com a amostra de maior grau de 

substituição (x = 0,7), onde os picos relativos às fases secundárias se mostraram 

mais intensos. 

  Os padrões de DRX das amostras La1-xSrxNiO3 (x = 0,0; 0,3 e 0,7) 

calcinadas a 900ºC por 2 horas, utilizando a fibra de soja como agente quelante são 

mostradas na Figura 5.12. 
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Figura 5.12. Padrões de DRX das amostras calcinadas a 900ºC preparadas pelo 

método gel proteico modificado com soja. LaNiO3 (p), NiO (o), La2O3 (*), SrO (+), 

SrCO3 (∆) e La2NiO4 (#). 

 

 Analisando-se os resultados obtidos da Figura 5.12, observa-se picos 

relativos à fase perovsquita LaNiO3 em todas as amostras com estrutura 

romboédrica em βθ = γβ,8º, 47,γº, 58,6º, βγ,βº, 40,7º, 53,5º de acordo com valores 

próximos da carta JCPDS-33-0711. Para a amostra LN9-S, além da formação da 

fase perovsquita foi observado a presença de fase secundária atribuída a formação 

do óxido de níquel (NiO). Segundo Dupeyrat et al. (2005), a fase de NiO pode ser 

formada juntamente com a estrutura perovsquita. Para as amostras substituídas 

parcialmente por estrôncio foram observadas além da fase LaNiO3, fases 

secundárias relacionadas aos óxidos de níquel (NiO), de lantânio (La2O3) e de 

estrôncio (SrO), como também a formação de carbonato de estrôncio (SrCO3). Os 

picos relacionados às fases secundárias aumentaram de intensidade com o 

aumento do grau de substituição do lantânio e com o surgimento de picos 
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relacionados ao óxido de estrôncio, o que pode estar relacionado ao maior grau de 

concentração de estrôncio nessas amostras. 

 De acordo com os padrões de DRX dos precursores catalíticos sintetizados 

utilizando os dois agentes quelantes, observa-se a formação da fase LaNiO3 nas 

amostras LN9-C E LN9-S, em que o níquel da estrutura perovsquita está no seu 

estado de oxidação Ni3+. Enquanto que as amostras com La substituído com x = 0,3 

e x = 0,7 além da formação da fase perovsquita, existem misturas de outras fases. 

No entanto o aumento do teor de Sr favorece a formação da fase espinélio 

(La2NiO4), principalmente nas amostras L3S7N9-C, L7S3N9-S e L3S7N9-S 

(NITADOTI; MURAMATSO; MISONO, 1988). 

 Para Cruz et al. (2001), a acomodação do estrôncio na estrutura do niquelato 

de lantânio é mais difícil que a mesma substituição em outras perovsquitas 

semelhantes. Esta mesma observação foi analisada por Tanabe e Assaf (2009) 

como, por exemplo, em soluções sólidas de La-Sr-Mn-O sem a presença de fase 

cristalina segregada. No entanto, foram observadas fases segregadas de óxidos e 

carbonatos para as composições com Sr2+ > 0,10 e um aumento da não-

estequiometria do oxigênio com o aumento de Sr. Tanto Cruz et al. (2001) quanto 

Tanabe e Assaf (2009) observaram um aumento da atividade catalítica dos 

catalisadores quando dopados com estrôncio. 

 De acordo com Cruz et al. (2001), a substituição parcial do lantânio por  um 

elemento de menor carga, nesse caso o estrôncio (La3+/Sr2+), altera a estequiometria 

do óxido que é ocasionada pelo desbalanceamento das cargas, produzindo uma 

mistura de estado de oxidação do Ni2+/Ni3+ sendo compensado pela deficiência de 

oxigênio (vacâncias), o que pode gerar uma melhora na atividade catalítica. A 

formação de fases secundárias pode estar relacionada com o aumento do grau de 

desbalanceamento, dificultando assim a formação da estrutura perovsquita. 

 Para verificar os picos relacionados ao suporte alumina foi feito o difratograma 

de raios X, Figura 5.13, em que os picos mostraram características da fase cristalina 

da forma cristalográfica α-Al2O3, de acordo com dados do JCPDS. 
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Figura 5.13. Padrões de DRX do suporte alumina (Al2O3). 

  

Todas as amostras foram suportadas em alumina pelo método da 

impregnação em 3 proporções de perovsquita (5, 15 e 25%)  para verificar o 

comportamento do precursor catalítico sobre o suporte. De acordo com os 

resultados dos padrões de DRX das amostras suportadas, mostradas nas Figuras 

5.14 a 5.19, os picos mostrados nos difratogramas são resultantes tanto da estrutura 

perovsquita como do suporte. A presença de perovsquita foi confirmada pelos picos 

em βθ = ~ γβ,7°, 47,β° e 58,6°, mantendo-se assim a estrutura perovsquita sobre o 

suporte após a impregnação. Observa-se que nas amostras com 5% de perovsquita 

sobre o suporte, os picos relacionados à perovsquita mostraram-se de baixas 

intensidades em relação à alumina e aumentaram à medida que a proporção de 

perovsquita foi aumentada em relação ao suporte. Após a observação de que o 

material manteve a sua estrutura, sugere-se que a alumina pode ser usada como 

suporte, tendo em vista a não modificação da fase perovsquita. 
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Figura 5.14. Padrões de DRX dos catalisadores LN9-C, sintetizados pelo método do 

gel proteico modificado com colágeno e suportada em alumina. LN9-C (p). 
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Figura 5.15. Padrões de DRX dos catalisadores L7S3N9-C, sintetizados pelo método 

do gel proteico modificado com colágeno e suportada em alumina. L7S3N9-C (p). 
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Figura 5.16. Padrões de DRX dos catalisadores L3S7N-C, sintetizados pelo método 

do gel proteico modificado com colágeno e suportada em alumina. L3S7N-C (p). 
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Figura 5.17. Padrões de DRX dos catalisadores LN9-S, sintetizados pelo método do 

gel proteico modificado com soja e suportada em alumina. LN9-S (p). 
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Figura 5.18. Padrões de DRX dos catalisadores L7S3N-S, sintetizados pelo método 

do gel proteico modificado com soja e suportada em alumina. L7S3N-S (p). 
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Figura 5.19. Padrões de DRX dos catalisadores L3S7N-S, sintetizados pelo método 

do gel proteico modificado com soja e suportada em alumina. L3S7N-S (p). 
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5.4 – Área superficial específica 

 

 Na Tabela 5.3 podem ser vistos os resultados de área superficial específica 

(SSA) para as amostras La1-xSrxNiO3 e La1-xSrxNiO3/Al2O3 (x = 0,0, 0,3 e 0,7). Os 

resultados apresentados mostram valores de área superficial para os materiais LN9-

C e LN9-S concordantes com o esperado (~3-30 m2 . g-1) (OLIVEIRA et al., 2010; 

TANABE; ASSAF, 2009). Os valores de área encontrados são decorrentes do fato 

da utilização durante a síntese de agentes quelantes volumosos, que por sua vez 

são removidos durante a calcinação e dessa forma permite a formação de uma 

maior quantidade de poros no material, devido à liberação de grande quantidade de 

gases (AQUINO et al., 2012).  

Nos resultados apresentados também é possível observar o efeito da 

inserção de estrôncio no material nos valores da área superficial específica do 

catalisador La1-xSrxNiO3 preparados por ambos os métodos. Em geral, observa-se 

que a adição de estrôncio provocou um aumento nos valores das áreas superficiais 

específicas.  

Esses fatos podem estar relacionados a vários fatores tais como: formação de 

diferentes cristalitos relativos a diferentes fases presentes no material, bem como à 

substituição de um cátion menor (La3+ = 0,106 nm) por um cátion maior (Sr2+ = 0,113 

nm) (TANABE; ASSAF, 2009; LIU et al., 2002). Essas substituições podem 

ocasionar em um desbalanceamento eletrônico em função da carga.  

Os resultados dos padrões de DRX mostraram que a inserção de estrôncio no 

material levou à formação de fases secundárias e que parte do estrôncio está fora 

da estrutura perovsquita. O aumento nos valores de área superficial com a inserção 

de estrôncio no material está relacionado principalmente com a diminuição dos 

cristalitos da fase perovsquita. Já o aumento nos valores de SSA, com o aumento do 

teor de estrôncio no material, está relacionado ao fato do aparecimento de fases 

secundárias, além da fase perovsquita com tamanho de cristalitos pequenos que, 

juntos, estão contribuindo para aumentar os valores da SSA.  

 Os resultados de SSA para as amostras suportadas em alumina com teores 

de perovsquita de 5, 15 e 25% sobre o suporte estão mostrados na Tabela 5.3. Os 

valores de SSA para as amostras suportadas aumentaram em relação às 

respectivas amostras não suportadas. Isso ocorreu provavelmente devido a alumina 

apresentar uma estrutura porosa, o que pode conferir maior dispersão das espécies 
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ativas sobre o suporte e, consequentemente, resultar em maiores valores de SSA 

(MELO et al., 2008). Além disso, os valores de SSA são resultados das 

contribuições do suporte e da perovsquita.  

 

 Tabela 5.3: Área superficial específica (SSA) dos catalisadores suportados (La1-

xSrxNiO3/Al2O3) e não suportados(La1-xSrxNiO3) em alumina. 

 

Catalisador 

Área superficial específica, SSA (m2 g-1) 

 

La1-xSrxNiO3 

 

La1-xSrxNiO3/Al2O3 
(5%) 

 

La1-xSrxNiO3/Al2O3 
(15%) 

 

La1-xSrxNiO3/Al2O3 
(25%) 

LN9-C 21 64 47 24 

L7S3N9-C 26 55 32 36 

L3S7N9-C 38 74 66 39 

LN9-S 26 81 44 29 

L7S3N9-S 22 60 43 35 

L3S7N9-S 27 45 49 44 

 

 

Os resultados também mostram que houve uma diminuição da área 

superficial com o aumento do teor de perovsquita sobre o suporte, que pode estar 

relacionado com menor dispersão do catalisador sobre a estrutura porosa do 

suporte, bem como ao menor teor de suporte, o qual é o principal responsável pelos 

elevados valores de SSA nos materiais suportados. 
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5.5 – Redução à Temperatura Programada 

 

 A Figura 5.20 mostra o perfil de redução à temperatura programada para as 

amostras LN9-C5, LN9-C15 e LN9-C25. Observando-se os perfis das figuras, 

verifica-se que as intensidades dos picos evoluíram com o aumento do teor de 

LaNiO3 sobre o suporte, notando-se dois picos de redução: o primeiro pico na faixa 

de 372 a 403 °C e o segundo pico na faixa de 518 a 529 °C. Esses picos 

correspondem às sucessivas mudanças na estrutura perovsquita (TANABE; ASSAF, 

2009). De acordo com o consumo de H2, o primeiro pico refere-se à redução do Ni3+ 

para Ni2+ da estrutura perovsquita, com correspondente à formação de La2Ni2O5 

(conforme a equação 20), e o segundo pico corresponde à redução do Ni2+ para Ni0, 

com formação do Ni metálico, (conforme a equação 21) (VELLA et al. 2011; LIMA et 

al., 2007). Além desses, um terceiro pico foi observado nas amostras LN9-C15 e 

LN9-C25 entre 670 e 677 °C, referente a uma possível formação de aluminato de 

níquel não estequiométrico (NiO-α-Al2O3) (MAIA; BELLIDO; ASSAF, 2007), uma vez 

que pode ter ocorrido uma interação entre o NiO da fase segregada com o suporte 

alumina. O mesmo foi observado para as amostras L7S3N9-C15 e L3S7N9-C15 

com maior intensidade.  

 

2LaNiO3(s)  +  H2(g)  →  La2Ni2O5(s)  +  H2O(g)      (20) 

 

La2Ni2O5(s)  +  H2(g)  →  La2O3(s)  +  2Ni0(s)  +  2H2O(g)      (21) 

 

NiO(s)  +  H2(g)  →  βNi0(s)  +  H2O(g)              (22) 
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Figura 5.20: Perfis de redução à temperatura programada para os catalisadores 

LaNiO3/Al2O3. 

 

 Os perfis TPR dos catalisadores La1-xSrxNiO3/Al2O3 (15% de perovsquita)  são 

mostrados na Figura 5.21. Para essas amostras em que foi inserido estrôncio no 

material, os padrões de DRX mostrados nas Figuras 5.11 e 5.12, exibiram um 

aumento nas intensidades dos picos relacionados ao NiO formado em conjunto com 

a estrutura perovsquita.  

Observa-se nos perfis de redução a temperatura programada (Figura 5.21), 

que a adição de estrôncio ao material resultou em modificações significativas nos 

perfis de redução do material. Isso pode ser um indício da mudança significativa da 

composição estrutural do material. Uma das mudanças observadas é que houve 

uma inversão nas intensidades dos dois primeiros picos em relação às amostras que 

não contém estrôncio, fato também observado por outros autores (LIMA et al. (2006) 

e MAIA et al. (2007)). Para as amostras L7S3N9-C15 e L3S7N9-C15, com máximos 

em 356 e 372 °C, são atribuídos a várias etapas simultâneas como a redução do 

Ni3+ para Ni2+ da estrutura perovsquita com formação da fase La2Ni2O5 (Equação 

20). Esta é em seguida reduzida, resultando em Ni0 (Equação 21) redução do NiO 
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(devido a fase secundária) em Ni0 (Equação 22). O segundo pico com máximos em 

565 °C para  L7S3N9-C15,  e em 417 °C com um pico intermediário em 388 °C para 

L3S7N9-C15, pode ser atribuído a redução do Ni2+ a Ni0 referente ao NiO 

remanescente, sugerindo que o mesmo não foi totalmente reduzido a Ni metálico 

nas temperaturas entre 356 e 372 °C. 

 

200 400 600 800 1000

 

 

C
o

n
s
u

m
o

 d
e

 H
2
 (

u
. 
a

.)

Temperatura (°C)

387

518

670
372

565
673

356

388

417
691

LN9-C15

L7S3N9-C15

L3S7N9-C15

 

Figura 5.21: Perfis de redução à temperatura programada para os catalisadores 

LaNiO3 dopados com estrôncio e suportados em alumina. 

 

O terceiro pico com máximos a 673 e 691ºC são referentes a uma possível 

formação de aluminato de níquel não-estequiométrico (NiO-α-Al2O3) (MAIA; 

BELLIDO; ASSAF, 2007). A completa redução dos íons de níquel a níquel metálico 

nas amostras LN9-C5, LN9-C15, LN9-C25, L7S3N9-C15 e L3S7N9-C15 acontecem 

no valor máximo de 700 °C. 
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5.6 – Teste Catalítico 

 

 A atividade catalítica dos catalisadores LN9-15C, L7S3N9-15C e L3S7N9-

15C, obtidos pelo método do gel proteico modificado com colágeno, foram testados 

frente à reação de oxidação parcial do metano a temperatura de 900°C. A conversão 

de CH4, seletividade a CO, CO2, H2 e H2O, bem como a razão H2/CO foram 

analisadas.  

 A Tabela 5.4 mostra os resultados de conversão e seletividade.  De acordo 

com os resultados de conversão de CH4 é possível observar que a amostra LN9-15C 

apresentou uma conversão de metano de 78%. Porém a conversão de CH4 diminuiu 

com o aumento do teor de estrôncio nas amostras com conversões de 53 e 38% 

para as amostras L7S3N9-15C e L3S7N9-15C, respectivamente. 

 A Tabela 5.4 e a Figura 5.22 mostram os resultados da seletividade dos 

precursores catalíticos frente ao CO, CO2, H2 e H2O. Observa-se que os 

catalisadores tiveram uma baixa seletividade ao CO2, sugerindo que os mesmos têm 

maior resistência a uma possível formação de depósitos de carbono. Os  principais 

produtos desejáveis são CO e H2, numa relação mais próxima de 1:2, que 

corresponde a reação de oxidação parcial do metano: CH4 + ½O2 → CO + βH2 

(PEREÑÍGUEZ et al., 2010). Dentre os catalisadores, o LN9-C15 foi o que se 

mostrou o mais seletivo ao hidrogênio, atingindo um valor de seletividade de 55%, 

enquanto que o L7S3N9-15C e L3S7N9-15C, atingiram valores menores, 46 e 26% 

respectivamente. 

 Em relação à seletividade ao CO e CO2, mostradas na Tabela 5.4 e Figura 

5.22, evidenciaram maior seletividade ao CO em relação ao CO2, fator desejável, 

visto que o produto pretendido é o gás de síntese. Dentre os catalisadores, o mais 

seletivo ao CO foi o L3S7N9-15C, porém o mesmo obteve baixa seletividade ao H2, 

que o torna indesejável para ser insumo na reação de síntese de Fischer-Tropsh. 
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Tabela 5.4. Dados de conversão e seletividade para os catalisadores LN9-C15, 

L7S3N9-C15 e L3S7N9-C15. 

 
Catalisador 

 
Conversão 

(%) 

Seletividade (%) 
CO CO2 H2 H2O 

LN9-C15 78 27 4 55 14 
L7S3N9-C15 53 48 2 46 3 
L3S7N9-C15 38 74 0 26 0 
 

 Dentre os catalisadores, o LN9-15C foi o que se mostrou mais seletivo ao H2 

com valor de 55%, enquanto que os outros atingiram valores menores, 

principalmente o L3S7N9-15C com 26% de seletividade ao H2. Entretanto o L3S7N9-

15C se mostrou mais seletivo ao CO com valor de 74% 

 

Tabela 5.5. Dados de razão H2/CO, H2O/CO2 e CO/CO2 para os catalisadores LN9-
C15, L7S3N9-C15 e L3S7N9-C15. 

 
Catalisador 

H2/CO H2O/CO2 CO/CO2 

LN9-C15 2,0 3,1 6,1 
L7S3N9-C15 1,0 1,4 20,8 
L3S7N9-C15 2,9 - - 
 

 

Figura 5.22. Dados comparativos de seletividade para os catalisadores LN9-C15, 
L7S3N9-C15 e L3S7N9-C15. 
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Figura 5.23. Dados comparativos de conversão e razão H2/CO para os catalisadores 
LN9-C15, L7S3N9-C15 e L3S7N9-C15. 

 

 A Tabela 5.5 e a Figura 5.23, mostram os resultados de conversão do CH4 e a 

razão H2/CO. Verifica-se que os catalisadores obtiveram uma diminuição na 

atividade catalítica quando o La foi substituído parcialmente pelo Sr. Nesse caso, o 

desejável era que a atividade aumentasse com a substituição parcial do La por Sr, 

fato esse que não foi verificado, sugerindo que a formação de materiais segregados 

obtidos nas amostras L7S3N9-15C e L3S7N9-15C, possam ter dificultado na 

conversão do CH4. De maneira geral, o catalisador que obteve melhor conversão e 

uma melhor razão H2/CO igual a 2, foi o LN9-C15. Sugerindo que o mesmo tem 

razão adequada para ser insumo na reação de síntese de Fischer-Tropsh.     
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6 – CONCLUSÕES 

 

 De acordo com os resultados obtidos, verificou-se que o método do gel 

proteico modificado, utilizando o colágeno e a fibra de soja como agentes quelantes, 

mostraram-se eficientes para a formação de óxidos com estrutura perovsquita, do 

tipo LaxSr1-xNiO3. A substituição do colágeno por soja apresentou-se como uma nova 

rota, tendo em vista que os mesmos apresentam proteínas na sua composição onde 

os seus grupos coordenantes atuam como agente polimerizante dos íons metálicos. 

Os resultados das análises das curvas termogravimétricas dos materiais 

tratados termicamente a 350ºC, preparados pelas duas rotas permitiram identificar 

uma melhor temperatura de calcinação. Quando os materiais foram calcinados a 

900ºC, obteve-se um material termicamente estável nessa faixa de temperatura, 

com total decomposição dos precursores utilizados na síntese. Exceto para os 

materiais L3S7N-C e L3S7N-S, que apresentaram uma decomposição próximo de 

800ºC, atribuída à presença de carbonato de estrôncio. 

 Os espectros de absorção dos materiais tratados termicamente e preparados 

pelas duas rotas revelaram bandas com frequências vibracionais entre 700 e 450 

cm-1 referentes à coordenação dos cátions com os grupos carboxilatos presentes no 

colágeno e na fibra de soja. Esses resultados revelaram também o aparecimento de 

bandas referentes ao carbonato de estrôncio para as amostras substituídas La1-

xSrxNiO3 (x = 0,3 e 0,7). 

 Os resultados obtidos dos DRX indicam a formação da fase perovsquita para 

todas as amostras obtidas pelas duas rotas de síntese. Houve a formação de fase 

cristalina para todos os materiais. O grau de dificuldade de se obter uma única fase 

foi identificada nas amostras La1-xSrxNiO3 (x = 0,3 e 0,7), notando-se que quanto 

maior o grau de substituição, maior a dificuldade de se obter uma única fase 

cristalina. O tamanho dos cristalitos das amostras não suportadas foram obtidas com 

tamanhos nanométricos variando entre 11 e 15 nm. 

 Os resultados de difração de raios X das amostras La1-xSrxNiO3 (x = 0,0, 0,3 e 

0,7), preparadas pelo método do gel proteico modificado com colágeno e com a soja 

e  suportadas em alumina, foram também identificados os picos referentes à fase 

perovsquita para todas as amostras e que aumentaram de intensidade, à medida 

que a percentagem de perovsquita foi aumentada em relação ao suporte alumina. 
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 As análises de área superficial específica mostraram que o método de síntese 

utilizado obtém valores de áreas superficiais específicas desejáveis quando 

comparados com outros métodos de síntese. A dispersão da fase perovsquita no 

suporte aumentou significativamente a área superficial específica quando 

comparadas com as amostras não suportadas, principalmente as amostras com 5% 

da razão La1-xSrxNiO3 em Al2O3. O aumento do teor de perovsquita no suporte 

alumina provocou uma diminuição da área superficial específica. Esse fato pode ser 

atribuído à menor distribuição homogênea do material sobre o suporte.  

 De acordos com os perfis de redução à temperatura programada, observa-se 

que a redução dos sólidos é favorecida com o aumento do grau de substituição (x). 

Tal redução é favorecida devido à mobilidade do oxigênio da rede em relação às 

vacâncias que são geradas na superfície através da reação do oxigênio presente na 

superfície com o hidrogênio. A redução completa das amostras suportadas 

aconteceram à temperatura abaixo de 700ºC. 

 Os resultados de atividade catalítica mostraram que o catalisador LN9-C15 

apresentou maior valor de conversão de metano, de 78%. Já os catalisadores 

L7S3N9-C15 e L3S7N9-C15, a conversão foi de 53 e 38%, respectivamente. A 

seletividade ao H2 também foi maior para o catalisador LN9-C15, 55%. 

 A razão de H2/CO para os catalisadores LN9-C15, L7S3N9-C15 e L3S7N9-

C15, mostrou que para o catalisador LN9-C15 obteve valor de 2,0, para o catalisador  

L7S3N9-C15, 1,0, já para o catalisador L3S7N9-C15 obteve valor de 2,9; indicando 

que o catalisador LN9-C15 tem razão adequada para ser insumo na reação de 

síntese de Fischer-Tropsh. 

 De maneira geral, todos os catalisadores testados tiveram resultados 

satisfatórios, principalmente para os catalisadores LN9-C15 e L7S3N9-C15, na 

conversão do metano. No entanto, o catalisador LN9-C15 apresentou o melhor 

resultado, visto que os catalisadores L7S3N9-C15 e L3S7N9-C15 apresentaram 

uma diminuição da atividade catalítica quando o La foi substituído parcialmente pelo 

estrôncio. 
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