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RESUMO 

 

Os catalisadores a base de níquel com estrutura perovsquita têm se mostrado 
promissores na aplicação em diversas reações catalíticas, tal como, oxidação 
parcial do metano para obtenção de gás de síntese (H2 + CO). No entanto, as 
propriedades destes são potencialmente influenciadas pelo método de síntese, 
condições de calcinação (temperatura, tempo e atmosfera) e substituições dos 
sítios A e/ou B na estrutura. Os efeitos destas variáveis têm sido estudados, 
com o objetivo de aperfeiçoar o desempenho dos catalisadores na produção de 
gás de síntese e evitar a desativação destes por deposição de coque. No 
presente trabalho, catalisadores a base de níquel (LaNiO3) com estrutura 
perovsquita foram preparados através de três métodos: precursores 
poliméricos, precursores quelantes e gel proteico modificado. Todas as 
amostras foram submetidas a um tratamento térmico e, em seguida, calcinadas 
a 700°C (por 1 h ou 2 h) para obtenção da fase desejada. As perovsquitas do 
tipo LaNiO3 calcinadas a 700 °C com o menor teor de agentes quelantes foram 
suportadas em alumina. Os pós obtidos foram caracterizados por difratometria 
de raios X, espectroscopia na região do infravermelho, termogravimetria, área 
superficial específica, microscopia eletrônica de varredura e redução à 
temperatura programada. Os difratogramas dos pós calcinados a 700 °C 
mostraram a formação da fase perovsquita em todas as amostras. Nos 
difratogramas dos materiais suportados foram observados picos característicos 
da fase perovsquita e do suporte. Os perfis de redução à temperatura 
programada das amostras apresentaram dois picos de redução com máximos a 
368 °C e 482 °C. As amostras calcinadas a 700 °C e suportadas em alumina 
foram testadas na reação de oxidação parcial do metano, sendo avaliados os 
respectivos níveis de conversão do metano e seletividade a CO e H2. Dentre os 
catalisadores estudados, o catalisador LaNiO3 obtido pelo método dos 
precursores quelantes e suportado em alumina foi o que apresentou maior 
nível de conversão de metano, na faixa de 50%, e maior seletividade ao H2 
(aproximadamente 60%), durante 18 h de reação.  
 
Palavras-chave: Catalisadores perovsquitas LaNiO3, gás de síntese, oxidação 
parcial do metano, métodos de síntese. 
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ABSTRACT 
 

Nickel-based catalysts with perovskite like structure have shown promising 

application in several catalytic reactions such as in the partial oxidation of 

methane to obtain syngas (H2 + CO). However, these properties are potentially 

influenced by synthesis methods, calcinations conditions (temperature, time and 

atmosphere) and substitutions of sites A and/or B in the structure. The effects of 

these variables have been studied with the aim of improving the performance of   

catalysts in the production of syngas and to avoid deactivation resulting from 

coke deposition. In the present study, nickel-based catalysts (LaNiO3) with 

perovskite like structure were prepared by polymeric precursors, chelating 

precursors and gel modified proteic methods. All samples were subjected to 

thermal treatment and then calcined at 700 °C (for 1 or 2 h) to obtain the targed 

phase. LaNiO3 catalysts calcined at 700 °C with the lowest content of chelating 

agents were supported on alumina. The resulting ceramic powders were 

characterized by X-ray diffraction, infrared spectroscopy, thermogravimetric 

analysis, specific surface area, scanning electron microscopy and temperature 

programmed reduction tests. XRD patterns of the powders calcined at 700 °C 

showed the formation of perovskite phase in all samples. The characteristic 

peaks of perovskite phase were also found in the samples supported on 

alumina. Temperature programmed profiles of samples revealed the presence 

of two peaks with maximum at 368 °C and 482 °C. Calcined samples supported 

on alumina were used in the partial oxidation of methane to evaluate the level of 

CH4 conversion and selectivity to H2 and CO. LaNiO3 catalyst obtained through 

chelating precursor method showed the highest performance of methane 

conversion in the range of 50% and selectivity (about 60%), for 18 h of time 

reaction. 

 

Keywords: LaNiO3 perovskite catalysts, syngas, partial oxidation of methane, 

synthesis methods. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A energia é um fator determinante no desenvolvimento econômico de 

um país. A incerteza quanto à disponibilidade e preço do petróleo no futuro leva 

ao desenvolvimento de pesquisas de fontes alternativas de energia (SOUZA, 

2009). Ao mesmo tempo é crescente a necessidade de aprimorar os processos 

de produção industrial, racionalizar o consumo de energia e desenvolver 

métodos capazes de gerar produtos com menor impacto ao meio ambiente 

(SOARES et al., 2007). 

Durante o século XX, o carvão foi gradativamente substituído pelo 

petróleo e atualmente o gás natural tem relevante crescimento na participação 

da matriz energética mundial. Não obstante, as reservas mundiais 

comprovadas de gás natural já ultrapassam as de petróleo (SOUZA, 2009). 

Desta forma, a disponibilidade do gás natural entre os combustíveis fósseis e o 

seu maior conteúdo relativo de hidrogênio torna esta fonte de energia a mais 

adequada à produção de H2 entre os combustíveis fósseis (SOUZA, 2009). 

Portanto, urge-se a necessidade do desenvolvimento de tecnologias capazes 

de converter o gás natural em produtos de maior valor agregado, tal como, o 

gás de síntese (H2 + CO), que é um insumo de importância relevante na 

fabricação do metanol, amônia e nos processos de Fischer-Tropsch, além de 

ser apropriado para produção direta de dimetiléter (JOO; JUNG, 2002; LIMA et 

al., 2007). 

 O processo de reforma a vapor é a tecnologia mais amplamente usada 

na indústria para produção de gás de síntese a partir do gás natural (DISKIN; 

ORMEROD, 2000; BERROCAL et al., 2010). No entanto, esse processo requer 

uma grande quantidade de energia e elevados custos capitais para 

manutenção das condições reacionais de vapor superaquecido, altas 

temperaturas e pressões. Além disso, fornece um gás de síntese com uma 

razão H2/CO muito alta (>3) para sínteses de Fischer-Tropsch e metanol e a 

reação deslocamento gás-água produz quantidades significantes de dióxido de 

carbono no produto gasoso. Outra desvantagem é a desativação dos 

catalisadores à base de níquel por coque (RUCKENSTEIN; WANG, 1999; 
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DISKIN; ORMEROD, 2000; LARENTIS et. al., 2001; BERROCAL et al., 2010; 

SILVA et al., 2011).  

Recentemente, a oxidação parcial do metano (POM) a gás de síntese 

tem tido grande impacto nas indústrias químicas e de petróleo. O metano, uma 

fonte de energia potencial, está disponível na forma de gás natural. Esta rota 

alternativa converte o metano a gás de síntese, utilizado para produzir uma 

série de produtos químicos importantes. Comparado à reforma a vapor do 

metano, ela é mais eficiente energeticamente, potencialmente seletiva e rende 

uma razão H2/CO mais apropriada para os processos de Fischer-Tropsch e 

síntese do metanol (DISKIN; ORMEROD, 2000; GUO et al., 2007; KUMAR, 

SHASHI; KUMAR, SURENDRA; PRAJAPATI, 2009; BERROCAL et al., 2010).   

O principal problema na geração de gás de síntese está relacionado aos 

catalisadores utilizados no processo de oxidação parcial do metano, visto que 

estes devem possuir elevada estabilidade térmica e mecânica. Devido a isto, 

muitos catalisadores têm sido estudados na reação POM, a maioria deles 

baseados em metais nobres (Pt, Ru, Rh e Pd) ou não-nobres (Ni, Co e Fe) 

depositados sobre suportes porosos (NAKAGAWA et al., 2001; LØDENG et al., 

2007; HORN et al., 2007; SILVA et al., 2011). Apesar dos catalisadores 

baseados em metais nobres mostrarem-se mais ativos e seletivos, outros 

materiais têm sido estudados, devido ao custo elevado dos metais nobres, fator 

limitante no uso destes na indústria (CHOUDHARY; UPHADE; BELHEKAR, 

1996; GUO et al., 2007; SILVA et al., 2011). 

Industrialmente, o metal de escolha é o níquel, devido a sua alta 

atividade para reações de oxidação/reforma, interessante propriedade redox e 

custo relativamente baixo. Por outro lado, o níquel mostra uma tendência de 

sinterização e necessita ser estabilizado, além de ser rapidamente desativado 

pela deposição do coque em altas temperaturas. No entanto, uma estratégia 

atrativa para contornar estes inconvenientes é a oxidação do metano sobre 

catalisadores a base de níquel com estrutura perovsquita, que é uma estrutura 

bem definida que produz partículas metálicas pequenas após a redução, com 

elevada dispersão na superfície do suporte óxido, tal como Al2O3, reduzindo a 

sinterização e evitando a formação de coque (RUCKENSTEIN; WANG, 1999; 

DISKIN; ORMEROD, 2000; BERROCAL et al., 2010; SILVA et al., 2011).  
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Diante do exposto, este trabalho teve como principais objetivos: 

sintetizar perovsquitas do tipo LaNiO3 via três métodos (precursores 

poliméricos, precursores quelantes e gel proteico modificado) variando o teor 

de agente quelante; otimizar o teor de agente quelante na síntese dos 

catalisadores perovsquitas; calciná-los a 700 °C e suportar em alumina os 

catalisadores com menor teor metal/agente quelante, que formou a fase 

perovsquita, através dos três métodos; verificar a influência do método de 

síntese na taxa de conversão do metano dos catalisadores perovsquitas 

LaNiO3 suportados em Al2O3 na reação de oxidação parcial do metano para 

produção de gás de síntese (CO e H2). 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Catálise Heterogênea  

  

Os processos químicos consistem na transformação de matérias primas 

em produtos através de reações químicas, as quais quando aplicadas ao 

interesse industrial têm que ser rápidas, o que se consegue frequentemente à 

custa de um catalisador. Este por sua vez tem que ser escolhido de forma 

criteriosa para a obtenção de produtos intermediários, menos estáveis 

termodinamicamente. Apesar do desenvolvimento da Catálise como ciência 

autônoma ter passado por diversas fases desde que, em 1836, Berzelius 

inventou o termo “catálise” para descrever processos em que pequenas 

quantidades de certas substâncias originam extensas transformações químicas 

sem serem consumidas, e estar presente em mais de 85% de todos os 

processos industriais de transformação química, foi somente no início dos anos 

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

no Brasil. Essas atividades, realizadas em São Paulo e no Rio de Janeiro, em 

nível acadêmico e industrial, estavam ligadas essencialmente à área de 

catálise heterogênea aplicada a processos petroquímicos. Essa característica 

se mantém até hoje como a principal atividade na área de catálise no Brasil 

(BOND, 1987; FIGUEIREDO; RIBEIRO, 1989; DUPONT, 2002). 

O catalisador é geralmente definido como uma substância que aumenta 

a velocidade em que o sistema químico atinge o equilíbrio, sem ser consumida 

no processo. Aparentemente há sempre algumas espécies minerais 

que catalisarão uma dada reação. No entanto, a maioria das reações de 

catálise é específica, e para cada reação dada ou família de reações há 

apenas um pequeno grupo de espécies minerais que são favoravelmente 

dotadas com propriedades catalíticas adequadas (CIOLA, 1981; BOND, 1987; 

CAVANI; TRIFIRÒ, 1997; ATKINS; JONES, 2006; SHRIVER et al., 2008; 

ARANDIYAN; PARVARI, 2009).  
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Um catalisador acelera uma reação fornecendo um caminho alternativo 

– um mecanismo de reação diferente – entre reagentes e produtos. Como 

consequência, a reação catalisada é mais rápida (ou em alguns casos, mais 

específica) do que uma reação não- catalisada, pois o catalisador fornece um 

caminho com energia de ativação menor. Esse novo caminho tem energia de 

ativação mais baixa do que o caminho original, ou seja, a energia de ativação 

de Gibbs é menor, mas a energia da reação global de Gibbs fica inalterada. À 

mesma temperatura, uma fração maior de moléculas de reagente pode cruzar 

a barreira mais baixa da trajetória catalisada e se transformar em produtos do 

que ocorreria na ausência do catalisador (CIOLA, 1981; BOND, 1987; ATKINS; 

JONES, 2006).  

A Figura 2.1 ilustra as diferentes energias de ativação de Gibbs. A 

reação não catalisada (a) tem uma energia de Gibbs de ativação Δ‡G maior 

que qualquer etapa na reação catalisada (b). Além disso, a energia de Gibbs 

da reação global, ΔrG , permanece inalterada de (a) para (b) [SHRIVER et al., 

2008]. 

 

 

                      

Figura 2.1. Representação esquemática de um ciclo catalítico: (a) reação não 
catalisada, (b) reação catalisada e (c) a curva mostra o mecanismo de uma 
reação com intermediário estável. Adaptado da fonte (SHRIVER, 2008). 
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As reações catalíticas podem ser classificadas, de acordo com o número 

de fase do sistema reacional, em: 

 Homogêneas, quando o catalisador e o substrato formam uma 

única fase; 

 Heterogêneas, quando o catalisador e o substrato formam 

sistemas di ou polifásicos (CIOLA, 1981). 

Os catalisadores heterogêneos mássicos são materiais de elevada área 

superficial (sólidos finamente divididos ou porosos) que pode conter várias 

fases diferentes e que operam a 1 atm ou a pressões maiores. Em alguns 

casos, toda a área superficial do material serve como catalisador, e este 

material é chamado de catalisador uniforme, como no caso da zeólita catalítica 

ZSM-5 que possui canais através dos quais as moléculas dos reagentes se 

difundem. Porém, são usados frequentemente os catalisadores multifásicos 

que consistem de um material de elevada área superficial que serve como 

suporte no qual um catalisador ativo é depositado, como mostrado na Figura 

2.2 (CAVANI; TRIFIRÒ, 1997; ATKINS; JONES, 2006; SHRIVER et al., 2008) . 

 

 

 

 

 

Figura 2.2. Diagrama esquemático de partículas metálicas suportadas sobre 
sílica gel (SHRIVER et al., 2008). 

Pt SiO2 
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Os catalisadores industriais mais utilizados são sólidos inorgânicos, tais 

como as zeólitas – que são aluminossilicatos microporosos com estruturas 

tridimensionais - e as argilas que tem estruturas bem definidas (cristalina). 

Dentre estes, os catalisadores heterogêneos microporosos são usados em 

conversores catalíticos e muitas outras aplicações especializadas, devido à 

grande área superficial e especificidade. Os mais típicos materiais catalíticos 

sólidos incluem os metais, óxidos metálicos, sulfetos metálicos, às vezes 

utilizados em combinação com outro. Alguns destes catalisadores industriais 

importantes são listados na Tabela 2.1. Cerca da metade dos elementos da 

tabela periódica é usada como catalisador em algum processo industrial. No 

entanto, um catalisador pode conter 10 ou mais elementos. A natureza fechada 

dos sítios ativos de zeólitas é um aspecto vantajoso em relação a outros 

catalisadores, porque os intermediários permanecem no interior dos canais até 

que os produtos se formem (GATES, 1992; CAVANI; TRIFIRÒ, 1997; ATKINS 

et. al., 2006). 

 

Tabela 2.1. Alguns processos de escala industrial catalisados por superfícies 
de sólidos inorgânicos. Adaptado da fonte (GATES, 1992). 

Catalisador Reação 

Metal (ex., Pd, Pt) 
 
 
Ni 
 
 
 
 
Fe (suportado e promovido com metais 
alcalinos) 
 
Óxidos mistos de Fe e Mo 
 
 
Metais (e.x., Ni, Pd, Pt, como pós ou em 
suportes) ou óxidos metálicos (e. x., 
Cr2O3) 
 

Oxidação completa de 
hidrocarbonetos, oxidação de CO 
 
CO + 3H2 → CH4 + H2O 
(metanação) 
CH4 + H2O → 3H2 + CO (reforma a 
vapor) 
 
3H2  +  N2 → NH3 (síntese de 
amônia – Processo Harber) 

 

 
CH3OH + O2 → formaldeído (com 
CO2 + H2O) 
 
Hidrogenação da ligação C═C; Ex.  
alcenos + H2 → parafina 
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Fe3O4 ou sulfetos metálicos  
H2O + CO → H2 + CO2 (reação de 
troca água-gás 

  

 

A diminuição da atividade de um catalisador industrial, que geralmente 

vai sendo compensada por um aumento de temperatura do processo que tem 

limitações (resistência dos materiais de construção, estabilidade do catalisador, 

aparecimento de reações secundárias), torna necessária a regeneração do 

catalisador ou substituição. Sendo que a vida útil do catalisador é determinada 

pela temperatura do processo químico, conforme mostrado na Figura 2.3 

(CIOLA, 1981; FIGUEIREDO; RIBEIRO, 1989). 

 

Figura 2.3. Desativação de um catalisador industrial e sua compensação pelo 
aumento da temperatura (FIGUEIREDO; RIBEIRO, 1989). 

 

 As possíveis causas de desativação dos catalisadores (envenenamento, 

coqueamento e a sinterização) afetarão em maior ou menor grau uma ou mais 
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propriedades, fazendo com que um dado catalisador seja utilizado para 

promover uma determinada reação num processo industrial (CIOLA, 1981; 

BOND, 1987; FIGUEIREDO; RIBEIRO, 1989; CAVANI; TRIFIRÒ, 1997).  

A vida útil dos catalisadores é limitada por estas situações, que 

ocasionam, mais cedo ou mais tarde, uma parada nas instalações, sendo 

necessário regenerá-los ou substituí-los. Por exemplo, a maioria dos 

catalisadores comerciais de reforma, que por razões técnicas e econômicas 

contêm níquel como elemento ativo, apresentam uma moderada a rápida 

desativação, devido à acumulação de carbono na superfície e os efeitos de 

sinterização. Este último fenômeno ocorre em altas temperaturas: quando o 

níquel é depositado sobre um suporte (geralmente alumina), as partículas 

metálicas tendem a migrar e formar agregados maiores, reduzindo a dispersão 

e, conseqüentemente, a atividade do catalisador. Além do mais, sinterização 

também favorece a produção de coque. Daí a grande importância econômica 

que tem a escolha correta dos catalisadores (composição, tamanho dos grãos 

e poros, dispersão e superfície específica da fase ativa, forma, resistência 

mecânica, estabilidade e custo), do tipo e tamanho dos reatores, das condições 

de operação e das matérias primas que podem necessitar de purificação 

prévia. (FIGUEIREDO; RIBEIRO, 1989; CAVANI; TRIFIRÒ, 1997; RAPAGNÁ 

et al., 2002;  VASCONCELOS, 2006). 

O envenenamento de catalisadores é um dos maiores problemas 

associados com a sua aplicação industrial, pois a adsorção química de modo 

irreversível de impurezas nas alimentações, tecnicamente e/ou 

economicamente impossíveis de remover sobre os centros ativos em 

competição com os reagentes, pode levar à necessidade de substituir o 

catalisador ao fim de um tempo muito curto, logo que, a regeneração é 

usualmente impraticável. O envenenamento pelo enxofre de catalisadores de 

níquel inibe as reações de cracking dos hidrocarbonetos. Por exemplo, 

enquanto que na presença de níquel o metano se transforma em H2 e CO; em 

níquel sulfurado produz-se principalmente formaldeído (CIOLA, 1981; BOND, 

1987; FIGUEIREDO; RIBEIRO, 1989). 

Na catálise heterogênea, da mesma forma que na homogênea, o papel 

do catalisador é reduzir a barreira energética de ativação e, consequentemente 



  10 

 

José Carlos dos Santos  

 

aumentar a constante de velocidade das reações. Na catálise heterogênea, o 

catalisador está em fase diferente das moléculas dos reagentes, geralmente 

como um sólido em contato com os reagentes na fase gasosa ou com os 

reagentes em solução líquida. Neste caso a reação química ocorre na interface 

entre a fase gasosa ou aquosa e a fase sólida, isto é, na superfície do 

catalisador. A catálise heterogênea se processa basicamente em quatro etapas 

distintas: adsorção dos reagentes na superfície do catalisador, ativação dos 

reagentes adsorvidos, reação dos compostos ativados na interface e dessorção 

dos produtos da superfície do catalisador. A velocidade de algumas destas 

etapas, pode ser muito pequena em relação as outras, tornando-se a etapa 

limitante do processo. Sendo que as características da adsorção dos reagentes 

na superfície dos catalisadores normalmente influenciam muito as equações de 

velocidade. Além disso, muitas das reações industrialmente importantes são 

catalisadas pela superfície dos sólidos. Como a reação catalisada ocorre na 

superfície, métodos especiais são normalmente usados para preparar os 

catalisadores de modo que eles tenham áreas superficiais grandes (CIOLA, 

1981; LIMA, 1990; FIGUEIREDO; RIBEIRO, 1989; CAVANI; TRIFIRÒ, 1997; 

BROWN et al., 2005). 

Alguns aspectos tornam atrativa a catálise heterogênea, tais como: 

muitos dos catalisadores heterogêneos sólidos são resistentes a temperaturas 

elevadas, tornando possível uma ampla gama de condições de operação; e 

não são necessárias etapas extras para separar o produto do catalisador 

(CAVANI; TRIFIRÒ, 1997; SHRIVER et al., 2008). 

 

2.2. Óxidos tipo Perovsquita 

 

Os óxidos com estrutura perovsquita constituem uma família de 

materiais cristalinos, que foram nomeados segundo a semelhança de sua 

estrutura com o composto titanato de cálcio, CaTiO3. A perovsquita, como um 

mineral, foi descrita pela primeira vez pelo geólogo Gustav Rose em 1830, nos 

montes Urais na Rússia, e foi chamado assim em homenagem ao 

mineralogista russo Count Lev Aleksevich Von Perovskite (MELO, 2007).  
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A principal característica da estrutura perovsquita são os poliedros 

octaédricos coordenados ao redor dos cátions B (Figura 2.4). Estes poliedros 

são formados por ânions de oxigênio localizados nos vértices dos octaedros, 

enquanto os cátions B estão posicionados nos centros. Esses poliedros 

octaédricos estão ligados entre si por seus vértices formando uma estrutura tri-

dimensional de cadeias octaédrica. Nas cavidades dessa estrutura estão os 

cátions A de coordenação doze (KUZMANOVSKI; LAZOVA; ALEKSOVSKA, 

2007). 

 

 

Figura 2.4. Estrutura perovsquita ABO3 ideal, mostrando os octaedros BO6 
com o cátion A ocupando o centro do cubo (KUZMANOVSKI; LAZOVA; 
ALEKSOVSKA, 2007). 

 

A estrutura perovsquita é frequentemente representada como uma 

estrutura cúbica simples construída de octaedros BO6, com cátions do sítio A 

localizados centralmente na estrutura cúbica formada por 8 octaedros BO6 

(KUZMANOVSKI; LAZOVA; ALEKSOVSKA, 2007).  Porém, os trabalhos 

pioneiros da década de 1950 de diversos químicos, R. Ward, L. Katz, F. 

Galasso e A. F. Wells, mostraram a química complexa deste material, 
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envolvendo numerosas distorções (KNAPP; WOODWARD, 2006; RAVEAU, 

2007; ARANDIYAN; PARVARI, 2009). 

Nos últimos anos, vários estudos têm sido focados nos materiais de 

óxidos metálicos mistos tipo perovsquita. Este é um resultado da variedade de 

propriedades interessantes destes compostos, devido à sua diversidade 

estrutural e composicional. Diversas propriedades úteis são conhecidas há 

algumas décadas, dentre estas, a atividade catalítica. Os óxidos tipo 

perovsquita encontram uso em aplicações, tais como, oxidações catalíticas de 

CO e NO, piezoelétricos e como supercondutores de altas temperaturas 

(FERNANDES et al., 2002; SOARES et al., 2007 ; ZHANG; KALIAGUINE, 

2008). Outro aspecto importante das perovsquitas está relacionado à 

estabilidade do estado de oxidação pouco comum na estrutura cristalina. O 

niquelato de lantânio (LaNiO3) é um óxido metálico de terra rara típico que tem 

sido amplamente investigado como um estudo de caso, entre as perovsquitas 

de terras raras contendo Ni3+. O níquel usualmente tem a carga +2, mas nos 

óxidos metálicos de terras raras ou alcalinos terrosos ternários pode formar o 

cátion Ni3+ (NORMAN; MORRIS, 1999). 

Importantes propriedades das perovsquitas incluem a estabilidade 

térmica da mistura, a presença de defeitos nos sítios, o estado de valência 

incomum dos íons do metal de transição na estrutura, e alta mobilidade dos 

íons de oxigênio, que conduzem a oxigênios não estequiométricos (SPINICCI 

et al., 2001). 

As propriedades catalíticas dos óxidos tipo perovsquita são estudadas 

desde a década de 50 e esses materiais têm sido empregados em reações de 

oxidação total de hidrocarbonetos, CO, COVs (compostos orgânicos voláteis) e 

COVC (compostos orgânicos voláteis clorados) [SILVA, 2004; TANABE; 

ASSAF, 2009]. A larga diversidade das propriedades que esses compostos 

exibem deve-se à possibilidade de síntese das perovsquitas pela substituição 

parcial de cátions na posição A e B. Essas características são responsáveis 

pela grande variedade de reações nas quais são usados como catalisadores. 

Outro aspecto importante das perovsquitas está relacionado à estabilidade do 

estado de oxidação e/ou estado de oxidação pouco comum na estrutura 

cristalina, que pôde ser percebido pela descoberta do Cu+2 e Cu+3 no sistema 
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La-Ba-Cu, que favoreceu o desenvolvimento de perovsquitas e, 

conseqüentemente, a supercondutividade a altas temperaturas (SOARES et 

al., 2007). 

As perovsquitas contendo um lantanídeo na posição A e um metal de 

transição na posição B têm sido conhecidas como bons catalisadores para 

reações diversas. Especialmente interessante é a aplicação das perovsquitas 

em dispositivos de combustão catalítica com alta transferência 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 fornece as perovsquitas as 

propriedades essenciais para essas aplicações de alta temperatura (BAIKER et 

al., 1994). 

Os sítios A e B podem ser dopados – substituindo A' e B' 

respectivamente (AxA'1-xByB'1-yO3) - e as perovsquitas terão outras 

estequiometrias ou serão deficientes em oxigênio sob condições bem definidas. 

Considerando a necessidade de preservar a estrutura e o contato entre os íons 

A, B e O, um fator de tolerância (t) é definido de acordo com a Equação (1), 

que é usado para avaliar a estabilidade das estruturas cúbicas (VILLEGAS, 

2006).  

 

 rorb

rora
t






2
                                                                                        1  

 

Onde ra , rb  e ro  são os raios iônicos do A, B e oxigênio, 

respectivamente. A estrutura cúbica é estável somente se a condição 0,8 < t < 

1,0 é satisfeita. A distância entre os cátions e oxigênio depende somente do 

estado de oxidação do cátion e a natureza dos sítios ocupados (octaédrico ou 

dodecaédrico). Se o fator de tolerância está fora deste intervalo, a estrutura 

cúbica será distorcida e estruturas ortorrômbicas ou romboédricas serão 

obtidas (ARANDIYAN; PARVARI, 2009). 

Óxidos com estrutura perovsquita foram propostos para reações de 

reforma do metano, para tentar resolver o problema de sinterização do 
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catalisador de níquel suportado, onde espécies de catalisadores ativos foram 

inseridas em uma estrutura química definitiva, ao invés de dispersá-lo num 

suporte inerte. Desta 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 

completamente eliminados, sendo que foi feito um estudo com estruturas de 

óxidos tri-metálicos e ternários (LaNixFe(1-x)O3, 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). 

 

2.3. Métodos de Preparação dos Óxidos com Estrutura 

Perovsquita 

 

Os óxidos com estrutura perovsquita do tipo LaNiO3 têm sido 

sintetizados com bastante êxito, sendo que as propriedades desses materiais 

dependem fortemente do método de preparação. A seguir é descrito os 

principais métodos de síntese utilizados. 

 

2.3.1. Método dos precursores poliméricos  

 

A síntese dos óxidos com estrutura perovsquita do tipo LaNiO3 usando 

uma rota modificada derivada do método dos precursores poliméricos, o qual 

foi desenvolvido originalmente por Pechini (PECHINI, 1967), envolve a 

capacidade de certos ácidos orgânicos α-hidrocarboxílicos, mais 

frequentemente ácido cítrico (AC) de formarem complexos metal-quelante 

estáveis com diversos cátions.  O método se baseia na formação de quelatos 

entre cátions dissolvidos e um ácido α-hidroxicarboxílico, tal como ácido cítrico, 

e a poliesterificação na presença de um poliálcool hidroxílico, tal como 

etilenoglicol (MELO et al., 2008; GAKI et al., 2008). A Figura 2.5 ilustra uma 



  15 

 

José Carlos dos Santos  

 

reação de quelação entre o ácido cítrico e um cátion metálico com subseqüente 

poliesterificação. As fontes de cátions metálicos podem ser acetatos, 

carbonatos, nitratos e hidróxidos, porém, os nitratos são preferidos pela 

eliminação relativamente fácil durante a calcinação (CASTRO; GOUVÊA, 2005; 

AQUINO, 2010). 
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Figura 2.5. Representação da quelação de íons metálicos pelo ácido cítrico 
com formação de um polímero. 

 

Dentre as rotas, o método dos precursores poliméricos, que utiliza a 

complexação de cátions em meio aquoso-orgânico, faz uso de precursores de 

baixo custo, resultando numa distribuição iônica homogênea em nível 

molecular. Este método é apropriado para preparação de óxidos de vários 

componentes de alta pureza a baixas temperaturas. Se for empregada a 

temperatura deste método (700 °C), outros métodos de síntese produzem pós 

de baixa cristalinidade, mostrando fases secundárias. Porém, a razão entre os 

reagentes e as condições de poliesterificação tem um efeito considerável na 

pureza e propriedades dos produtos finais. Este método permite bom controle 
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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; POPA; 

KAKIHANA, 2002; GUO et al., 2003; RIES et al., 2003; GAKI et al., 2008; 

MELO et al., 2008). 

Na obtenção de óxidos com propriedades catalíticas, o método tem por 

finalidade manter a estequiometria dos íons metálicos na resina polimérica, 

garantindo que a ruptura da rede polimérica não afete a distribuição 

homogênea destes íons metálicos, fator determinante na homogeneidade do 

óxido final (MELO, 2007). Este método normalmente envolve três reações 

seqüenciais: complexação entre os cátions metálicos na solução aquosa, 

polimerização através da poliesterificação entre os quelatos formados com um 

poliálcool (etilenoglicol) – resultando uma rede polimérica estável, e pirólise da 

rede orgânica para produzir um pó precursor (MELO, 2007, SILVA et al., 2010).  

O método dos precursores poliméricos vem sendo bastante reportado na 

literatura, por oferece a possibilidade de materiais com uma boa 

homogeneidade química, reprodutibilidade e um bom controle estequiométrico. 

Logo, este método tem possibilitado sintetizar vários materiais com aplicações 

diversas, tais como: pigmento cerâmico (LaCoO3 dopadas com Ca) [ MELO, 

2007], catalisador (LaNiO3) [ FERNANDES et al., 2002; MARTINELLI, 2007], 

entre outras. 

Fernandes e colaboradores (2002) avaliaram o efeito do procedimento 

de preparação e parâmetros de calcinação na formação do LaNiO3, e 

observaram que a utilização do método dos precursores poliméricos resultou 

na formação de materiais monofásicos com partículas altamente cristalinas 

após calcinação a 800°C por 4 horas. 

 

2.3.2. Método dos precursores quelantes 

 

Nos últimos anos, uma rota usada na síntese de óxidos com estrutura 

perovsquita do tipo LaMO3 (M = Ni, Co) é via  método dos precursores 
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quelantes, que utiliza o EDTA como agente quelante, com proporção molar M-

EDTA  de 1:1 (M= Ni ou Co) [SILVA et al., 2010].  

Neste método, o ácido cítrico e o etilenoglicol, frequentemente utilizados 

para complexação dos cátions metálicos e a distribuição homogêneas destes 

numa matriz polimérica, são substituídos pelo ácido etilenodiaminotetraacético 

(EDTA), diminuindo a quantidade de reagentes utilizados na síntese de 

catalisadores tipo perovsquita. Os catalisadores sintetizados por este 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 EDTA é um ligante quelante polidentado que contém grupos 

carboxilatos e amino alifáticos, os quais são essenciais na rota de síntese do 

precursor complexo solúvel em água (SILVA et al., 2010). Este provoca a 

complexação dos cátions metálicos, bem como promove a distribuição 

homogênea destes na matriz precursora do material. Com isto, espera-se que 

seja diminuída a quantidade de reagentes utilizados na síntese dos materiais 

do tipo perovsquita. Em síntese, pode-se dizer que este método consiste na 

formação de um sistema complexo metal-quelante, sistema este formado entre 

os cátions metálicos e o EDTA (agente quelante polidentado). A Figura 2.6 

mostra um exemplo de quelato metal-EDTA, no qual o íon metálico está sendo 

complexado através das seis pontos de coordenação do EDTA, uma vez que 

este forma fortes complexos na proporção molar de 1:1 com a maioria dos íons 

metálicos. A escolha deste método é justificada pela possibilidade de ser obter 

um material com distribuição uniforme dos cátions na estrutura e boa 

homogeneidade, devido à capacidade do EDTA se ligar ao íon 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). 
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Figura 2.6. Representação da quelação de íons metálicos pelo EDTA. 

 

Segundo Hong e colaboradores (1999), que realizaram estudos focados 

nos efeitos de coordenação dos precursores na formação da fase cristalina dos 

óxidos perovsquita do tipo La0,5Sr0,95CoO3-y (LSCO-95), quando o precursor é 

composto de complexos metal-EDTA,  óxido tipo perovsquita LSCO-95, que é 

um material cerâmico condutor misto iônico-eletrônico, é obtido. Ao contrário, 

pós LSCO-95 obtidos a partir de precursores contendo outros ligantes de 

coordenação levaram a formação da estrutura hexagonal indesejável. 
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2.3.3. Método do gel proteico modificado 

 

Uma rota alternativa eficiente e de baixo custo utilizado neste trabalho foi 

o método do gel proteico modificado, o qual utiliza o colágeno como precursor 

para obter óxidos metálicos. Apesar disso, por ser um processo pouco 

difundido existem poucos trabalhos nessa área embora os resultados 

existentes sejam bastante promissores. 

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 2.7). 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).  

 

 

 

Figura 2.7. Estrutura química de uma proteína (caso geral). 

 

Alguns pesquisadores vêm estudando esta rota de síntese semelhante 

ao método dos precursores poliméricos, na qual a gelatina substitui o 

etilenoglicol como agente de polimerização na obtenção de materiais do tipo 

perovsquita. A gelatina, através dos seus grupos carboxilatos e amina, 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 
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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). 

SOARES et al. (2008) avaliaram o método gel proteico na formação da 

fase perovsquita, e observaram a formação de um material monofásico, com 

estrutura perovsquita a partir de 800°C por 2 horas. 

 

2.4. Produção de Gás de Síntese 

 

O gás de síntese, um importante intermediário na indústria química, é 

uma mistura de hidrogênio e monóxido de carbono. Ele é a principal fonte para 

a produção de amônia, metanol, hidrogênio e muitos outros produtos 

importantes (DIEGO et al., 2009). Além do mais, pode ser usado na produção 

de combustíveis líquidos pela síntese de Fischer-Tropsch (LIMA et al., 2008).   

Nos últimos anos o estudo de rotas alternativas para a conversão do 

metano, principal componente do gás natural, em gás de síntese tem sido 

bastante ampliado, tendo em vista a produção de hidrogênio de alta pureza e a 

geração de produtos químicos com altos valores agregados, como 

combustíveis líquidos livres de enxofre, pela síntese de Fischer-Tropsch, 

compostos oxigenados e policarbonatos, a partir do gás de síntese. Sendo 

assim, existem várias rotas catalíticas para produção de gás de síntese a partir 

do metano, sendo algumas destas descritas a seguir.  

 

2.4.1. Reforma seca do metano 

 

A reforma seca é um processo conhecido para a produção de gás de 

síntese a partir do gás natural ou outros combustíveis fósseis voláteis. Outra 

aplicação possível é a reforma de hidrocarbonetos contidos no gás sintético 

produzido a partir da biomassa ou gaseificação de resíduos (LIMA et al., 2008; 

DE OLIVEIRA-VIGIER; ABATZOGLOU; GITZHOFER, 2005). 
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A reforma catalítica do metano com dióxido de carbono (Equação 2) 

produz gás de síntese com um razão H2/CO baixa, que é desejável para muitos 

processos de síntese industriais (PONGRÁCZ et al., 2009). Essa reação 

também tem muitas implicações ambientais importantes, visto que tanto 

o metano como o dióxido de carbono contribuem para o efeito estufa (LIMA et 

al., 2008). A conversão destes gases em uma matéria-prima valiosa pode 

reduzir significativamente as emissões atmosféricas de CO2 e CH4. Do ponto 

de vista ambiental, o processo de reforma seca (reforma com CO2) do gás 

natural torna-se relevante, uma vez que o CO2 é um dos responsáveis pelo 

efeito estufa (VASCONCELOS; FILHO; ABREU, 2007; LIMA et al., 2008).  

 

CH4(g)  + CO2(g)  ↔ 2CO(g)  + 2H2(g)                                                                   (2) 

 

No Brasil, o dióxido de carbono é proveniente de várias fontes, 

destacando-se as destilarias de álcool, termelétricas, e unidades de 

regeneração do craqueamento catalítico (FCC), suscitando assim, o interesse 

em sua utilização para a reforma do gás natural com vistas à produção de gás 

de síntese (WANG; LU; MILLAR, 1996; JOO; JUNG, 2002; VASCONCELOS; 

FILHO; ABREU, 2007). 

 A principal desvantagem da reforma com CO2 sobre a reforma com 

vapor é o maior risco de desativação do catalisador pela formação de coque, 

devido ao maior conteúdo carbonáceo da carga (SOUZA, 2009). 

Industrialmente o metal escolhido como catalisador para reação de reforma é o 

níquel devido ao seu baixo custo inerente à disponibilidade e alta atividade em 

comparação com os metais nobres (que são menos sensíveis à deposição de 

carbono na superfície). No entanto, o principal problema é a formação de 

coque, que ocorre durante a reação levando à desativação do catalisador. Esta 

desativação é especialmente observada nos catalisadores a base de Ni. A 

origem de carbono depositado pode ser via decomposição do CH4 e 

desproporção do CO na reforma do CH4 com CO2. Deposição de carbono na 

reação de reforma pode estar estreitamente relacionada com a estrutura do 

catalisador ativo. No entanto, demonstrou-se que uma dispersão metálica alta 
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(tamanho pequeno das partículas do metal) num suporte pode limitar a 

formação de coque, mas a principal dificuldade é a síntese de tal catalisador.  

(JOO; JUNG, 2002, DUPEYRAT et al., 2005, SOUZA, 2009).  

Em estudo realizado por Joo e Jung (2002) sobre a atividade e 

estabilidade dos catalisadores Ni/Al2O3 2,5% em massa (calcinados a 450 °C 

ou 850°C) para a reforma de CH4 com CO2 foi verificado que o catalisador 

Ni/Al2O3 (850°C) mostrou boa atividade e estabilidade por 70 h de reação, 

embora a quantidade de deposição de carbono seja maior do que no 

catalisador Ni/Al2O3 (450° C). Sendo a desativação do catalisador Ni/Al2O3 

(450° C), relacionado ao tipo de carbono depositado em vez da quantidade de 

carbono depositada, ou seja, o fenômeno pôde vir do tipo diferente de carbono 

formado sobre os catalisadores durante a reforma do CH4. Carbono amorfo 

pode cobrir todo metal ativo ocasionando a desativação do catalisador, porém 

a deposição de filamentos de carbono pode manter a atividade catalítica com 

rapidez, porque o metal ativo ainda fica exposto aos reagentes, no caso de 

formação de filamentos de carbono na superfície do catalisador ativo. 

Guo e colaboradores (2003) investigaram a reforma seca do metano 

catalisada por óxidos perovsquitas LaBO3 e La2BO4 pré-reduzidos (B=Co, Ni) 

preparados pelo método Pechini. Conforme este trabalho foi concluído que 

todos os catalisadores perovsquitas foram preparados com sucesso através do 

método Pechini sol-gel e que os catalisadores baseados em Ni foram mais 

ativos que os baseados em Co. Segundo os resultados, o catalisador LaNiO3 

pré-reduzido apresentou atividade catalítica  na reforma seca (CO2) do metano 

com conversão  maior que 75 % por um tempo de aproximadamente 110 min. 

No entanto,  a formação de carbono no catalisador perovsquita LaNiO3 foi  

muito alta após 110 min. Contudo, o óxido perovsquita La2NiO4 foi o que exibiu  

a mais alta estabilidade e  a maior  atividade na desempenho da reação de 

reforma seca do CH4, o que pode ser atribuído a estrutura bem definida do 

catalisador, a qual pode desempenhar um papel crucial na reação reforma seca 

catalítica (GUO et al., 2003).  

 Segundo estudos realizados por Dupeyrat e colaboradores (2005) a 

respeito da reforma do metano com CO2 utilizando a perovsquita LaNiO3 como 

material precursor, o catalisador LaNiO3 tem desempenho bom para a reação 
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de reforma do metano com dióxido de carbono. Eles concluíram que o que os 

melhores desempenhos catalíticos foram obtidos sem o pré-tratamento da 

perovsquita quando os reagentes são introduzidos em temperatura ambiente, 

obtendo uma conversão de CH4 e CO2, respectivamente, igual a 90 e 87% com 

uma relação H2/CO molar igual a 1,0, e a atividade catalítica permanecendo 

estável por mais de 100 h. 

 

 2.4.2. Reforma a vapor do metano 

 

O processo mais utilizado industrialmente para a produção de H2 é a 

reforma catalítica do metano com vapor de água, conforme reação (3), que é 

também o mais dispendioso do ponto de vista energético (SOUZA, 2009). 

 

CH4(g)  + H2O(g)  ↔ CO(g)  + 3H2(g)                                                                   (3) 

 

  O objetivo do processo de reforma catalítica a vapor é extrair a 

quantidade máxima de hidrogênio, contida em água e hidrocarbonetos. Depois 

disso, a manipulação subsequente da corrente de gás depende da finalidade 

para a qual o gás é destinado. Os usos comuns são: gás para síntese de 

amônia e metanol; monóxido de carbono para sínteses 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 um reformador primário e um secundário. Isto permite que 

o nitrogênio possa ser adicionado na forma de ar entre os estágios, e permite a 

reforma continuar, até atingir uma temperatura final de equilíbrio maior na saída 

do reformador secundário.  A reforma do metano utiliza duas reações simples 

reversíveis: a reação de reforma (3) e a reação de troca água-gás (4) (TWIGG, 

1989):  

 

CO(g)   + H2O(g)   ↔ CO2(g)   + H2(g)                                                                  (4) 

Segundo estudos realizados por Rapagná e colaboradores (2002), 

catalisadores com estruturas de óxidos perovsquitas tri-metálicos - 
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LaNi0,3Fe0,7O3 - são apropriados para reforma a vapor do metano, obtido da 

gaseificação da biomassa, para produção de hidrogênio ou gás de síntese. Os 

autores reportaram  o catalisador LaNi0,3Fe0,7O3 como possuindo a melhor 

atividade na temperatura em torno de 800°C e na presença de hidrogênio e um 

grande excesso de vapor. Além disso, no laboratório de testes-padrão a 

conversão do metano atingiu 90%, sem levar a nenhuma formação apreciável 

de carbono para um período de reação de até 150 h. Sob tais condições, os 

estudos mostraram que o papel desempenhado pelo catalisador perovsquita na 

melhoria da qualidade do produto é manifestada por um aumento substancial 

na produção de vapor e do rendimento de gás seco: um valor mais de 10 vezes 

menor do teor de alcatrão no gás combustível é obtido. Desse modo, os 

autores concluíram que a redução do teor de metano e o aumento na produção 

de hidrogênio esclarecem a eficácia do processo de condicionamento catalítico 

no fornecimento de gás rico em H2 para aplicações em células à combustível e 

como matéria-prima para processos químicos.  

Segundo Urasaki et al. (2008) os catalisadores de Ni suportado em 

alguns óxidos tipo perovsquita mostraram  durabilidade e atividades catalíticas 

altas para a reforma a vapor de metano, porque a rede de oxigênio na 

perovsquita promoveria a oxidação de fragmentos CHx adsorvidos no Ni 

metálico, impedindo a produção de espécies de carbono inativa,  que provocam 

a desativação através do bloqueio dos sítios ativos no Ni metálico.  

 

2.4.3. Oxidação Parcial do metano 

 

 

A reação (5) mostra a oxidação parcial do metano a gás de síntese que 

é uma reação suavemente exotérmica e apresenta a vantagem de produzir 

uma razão H2/CO apropriada para síntese de Fischer-Tropsch e produção do 

metanol. No entanto, pode ocorrer a combustão completa do metano, 

aumentando a temperatura da reação, ocasionando a desativação do 

catalisador (LIMA et al., 2007; BERROCAL et al., 2010). 
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CH4(g)  + ½ O2(g)  → CO(g)  + 2H2(g)                                                                   (5) 

 

São comumente relatados pela maioria dos pesquisadores dois 

mecanismos de reações clássicos para explicar a oxidação parcial do metano. 

O primeiro deles compreende a reação (6) de oxidação inicial do metano para 

produzir os produtos (H2O e CO2), seguido pela reforma seca ou a vapor e a 

reação de troca gás-água para produzir gás de síntese, mostrado nas reações 

(7) a (9). O segundo mecanismo é direto, mostrado na reação (5), e 

compreende a combustão inicial do metano (NAKAGAWA et al., 2001; 

LØDENG et al., 2007 BERROCAL et al., 2010) 

 

CH4(g)+ 2O2(g) → CO2(g) + 2H2O(g)                                                                      (6) 

 

CH4(g) + H2O(g) ↔ CO2(g) + 3H2(g)                                                                       (7) 

 

CH4(g) + CO2(g) ↔ 2CO(g) + 2H2(g)                                                                      (8) 

 

CO(g) + H2O(g) ↔ CO2(g) + H2(g)                                                                          (9) 

 

Apesar de alguns autores afirmam que diferentes caminhos para 

formação de hidrogênio e monóxido de carbono devem ser considerados, 

levando em conta a formação dos produtos primários na oxidação catalítica 

parcial do metano, a reação global pode ser representada através da reação 

(Equação 9) mostrada  (LYUBOVSKY et al.,2003; HORN et al., 2007). 

Segundo a literatura (DISKIN; ORMEROD, 2000), níquel metálico é uma 

espécie ativa para oxidação parcial do metano, com conversão do metano e 

seletividade a CO favorecida em maiores temperaturas reacionais. Além do 

mais, o suporte do catalisador tem uma considerável influencia na atividade e 

seletividade a monóxido de carbono para catalisadores de níquel, com baixa 
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deposição de carbono para Ni/Al2O3, porém maiores quando comparados ao 

Ni/TiO2 e Ni/CeO2. 

Os estudos realizados por Araujo et al.( 2005), usando catalisadores 

LaNiO3, LaNi1-xCoxO3 e LaCoO3 na oxidação parcial do metano, mostraram que 

LaNiO3  possuem maior atividade comparado aos demais. No entanto, o 

LaCoO3 é mais estável que o LaNiO3. 

 

2.5. Princípios Básicos das Técnicas de Caracterização dos Catalisadores 

 

A caracterização físico-química dos catalisadores é fundamental, pois 

possibilita explicar e prever algumas das suas principais propriedades: 

atividade, seletividade e estabilidade. Portanto, após a preparação do 

catalisador, torna-se necessário descobrir a sua composição química, 

propriedades texturais, natureza e estrutura dos compostos formados, 

podendo-se valer dos mais variados métodos: fluorescência de raios X, 

adsorção de nitrogênio - método BET, difratometria de raios X, entre outros 

(FIGUEIREDO; RIBEIRO, 1989). 

 

2.5.1. Difratometria de raios X pelo método do pó 

 

A difração de raios X é uma técnica que consiste na incidência de um 

feixe de raios X sobre uma amostra segundo o ângulo θ, sendo que o feixe 

difratado pelos átomos da estrutura, localizados nos planos cristalográficos dhkl, 

deve satisfazer a Lei de Bragg (Eq. 10). Desta forma fornecendo informações 

sobre a estrutura dos sólidos cristalinos. Ela pode ser aplicada tanto aos 

nanocristais como em substâncias policristalinas. 

 

nλ = 2 dhkl senθ                                                                 (10) 

 

Os raios X são radiações eletromagnéticas de comprimento de onda da 

ordem de magnitude dos espaçamentos atômicos dos sólidos. A difração 

ocorre quando o comprimento de onda da radiação é comparável aos 
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espaçamentos da rede cristalina do material que causa difração. Sendo que o 

padrão resultante é característico do material na amostra e pode ser 

identificado por comparação de padrões de uma base de dados.  

 

2.5.2.  Espectroscopia de absorção na região do infravermelho 

 

A espectroscopia de absorção na região do infravermelho é uma técnica 

baseada na capacidade de certos materiais em absorver energia na faixa do 

espectro eletromagnético entre 102 J e 1 kJ mol-1. Para que haja absorção de 

radiação na região do infravermelho é necessário que o momento dipolar da 

molécula em estudo varie durante o ciclo vibracional dos seus grupos 

funcionais. O espectro vibracional é resultado dos diferentes modos de 

vibração de uma molécula cujas bandas são característicos dos grupos 

funcionais da molécula (NAKAMOTO, 1977). 

 

2.5.3. Análise térmica: Termogravimetria 

 

A termogravimetria ou análise termogravimétrica é uma técnica que se 

baseia no estudo da variação de massa de uma amostra, resultante de uma 

transformação física (sublimação, evaporação, condensação) ou química 

(degradação, decomposição, oxidação) em função do tempo ou da temperatura 

Desta forma, a massa da amostra (m) é continuamente registrada com função 

da temperatura (T) ou tempo(t), m = f (T) e/ou m = f (t). Dependendo do tipo de 

técnica usada, o método pode ser classificado como: isotérmico, semi-

isotérmico e dinâmico. Na termogravimetria isotérmica, a variação da amostra é 

registrada como função do tempo a uma temperatura constante. Por outro lado, 

quando a amostra é aquecida a uma massa constante a cada série de aumento 

de temperatura, chama-se termogravimetria do tipo semi-isotérmica. No 

entanto, quando a amostra é aquecida em um ambiente no qual a variação de 

temperatura está programada ou pré-determinada, preferencialmente com 

velocidade linear, o método é classificado como dinâmico. Esta é uma das 

técnicas mais aplicadas, pois mostra o perfil da resistência ou estabilidade 
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térmica que o material apresenta quando submetido a uma varredura de 

temperatura (MOTHÉ; AZEVEDO, 2002; IONASHIRO, 2004). 

 

2.5.4. Área superficial específica  

 

As técnicas de adsorção gasosa envolvem, basicamente, a 

determinação da quantidade de gás necessária para formar uma camada 

monomolecular na superfície analisada. Brunauer, Emmett e Teller (1938), 

elaboraram um método que permite determinar a área superficial específica, 

considerando que cada espécie é adsorvida numa monocamada superficial e 

atua como um sítio adsorvente de uma segunda molécula, permitindo uma 

adsorção em multicamadas, ocorrendo a diversas pressões e temperaturas 

(LEOFANTI  et al., 1998). 
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3. METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

3.1. Reagentes Utilizados 

 

Os reagentes e solventes utilizados para a preparação dos óxidos do 

tipo perovsquita com composição LaNiO3 estão listados na Tabela 3.1. 

 

Tabela 3.1. Reagentes usados nas sínteses dos óxidos do tipo perovsquita 
com composição LaNiO3. 

 

Reagentes Fórmula química Procedência Pureza (%) 

Nitrato de Lantânio La(NO3)3.6H2O Vetec 99,9 

Nitrato de Níquel Ni(NO3)2.6H2O Vetec 97,0 

Ácido Cítrico (AC) C6H8O7.H2O Vetec 99,5 

Etileno Glicol (EG) C2H6O Synth 99,0 

EDTA Dissódico 

Colágeno                                            

C10H14N2Na2O8. 2H2O 

- 

Vetec 

Cerealista Arroz 

Integral 

99,0 - 101,0 

- 

 

3.2. Síntese das Perovsquitas LaNiO3  

 

A escolha das proporções metal/agente quelante usadas nos três 

métodos de síntese levou em consideração trabalhos da literatura (HONG; 

GUO; LIN, 1999; FERNANDES et al., 2002; SOARES et al., 2008) e testes 

preliminares realizados no laboratório. 

 

3.2.1. Método dos precursores poliméricos (PP) 

 

As perovsquitas do tipo LaNiO3 foram preparadas pelo método 

precursores poliméricos, uma  modificação do método originalmente proposto 
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por Pechini(1967), usando Nitrato de Lantânio, Nitrato de Níquel, Ácido Cítrico 

(AC) e Etileno Glicol (EG) como reagentes. 

O procedimento de síntese consistiu primeiramente em preparar uma 

solução aquosa de ácido cítrico de concentração 0,1 mol/L, o qual foi dissolvido 

sob agitação a temperatura de 50 °C por 30 minutos. Após esse tempo foi 

adicionado o nitrato de níquel sólido a esta solução, com a ocorrência da 

mudança de cor da solução de incolor para esverdeada. A solução 

permaneceu sob aquecimento nas mesmas condições de temperatura e 

agitação por um tempo de 30 min. Em seguida, adicionou-se a massa de 

nitrato de lantânio ao sistema e deixou sob agitação magnética e aquecimento 

a temperatura 50-60 °C durante 30 minutos para a formação do citrato 

metálico. As razões Metal (M = Ni2+)/AC foram variadas nas proporções 

molares de 1,0/2,0, 1,0/1,5 e 1,0/1,0 para cada síntese. Em seguida, ao 

sistema foi adicionado o Etilenoglicol (EG) na razão molar AC/EG de 60/40 

para promover a polimerização dos citratos metálicos através de reações de 

poliesterificação. A temperatura do sistema foi aumentada para 90 °C, 

mantendo-se o sistema sob aquecimento e agitação por aproximadamente 1 h. 

Após esse tempo foi obtida uma resina polimérica, a qual foi submetida a um 

tratamento térmico na mufla com patamar isotérmico de: 100 °C/30 min; 220 

°C/30 min; 300 °C/2 h. O tratamento térmico proporcionou a eliminação da 

água e de parte da matéria orgânica, obtendo-se um material denominado de 

“puff”, com aspecto esponjoso e de cor marrom (Anexo Fig. 8.1). 

Este material (pó precursor da perovsquita LaNiO3) foi triturado e, em 

seguida, foi calcinado a 700 °C por 1 h, com taxa de aquecimento de 10 

°C/min, para a obtenção do pó com estrutura óxido do tipo perovsquita LaNiO3. 

O fluxograma da Figura 3.1 mostra as principais etapas da preparação da 

amostra LaNiO3 pelo método dos precursores poliméricos. 
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Agitação a 50 °C/30 min 

                                                                                           

 

                                    Agitação a 50 °C/30 min 

                                    

                                                                             Agitação ( 50 a 60 °C)/30 min 

                                                                                                                               

                                                                                                                        

                                                                                                                                 

                                    Agitação a 90 °C/1 h      

                                                                                   

 

 

                                                                                    

                                                                  

                                                          

                                                             

                        

 

 

 

Figura 3.1. Fluxograma das etapas de preparação do material LaNiO3 pelo 
método dos precursores poliméricos. 

 

3.2.2. Método dos precursores quelantes (PQ) 

 

Este método consiste na formação de um sistema complexo metal- 

quelante entre um agente quelante e os metais precursores, sem adição de 

AC(aquoso)                       

  

     

Nitrato de 

Níquel (sólido)                

  

     

Nitrato de 

Lantânio (sólido)                

  

     

Etileno Glicol 

  

     

Citratos 

metálicos 

  

     

Resina 

Polimérica 

Pó Precursor 

Perovsquita 
LaNiO3 

Calcinação a 700 °C/1 h 

Tratamento Térmico 
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etilenoglicol ao sistema. A proporção molar de Metal (M= Ni2+)/EDTA usada 

neste método foi de 1:0/0,5, 1,0/0,4, 1,0/0,3, 1,0/0,2 e 1,0/0,1. 

Na primeira etapa da síntese foi feita a dissolução do nitrato de níquel 

em 100 mL de água destilada a temperatura 30 °C por 30 minutos sob 

agitação. Em seguida, foi adicionado o nitrato de lantânio sólido ao sistema sob 

agitação a temperatura 30 °C por 30 minutos (sistema 1). Uma solução aquosa 

de EDTA (0,04 mol/L) foi adicionada ao sistema, observando-se a mudança de 

cor do sistema de verde para azul. Este sistema foi mantido sob agitação e 

aquecimento a 70 a 80 °C por aproximadamente 2 horas para evaporação da 

água e formação de um gel (sistema 2). Em seguida, o complexo foi seco na 

estufa a temperatura de 130 °C por um tempo de aproximadamente 70 

minutos, obtendo uma resina elástica de cor verde com aspecto de “chiclete”, a 

qual foi colocada em dessecador à vácuo durante 24 horas. Em seguida, a 

resina foi colocada na mufla para o tratamento térmico de 220 °C por 2 horas 

com taxa de aquecimento de 2 °C/min, obtendo-se um “puff”  (Anexo Fig. 8.2). 

Esta razão de aquecimento foi usada, visto que permitiu obter maior 

rendimento do pó granulado, segundo testes preliminares realizados no 

laboratório.  

O pó obtido foi triturado e depois calcinado a 700 °C por 2 horas para 

eliminação de matéria orgânica e obtenção da perovsquita. A Figura 3.2 mostra 

o fluxograma das principais etapas de preparação dos catalisadores LaNiO3 

pelo método dos precursores quelantes. 
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                                      + 

                                  Agitação a 30 °C/30 min 

                                                               Agitação a 30 °C/30 min  

 

                                               + 

                                          

                                                                                                      Agitação (70 a 80 °C)/2 h 

                                                                                             

 

                                                                                                       Secagem a 130 °C/70 min                                                                                                 

 

                                                                                                      

                                                                                            (Dessecador/24 h) 

                                                                                                        

                                                                                                                      

                                                                                                        

                                                                                             

 

 

                                                                                                       

 

 

 

                                                                                         

Figura 3.2. Fluxograma das etapas de preparação do material LaNiO3 pelo 
método dos precursores quelantes. 
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3.2.3 Método do gel proteico modificado (GP) 

 

Este método consiste na formação de um sistema complexo metal- 

quelante, entre um agente quelante e os metais precursores, substituindo o 

etilenoglicol e ácido cítrico ou EDTA pelo colágeno (também conhecido por 

gelatina natural). Com isso, obtêm-se a formação de óxidos com estrutura 

perovsquita. 

Na preparação dos pós das perovsquitas do tipo LaNiO3 pelo método gel 

proteico, foi usado o colágeno como agente quelante, variando a razão Metal 

(M=Ni2+)/Colágeno  nas proporções mássicas de 1,0/5,0; 1,0/2,0; 1,0/1,0 e 

1,0/0,5. 

Na primeira etapa foi feita a dissolução do nitrato de níquel em 100 mL 

de água destilada a temperatura 30°C por 30 minutos sob agitação, e em 

seguida foi adicionado o nitrato de lantânio sólido ao sistema sob agitação a 

temperatura 30 °C por 30 minutos. Após esse tempo, a temperatura do sistema 

foi elevada até atingir 70 °C, quando foi adicionado o colágeno (gelatina 

comercial) nas proporções mássicas citadas acima, sob agitação a 70 °C por 

1hora, formando um gel. Em seguida, o gel foi submetido a pré-calcinação no 

forno mufla a 350 °C por 2 horas com uma taxa de aquecimento de 10 °C/min. 

Obteve-se um gel seco (Anexo Fig. 8.3),  o qual foi triturado e depois calcinado 

a 700 °C por 2 horas, com taxa de aquecimento de 5 °C/min para eliminação 

da matéria orgânica e obtenção do pó precursor da perovsquita. O fluxograma 

da Figura 3.3 mostra as principais etapas da preparação dos catalisadores 

LaNiO3 pelo método do gel proteico. 
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Figura 3.3. Fluxograma das etapas de preparação do material LaNiO3 pelo 
método do gel proteico modificado. 

 

3.3. Preparação dos Materiais Suportados 

 

Os materiais LaNiO3 calcinados a 700°C preparados pelos três métodos, 

com menor teor proporção de agentes complexantes que formou a fase 
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perovsquita, foram suportados em alumina (Merck, 99,0% de pureza) , 

resultando em LaNiO3/Al2O3.  

 O método consistiu em dispersar a fase perovsquita sobre o suporte. O 

teor de perovsquita teórico depositado em alumina foi de 5%. Para isto a 

amostra foi suspensa em álcool etílico e adicionada a um cadinho contendo a 

alumina macerada, de forma a proporcionar a distribuição homogênea da 

perovsquita sobre o suporte. Em seguida, o sistema foi aquecido a 60 °C para 

evaporação completa do álcool etílico, obtendo-se o catalisador suportado em 

alumina. 

 

3.4. Caracterização dos Catalisadores 

 

3.4.1. Análise térmica: Termogravimetria (TG) 

 

As curvas termogravimétricas das amostras tratadas termicamente 

foram obtidas em equipamento TA Instruments, modelo SDT-2960, em 

atmosfera de nitrogênio, com fluxo de 100 mL.min-1, na faixa de temperatura de 

30 a 900 °C, a uma razão de aquecimento de 10 °C min-1, em cadinho de 

platina, utilizando cerca de 10 mg de amostra. 

 

3.4.2. Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier 

(FTIR) 

 

Os espectros de absorção na região do infravermelho das amostras 

tratadas termicamente foram obtidos num espectrofotômetro Varian, modelo 

640-IR, na região de 4000 a 400 cm-1, usando a técnica de Reflectância Total 

Atenuada (ATR). 

 

3.4.3. Difratometria de raios X pelo método do pó (DRX) 

 

A identificação das fases cristalinas presente na amostra foi feita através 

dos difratogramas de raios X pelo método de pó, obtidos de um difratômetro 



  37 

 

José Carlos dos Santos  

 

DMAX100 da Rigaku, utilizando a radiação CuKα (λ=1,5406) e 2θ na faixa de 

10 a 60°, com passo de 0,020°. A identificação das amostras foi realizada por 

comparação com os dados das cartas do JCPDS – International Center of 

Diffraction Data. 

A partir do difratograma das amostras calcinadas a 700 °C calculou-se o 

tamanho médio do cristalito a partir dos três picos de maior intensidade de 

cada amostra, usando a equação de Scherrer (11): 

 
  D =     0,9λ                                                                                                    (11) 

             βcosθ 

 

D = tamanho médio do cristalito; 

λ = comprimento de onda da radiação eletromagnética, CuKα; 

θ = ângulo de difração; 

β = largura da meia altura (FWHM) do pico de difração, em que se considera a 

Equação 12: 

 

β2 = (B2 – b2)                                                                                                 (12) 

 

Onde: 

B = largura da meia altura (FWHM) relacionada à amostra; 

b = largura da meia altura de um padrão.  

 

3.4.4. Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

A caracterização morfológica dos materiais calcinados e suportados foi 

realizada por um microscópio eletrônico de varredura (MEV) da marca Philips, 

modelo XL-30 ESEM, com potência de 20KV. As amostras foram fixadas ao 

porta amostras através de uma fita de carbono. Em seguida, foi realizada a 

deposição de uma camada de ouro com espessura de 0,5 nm para melhorar a 

condutividade elétrica e permitir boas imagens. 
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3.4.5. Área superficial específica (ASE) 

 

A área superficial específica pode influenciar na disponibilidade dos 

sítios ativos em catalisadores suportados. O formato dos poros e sua dimensão 

controlam os fenômenos difusionais de adsorção dos reagentes, dessorção dos 

produtos formados e podem interferir sobre a seletividade de uma reação 

catalítica. 

A caracterização morfológica dos catalisadores calcinados e suportados 

em Al2O3 foi obtida pela determinação da área superficial específica usando o 

gás nitrogênio, através do método BET. Na determinação da área superficial foi 

usado um equipamento de marca Quantachrome, modelo NOVA 1200, munido 

de software para determinar a área superficial específica. 

 

3.4.6. Redução por temperatura programada (RTP) 

 

As análises de redução à temperatura programada (RTP) foram 

realizadas em equipamento de TPR da Micromeritics, modelo AutoChem II 

2920, do Centro de Tecnologia do Gás - RN. Esta técnica permite determinar o 

intervalo de temperatura em que ocorre a redução do metal (Ni). 

Os ensaios foram realizados 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 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. 

 

3.5. Testes Catalíticos 

 

Ensaios catalíticos foram realizados com os catalisadores do tipo LaNiO3  

para verificação do comportamento do mesmo quanto a estabilidade frente a 

reação de oxidação parcial do metano. 
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As amostras calcinadas a 700 °C e suportadas em alumina foram 

submetidas ao ensaio de oxidação parcial do metano, com fluxo de 

alimentação de 500 mL/min de CH4:O2  na razão de 2:1 a uma vazão de 333 

mL/min de metano e  167 mL/min de oxigênio.  

Inicialmente, o sistema foi purgado com nitrogênio com vazão de 200 

mL/min durante aproximadamente 30 minutos para a retirada de oxigênio no 

sistema. Logo após, mudou-se o fluxo para hidrogênio puro na vazão de 50 

mL/min com razão de aquecimento de 10°C/min da temperatura ambiente até 

500 °C, mantendo o patamar de ativação por 1 hora. Em seguida, foi mudada a 

corrente gasosa de hidrogênio para nitrogênio mantendo-se a mesma vazão e 

aquecendo de 500 até 800 °C. Após a estabilização da temperatura em 800 °C, 

iniciou-se o procedimento de ajuste da razão (CH4: O2) sem passar pelo reator 

para proteger o catalisador do contato com o oxigênio uma vez que as vazões 

da carga estavam corretas, o mesmo foi alinhado ao reator. O ensaio foi 

realizado por um tempo de 18 horas. 

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. Desta forma, 

todo carbono que entra no sistema na forma de metano deve sair como CO2, 

CO e CH4 não convertido. O cálculo foi feito através das equações: 

 

                                                                             

                                                                       (13)         

 

 

%C  = Conversão total do metano em porcentagem; 

C
f

CH 4
 = Quantidade de metano que sai do reator; 

CCH

0

4

 = Quantidade de metano que entra no reator. 

 

Considerando que: 
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CCH

0

4
= COCOC

fff

CH 24
                                                                            (14) 

 

Em que: 

CO
f
 = Quantidade de monóxido de carbono na saída do reator; 

CO
f

2
 = Quantidade de dióxido de carbono na saída do reator. 

 

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

CO2 e H2 foram feitos através das equações abaixo: 

 

                                                                                    

                                                                    (15)                                                                                                                                                                                  
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Onde, 

H
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 = Quantidade de hidrogênio na saída do reator; 
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 = Quantidade de água na saída do reator. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1. Termogravimetria (TG) 

 

As curvas termogravimétricas dos pós precursores das perovsquitas 

LaNiO3 sintetizados pelo método dos precursores poliméricos, precursores 

quelantes e gel proteico modificado, tratados termicamente foram obtidas com 

a finalidade de fazer a determinação da melhor faixa de temperatura para 

calcinação, como também verificar a estabilidade térmica do material na faixa 

de temperatura em estudo. 

 As curvas termogravimétricas dos pós precursores das perovsquitas 

LaNiO3 (PP1) obtidos pelo método dos precursores poliméricos variando a 

razão Metal (M=Ni2+)/Ácido Cítrico (AC) de 1,0/1,0; 1,0/1,5 e 1,0/2,0 são 

apresentadas na Figura 4.1. 
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Figura 4.1. Curvas TG dos precursores do LaNiO3 preparados pelo método 
dos precursores poliméricos em função da razão Metal (M=Ni2+)/AC: (a) 
1,0/1,0; (b) 1,0/1,5 e (c) 1,0/2,0. 

 

 As amostras apresentaram um número diferente de etapas de 

decomposição térmica, porém com atribuições semelhantes. A primeira perda 

de massa foi pequena sendo observada a temperaturas abaixo de 250 °C e 



  42 

 

José Carlos dos Santos  

 

associada à perda de água e alguns gases adsorvidos. As outras etapas que 

acontecem na faixa de 300 °C a 700 °C foram atribuídas à decomposição da 

matéria orgânica residual (citratos iônicos formados, e a liberação do CO2 e 

CO). As curvas TG relacionadas aos precursores LaNiO3, variando a razão 

M/AC (1,0/1,5 e 1,0/2,0), apresentaram na faixa de 820 °C a 900 °C um ligeiro 

ganho de massa atribuído a reações de oxidação do Ni2+ a Ni3+ , o que pode 

ocasionar defeitos na estrutura (MARTINELLI, 2007; MELO et al., 2008). 

Através da curva TG do material obtido com razão M/AC (1,0/1,0), verificou-se 

que este foi o único a estabilizar-se na temperatura de 700 °C após a 

decomposição completa do material residual de síntese (matéria orgânica). As 

temperaturas de decomposição para as três amostras e as principais perdas de 

massa são mostradas na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1. Temperaturas e perdas de massa determinadas por TG/DTG dos 
precursores do LaNiO3 preparados pelo método dos precursores poliméricos. 

 

Amostras Razão M/AC 

(M=Ni
2+

) 

Processo 

envolvido 

Intervalo de 

temperatura 

(°C) 

Δm (%) 

aproximado 

PP1 (1,0/1,0) Perda de água e 

gases adsorvidos 

30-220 3 

  Combustão de 

matéria orgânica 

300-650 16 

PP1 (1,0/1,5) Perda de água e 

gases adsorvidos 

30-250 6 

  Combustão de 

matéria orgânica 

300-734 26 

PP1 (1,0/2,0) Perda de água e 

gases adsorvidos 

30-200 6 

  Combustão de 

matéria orgânica 

315-803 34 
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As curvas termogravimétricas dos pós precursores do LaNiO3 (PQ1) 

tratados termicamente e preparados pelo método dos precursores quelantes 

variando a razão Metal (M=Ni2+)/EDTA  de 1,0/0,1; 1,0/0,2; 1,0/0,3; 1,0/0,4 e 

1,0/0,5 são mostradas na Figura 4.2.  
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Figura 4.2. Curvas TG dos precursores do LaNiO3 preparados pelo método 
dos precursores quelantes em função da razão Metal (M=Ni2+)/EDTA: (a) 
1,0/0,3; (b) 1,0/0,2; (c) 1,0/0,4; (d) 1,0/0,5 e (e) 1,0/0,1. 

 

Em geral, pode-se observar que todas as amostras da mesma série 

mostraram resultados similares. As curvas TG das amostras PQ1, em geral, 

mostram perdas de massa na faixa de temperatura de 30 °C a 250 °C, que são 

atribuídas à perda de água, decomposição inicial do complexo EDTA-Metal e 

decomposição de grupos carboxílicos. Já as outras perdas acima de 250 °C até 

600 °C são atribuídas à decomposição residual do complexo EDTA-Metal 

formando óxido perovsquita. De acordo com a literatura (SILVA et al., 2010), a 

curva TG do EDTA puro (Anexo Fig. 8.4), mostra quatro perdas de massa na 

faixa de temperatura estudada. Sendo que a decomposição térmica do EDTA 

começa em 30 °C e segue até 750 °C.  

De acordo com os resultados das curvas TG dos materiais PQ1, a 

completa decomposição dos precursores utilizados durante a síntese (EDTA) 

acontece na faixa de 30 °C a 700 °C. Com isso, sugere-se que a temperatura 
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utilizada para a calcinação dos materiais (700 °C) é adequada para obtenção 

da perovsquita LaNiO3. A descrição dos eventos importantes observados nas 

curvas TG é apresentada na Tabela 4.2. 

 

Tabela 4.2. Temperaturas e perdas de massa determinadas por TG/DTG dos 
precursores do LaNiO3 preparados pelo método dos precursores quelantes. 

 

Amostras Razão 

M/EDTA 

(M=Ni
2+

) 

Processo 

envolvido 

Intervalo de 

temperatura (°C) 

Δm(%) 

aproximado 

PQ1 (1,0/0,5) Perda de água e 

decomposição 

de carboxílicos  

30-189 16 

  Decomposição 

residual do 

complexo 

EDTA-Metal 

250-688 36 

PQ1 (1,0/0,4) Perda de água e 

decomposição 

de carboxílicos  

30-180 16 

  Decomposição 

residual do 

complexo 

EDTA-Metal 

230-621 34 

PQ1 (1,0/0,3) Perda de água e 

decomposição 

de carboxílicos  

30-202 10 

  Decomposição 

residual do 

complexo 

EDTA-Metal 

250-680 21 

PQ1 (1,0/0,2) Perda de água e 

decomposição 

de carboxílicos  

30-200 6 
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  Decomposição 

residual do 

complexo 

EDTA-Metal 

250-575 28 

PQ1 (1,0/0,1) Perda de água e 

decomposição 

de carboxílicos  

30-214 13 

  Decomposição 

residual do 

complexo 

EDTA-Metal 

230-570 31 

 

 

As curvas termogravimétricas dos pós precursores das perovsquitas 

LaNiO3 (GP1) tratados termicamente e preparados pelo método do gel proteico 

modificado variando a razão mássica Metal (M=Ni2+)/Colágeno  de 1,0/0,5; 

1,0/1,0; 1,0/2,0 e 1,0/5,0, são apresentadas na Figura 4.3.  

100 200 300 400 500 600 700 800 900

50

60

70

80

90

100

M
a

s
s

a
 (

%
)

Temperatura (°C)

LaNiO
3

(a)

(b)

(c)

(d)

 

Figura 4.3. Curvas TG dos pós precursores do LaNiO3 preparados pelo 
método do gel proteico modificado em função da razão Metal 
(M=Ni2+)/Colágeno: (a) 1,0/0,5; (b) 1,0/1,0; (c) 1,0/5,0 e (d) 1,0/2,0. 
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As principais perdas de massa das amostras GP1 estão apresentadas 

na Tabela 4.3.  

 

Tabela 4.3. Temperaturas e perdas de massa determinadas por TG/DTG dos 
precursores do LaNiO3 preparados pelo método gel proteico modificado 

 

Amostras Razão 

M/Colágeno 

(M=Ni
2+

) 

Processo envolvido Intervalo de 

temperatura 

(°C) 

Δm(%) 

aproximado 

GP1 (1,0/0,5) Perda de água e 

decomposição inicial 

de matéria orgânica 

30-220 0,44 

  Degradação residual 

da matéria orgânica  

220-650 0,54 

GP1 (1,0/1,0) Perda de água e 

decomposição inicial 

de matéria orgânica 

30-150 2,00 

  Degradação residual 

da matéria orgânica 

226-723 10,5 

GP1 (1,0/2,0) Perda de água e 

decomposição inicial 

de matéria orgânica 

30-195 3,00 

  Degradação residual 

da matéria orgânica 

250-624 40,13 

GP1 (1,0/5,0) Perda de água e 

decomposição inicial 

de matéria orgânica 

30-187 7,40 

  Degradação residual 

da matéria orgânica 

250-667 31,97 

 

 

As amostras apresentaram diferentes quantidades de etapas de 

decomposição, sendo a maior perda de massa na faixa de 300 °C a 750 °C 
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atribuída à decomposição da matéria orgânica remanescente com a 

subsequente formação do óxido, com exceção da amostra com razão 

M/Colágeno de 1,0/1,0 que se estabilizou a 700 °C.  

A amostra GP1 com razão M/Colágeno de 1,0/0,5 foi a que apresentou a 

menor perda de massa em relação à massa inicial, aproximadamente 0,6%. De 

acordo com as curvas TG dos materiais GP1, a completa decomposição dos 

precursores utilizados na síntese (colágeno) ocorre abaixo de 750 °C.  

Segundo resultados previamente discutidos na literatura (SOARES et al., 

2008), que usaram a gelatina como precursor do método gel proteico, a 

decomposição de carboxilatos e subsequente formação de carbonatos ocorrem 

no intervalo de temperatura entre 610 °C a 800 °C, porém no mesmo estudo foi 

constatado que a decomposição térmica da gelatina pura ocorre em três etapas 

distintas: a primeira etapa associada à perda de água de hidratação (umidade), 

a segunda atribuída à eliminação dos fragmentos de aminoácidos, geralmente 

prolina, que se degrada em atmosfera oxidante (MENEZES et al.,2007) e a 

última perda associada à decomposição da glicina em aproximadamente 600 

°C.  

 

4.2. Espectroscopia na região do infravermelho (FTIR) 

 

 

Os espectros de absorção na região do infravermelho das perovsquitas 

tratadas termicamente e preparadas pelos diferentes métodos de síntese são 

mostrados nas Figuras 4.4 a 4.6.  

O espectro do material LaNiO3 (PP1) obtido pelo método dos 

precursores poliméricos variando a proporção M(M=Ni2+) /Ácido Cítrico [Figura 

4.4] apresentou uma banda larga entre 3690 e 3100 cm-1, a qual pode ser 

atribuída ao estiramento assimétrico da água reticular - material remanescente 

da síntese (NAKAMOTO, 1977). As vibrações na região em 1580-1300 cm-1 

foram relacionadas à coordenação dos cátions Ni3+ pelo grupo carboxílico na 

forma de um complexo bidentado (FERNANDES et al., 2002). 
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Figura 4.4. Espectro de absorção na região do IV do precursor do LaNiO3 
(PP1) preparados pelo método dos precursores poliméricos, com razão Metal 
(M=Ni2+)/AC: (a) 1,0/1,0; (b) 1,0/1,5; (c) 1,0/2,0. 

 

As bandas referentes à coordenação metal-oxigênio foram observadas 

na região em torno de 700 e 476 cm-1, que está em acordo com a literatura 

(NAKAYAMA et al., 2003), na qual absorções nas regiões de 600 e 480 cm-1 

são atribuídas ao estiramento da ligação metal-oxigênio (M-O).  

A Figura 4.5 mostra os espectros de absorção na região do IV das 

amostras LaNiO3 (PQ1), obtidas pelo método dos precursores quelantes 

variando a proporção Metal (M=Ni2+)/EDTA.  
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Figura 4.5. Espectro de absorção na região do IV do precursor do LaNiO3 
(PQ1) preparados pelo método dos precursores quelantes, com razão Metal 
(M=Ni2+)/EDTA: (a) 1,0:0,5; (b) 1,0/0,4; (c) 1,0/0,3; (d) 1,0/0,2; (e) 1,0:0,1. 

 

As bandas largas no formato de sino na região entre 3700-3000 cm-1 

podem ser atribuídas às vibrações de estiramento assimétrico do grupo O-H do 

EDTA, da água de coordenação e de grupos hidroxila complexados ao metal 

(NAKAMOTO, 1977; BARBOSA, 2008). Essa banda da ligação H-O da água é 

sempre acompanhada de outra de absorção próximo a 1600 cm-1, devido á 

modos vibracionais de deformação angular de H-O-H (BARBOSA, 2008). 

Outras bandas observadas nestes espectros na região de 1500-1330 cm-1 

podem ser atribuídas a vibrações de estiramento assimétrico das ligações de 

grupos carboxilatos coordenado ao metal. Já as bandas na região de 1000-600 

cm-1 podem ser atribuídas às vibrações das ligações Metal-Oxigênio (SILVA et 

al., 2010). 

O espectro de absorção na região do IV do colágeno (Figura 8.5) 

apresenta uma banda larga entre 3671e 3100 cm-1 atribuída ao estiramento O-

H proveniente da água de hidratação e grupo O-H do grupo carboxílico, visto 

que o colágeno é uma proteína formada por ligações pépticas que resultam da 
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reação entre grupo amina (NH2) de um aminoácido com o grupo carboxílico 

(COOH) de outro aminoácido (LEHNINGER, 1986). Na região de 1637-1523 

cm-1 são observadas bandas referentes ao estiramento dos grupos carboxílicos 

da gelatina.  

Os espectros das amostras LaNiO3 (GP1) obtidas pelo método do gel 

proteico modificado variando a proporção mássica Metal (M=Ni2+)/Colágeno  

apresentam bandas na região entre 3600-3000cm-1 (Figura 4.6), as quais 

podem ser atribuídas às vibrações de estiramento do grupo O-H da água de 

hidratação da gelatina e do material remanescente da síntese.  
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Figura 4.6. Espectro de absorção na região do IV do precursor LaNiO3 
preparados pelo método do gel proteico modificado (GP1), com razão Metal 
(M=Ni2+)/Colágeno: (a) 1,0/5,0; (b) 1,0/2,0; (c) 1,0/1,0; (d) 1,0/0,5. 

 

As bandas observadas na região de 1550-1338 cm-1 podem ser 

atribuídas à coordenação do metal pelos grupos carboxílicos da gelatina, visto 

que essas freqüências estão deslocadas, quando comparadas as bandas do 

espectro do colágeno (1637-1523) atribuídas ao grupo carboxílico. No espectro 

da amostra com menor teor de colágeno observa-se a formação do óxido com 

aparecimento de uma banda em 651 cm-1 referente a ligação metal-oxigênio. 
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4.3. Difratometria de raios X 

 

A formação das fases cristalinas nos matérias obtidos pelos três 

métodos (precursores poliméricos, precursores quelantes e método do gel 

proteico) pode ser observada no material calcinado a 700 °C.  

A Tabela 4.4 mostra os resultados de tamanho de cristalito para os 

materiais sintetizados pelos três métodos e calcinados a 700 °C. 

 

Tabela 4.4. Tamanho de cristalito das perovsquitas sintetizadas pelo método 
dos precursores poliméricos, precursores quelantes e gel proteico modificado. 

 

Amostra Material Tamanho do cristalito 
(nm) 

PP LaNiO3 (1,0/2,0) - 700 °C 12,86 

PP LaNiO3 (1,0/1,5) - 700 °C 11,31 

PP LaNiO3 (1,0/1,0) - 700 °C 11,82 

PQ LaNiO3 (1,0/0,5) - 700 °C 16,51 

PQ LaNiO3 (1,0/0,4) - 700 °C 16,52 

PQ LaNiO3 (1,0/0,3) - 700 °C 13,57 

PQ LaNiO3 (1,0/0,2) - 700 °C 11,39 

PQ LaNiO3 (1,0/0,1) - 700 °C 10,99 

GP LaNiO3 (1,0/5,0) - 700 °C 12,86 

GP LaNiO3 (1,0/2,0) - 700 °C 11,31 

GP LaNiO3 (1,0/1,0) - 700 °C 11,82 

GP LaNiO3 (1,0/0,5) - 700 °C 13,03 

 

O tamanho do cristalito praticamente não foi influenciado pelo teor de 

agente quelante, com exceção das amostras sintetizadas pelo método dos 

precursores quelantes com razão 1,0/0.5 e 1,0/0,4, que apresentaram maior 

tamanho de cristalito. 

Oliveira e colaboradores (2006) sintetizaram perovsquitas LaMO3 (M= 

Ni, Co ou Mn) via método dos precursores quelantes, obtendo-se amostras 
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com tamanho de cristalito entre 9,5 e 13,6 nm, para os materiais não 

suportados. 

Segundo estudos realizados por Oliveira e colaboradores (2010) que 

sintetizaram perovsquitas LaNiO3, calcinadas por 4 h a 700 °C e 900 °C, 

usando a gelatina como agente quelante, este método permitiu obter materiais 

com  tamanho de cristalito na faixa de 13 nm a 16 nm. 

Os difratogramas de raios X para os pós LaNiO3 calcinados a 700°C 

(Figura 4.7), obtidos pelo método dos precursores poliméricos variando a 

proporção Metal (M=Ni2+)/Ácido cítrico (AC), sugere claramente a formação de 

um pó cristalino monofásico com estrutura perovsquita, exceto as amostras 

com razão M/AC (1,0/1,5; 1,0/2,0) que apresentaram uma pequena 

contaminação de fases secundárias atribuídas ao NiO (óxido de níquel). 
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Figura 4.7. Difratogramas de raios X da perovsquita LaNiO3, calcinada a 700 
°C, em função da razão Metal (M=Ni2+)/AC. (a) 1,0/1,0; (b) 1,0/1,5; (c) 1,0/2,0. 

 

Como somente foi observada uma única fase no pó com razão M/AC 

(1,0/1,0), pode-se sugerir esta como a melhor razão para obtenção do pó 

monofásico. A estrutura perovsquita romboédrica nestes materiais foi 
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confirmada pela presença dos principais picos em 2θ = 32,8°, 47,2° e 58,5° 

(JCPDS Nº 34-1028).  

A Figura 4.8 apresenta os difratogramas de raios X para as perovsquitas 

sintetizadas pelo método dos precursores quelantes, variando a razão Metal 

(M=Ni2+)/EDTA. 
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Figura 4.8. Difratogramas de raios X da perovsquita LaNiO3, calcinada a 700 
°C, em função da razão Metal (M=Ni2+)/EDTA. (a) 1,0/0,5; (b) 1,0/0,4; (c) 
1,0/0,3; (d) 1,0/0,2; (e) 1,0/0,1. 

 

 De acordo com a literatura (SHAO et al., 2009), que sintetizaram a 

perovsquita La0,6Sr0,4Co0,2Fe0,8O3-δ, o EDTA forma complexos com a maioria 

dos cátions metálicos na razão 1,0/1,0, sendo que, a máxima e melhor razão 

de metal para o agente quelante (EDTA) foi 1,0/0,5. Todas as amostras 

estudadas neste trabalho, variando a razão Metal (M=Ni2+)/EDTA na proporção 

de 1,0/0,5; 1,0/0,4; 1,0/0,3; 1,0/0,2 e 1,0/0,1,apresentaram a fase perovsquita, 

identificada pelos três picos mais intensos. A fase perovsquita foi identificada 

nas amostras pelas intensas difrações em 2θ= 32,8º, 47,2º e 58,8º. Todas as 

reflexões foram indexadas como célula unitária romboédrica e grupo espacial 

R3c (JCPD-ICDD 34-1028). 
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 Assim conclui-se que, o uso do método dos precursores quelantes 

variando a razão Metal (M=Ni2+)/EDTA foi satisfatório na obtenção da fase 

perovsquita com menor teor de agente complexante (1,0/0,1). 

 Houve também, a formação de fase secundária, atribuída ao NiO (óxido 

de níquel) e La2O3(óxido de lantânio), sendo que os picos diminuíram de 

quantidade e intensidade à medida que foi diminuída a razão Metal/EDTA. A 

razão 1,0/0,5 para (M= Ni2+)/EDTA apresentou os picos mais intensos para fase 

perovsquita.  

Os difratogramas para as amostras sintetizadas pelo método gel proteico 

variando a razão M (M=Ni2+)/Colágeno, e calcinadas a 700 °C (Figura 4.9) 

apresentam a fase perovsquita.  
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Figura 4.9. Difratogramas de raios X da perovsquita LaNiO3, calcinada a 700 
°C, em função da razão Metal (M=Ni2+)/Colágeno. (a) 1,0/5,0; (b) 1,0/2,0; (c) 
1,0/1,0; (d) 1,0/0,5. 

 

Nas razões usadas houve a formação de fases secundárias atribuídas 

ao NiO (óxido de níquel) e La2O3 (óxido de lantânio). Nos difratogramas é 

possível observar que à medida que diminui a quantidade de colágeno (agente 
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quelante), as intensidades dos picos da fase secundária diminuíram, com 

exceção da amostra com razão de M/Colágeno de 1,0/0,5 na qual não houve 

diminuição da intensidade dos picos relacionados a fase secundária. Além do 

mais, sugere-se que a razão (M=Ni2+)/Colágeno de 1,0/1,0 seja a melhor na 

formação da fase monofásica perovsquita, visto que os picos relacionados às 

fases secundárias, praticamente desapareceram. A fase perovsquita das 

amostras de LaNiO3 foi confirmada através dos principais picos em 2θ = 32,9°, 

47,3° e 58,1° (JCPDS Nº 34-1028). 

O menor teor de agente complexante utilizado em cada método que 

formou a fase perovsquita foi suporto em Al2O3 para verificar o comportamento 

da perovsquita no suporte.  

O difratograma de raios X do suporte Al2O3 (Figura 4.10) mostra picos 

característicos da fase cristalina α-Al2O3 e γ-Al2O3, indicando que o suporte 

alumina contém as duas formas cristalográficas.  
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Figura 4.10. Difratograma de raios X do suporte alumina (Al2O3). 

 

A identificação das fases cristalinas da alumina foi realizada por 

comparação com os dados do JCPDS. 
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  O difratograma da perovsquita LaNiO3 com o menor teor (M=Ni2+)/AC   

de 1,0/1,0 suportada em alumina, mostra que a impregnação no suporte não 

resultou em mudanças na estrutura cristalográfica da alumina (Figura 4.11).  
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Figura 4.11. Difratograma de raios X da perovsquita LaNiO3, sintetizada pelo 
método dos precursores poliméricos com menor teor (M=Ni2+)/AC   de 1,0/1,0 e 
suportada em Al2O3. 

 

No entanto, os difratogramas das amostras de menor teor 

(M=Ni2+)/EDTA  de 1,0/0,1, e (M=Ni2+)/colágeno de 1,0/0,5 (Figuras 4.12 e 

4.13), com a formação perovsquita LaNiO3, sintetizadas pelo método dos 

precursores quelantes e método do gel proteico modificado, suportadas em 

alumina, respectivamente, apresentaram os picos mais intensos atribuídos a 

forma cristalográfica γ-Al2O3, sendo mantida também a fase α-Al2O3.  
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Figura 4.12. Difratograma de raios X da perovsquita LaNiO3, sintetizada pelo 
método dos precursores quelantes com menor razão (M=Ni2+)/EDTA de 1,0/0,1 
e suportada em Al2O3. 
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Figura 4.13. Difratograma de raios X da perovsquita LaNiO3, sintetizada pelo 
método do gel proteico modificado com menor teor (M=Ni2+)/Colágeno de 
1,0/0,5 e suportada em Al2O3. 
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Os difratogramas das amostras mostram a presença dos principais picos 

da perovsquita LaNiO3, o que confirma que o material manteve a estrutura, 

sugerindo-se que a alumina pode ser usada como suporte por não modificar a 

estrutura perovsquita.  

Todos os difratogramas das perovsquitas LaNiO3, sintetizadas pelos três 

métodos, suportada em alumina, mostraram os seus principais picos com baixa 

intensidade devido a proporção pequena da perovsquita na amostra (5%) para 

o suporte Al2O3 (95%).Os três principais picos das perovsquitas LaNiO3 

aparecem em 2θ= ~32,7°, ~47,3 e ~58,6°. 

 

 

4.4. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

As micrografias dos pós calcinados a 700°C preparados através das três 

rotas de síntese e as menores razões suportadas em Al2O3 são mostradas nas 

Figuras 4.14 a 4.19. Essas amostras foram escolhidas, pois foram os menores 

teores de teores de agente complexante usados na síntese com formação da 

fase perovsquita, associada à boa cristalinidade. 

 Na Figura 4.14 pode ser vista a micrografia do material LaNiO3 

preparado pelo método dos precursores poliméricos, na qual foi observada a 

sinterização e a formação de partículas não uniformes.  
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Figura 4.14.  MEV para amostra do LaNiO3, sintetizada pelo método dos 
precursores poliméricos, calcinada a 700 °C, com razão (M=Ni2+)/AC  de 
1,0/1,0. 

A micrografia eletrônica de varredura da amostra LaNiO3 preparada pelo 

método dos precursores quelantes (Figura 4.15) mostrou partículas não 

uniformes, que pode ser atribuído ao método de preparação e faixa de 

temperatura de calcinação usada. 

 
 

Figura 4.15. MEV para amostra do LaNiO3, sintetizada pelo método dos 
precursores quelantes, calcinada a 700 °C, com razão (M=Ni2+)/EDTA  de 
1,0/0,1. 
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A micrografia do catalisador LaNiO3 sintetizado pelo método do gel 

proteico modificado com teor (M=Ni2+)/Colágeno de 1,0/0,5 (Figura 4.16) 

mostrou partículas com distribuição uniforme. Além disso, não apresentou 

aglomeração notável das partículas.  

 

 

Figura 4.16. MEV para amostra do LaNiO3, sintetizada pelo método do gel 
proteico modificado, calcinada a 700 °C, com razão (M=Ni2+)/Colágeno de 
1,0/0,5. 

 

As micrografias das amostras suportadas em alumina (Figuras 4.17 a 

4.19) mostraram uma distribuição regular do catalisador sobre o suporte, o que 

é desejado, visto que uma distribuição uniforme evita que as partículas sofram 

sinterizações com facilidade.  
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Figura 4.17. MEV para amostra do LaNiO3, sintetizada pelo método dos 
precursores poliméricos, calcinada a 700 °C, com razão (M=Ni2+)/AC de 1,0/1,0 
suportada em Al2O3. 

 

 

 

Figura 4.18. MEV para amostra do LaNiO3, sintetizada pelo método dos 
precursores quelantes, calcinada a 700 °C, com razão (M=Ni2+)/EDTA de 
1,0/0,1 suportada em Al2O3. 
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Figura 4.19. MEV para amostra do LaNiO3, sintetizada pelo método do gel 
proteico modificado, calcinada a 700 °C, com razão (M=Ni2+)/Colágeno de 
1,0/0,5 suportada em Al2O3. 

 
 

4.5. Área Superficial Específica (ASE) 

 

Os resultados da área superficial específica das amostras LaNiO3 

preparada pelos três métodos (precursores poliméricos, precursores quelantes 

e gel proteico modificado), com a menor teor que formou a fase perovsquita 

suportada em alumina, são mostrados na Tabela 4.5. 

Através da análise dos resultados pode-se observar que dentre os 

catalisadores obtidos pelos três métodos (PP, PQ, GP), o que apresentou 

maior valor de área superficial específica foi o catalisador preparado pelo 

método do gel proteico modificado, em concordância com o esperado, visto 

que este método usa o colágeno como matéria orgânica, que é removida 

durante a calcinação e permite o aparecimento de maior quantidade de poros 

neste material, resultante da liberação de grande quantidade de gases durante 

a síntese do material. 

 



  63 

 

José Carlos dos Santos  

 

Tabela 4.5. Área superficial específica obtida pelo método BET do material 
com menor teor que formou a fase perovsquita sintetizadas pelos três métodos, 
suportadas e não suportadas em Al2O3. 

 

Amostra Material ASE (m2/g) 

PP LaNiO3 -700 °C 10,0 

PQ LaNiO3 -700 °C 11,7 

GP LaNiO3 -700 °C 25,3 

PPA LaNiO3/Al2O3 51,8 

PQA LaNiO3/Al2O3 30,0 

GPA LaNiO3/Al2O3 46,1 

 

Já os materiais suportados em alumina apresentaram altos valores de 

área superficial específica, em acordo com os resultados da literatura (MELO, 

2008). Este fato é devido à alumina apresentar uma estrutura porosa, podendo 

conferir maior dispersão do catalisador. Por outro lado, o catalisador preparado 

pelo método dos precursores poliméricos e suportado em alumina (PPA) 

apresentou o maior valor de área superficial específica concordante com 

materiais com estrutura do tipo perovsquita preparados por este método 

(MARTINELLI, 2007).  

 

4.6. Redução à Temperatura Programada (RTP) 

 

As Figuras 4.20 e 4.21 mostram o perfil de redução à temperatura 

programada para as amostras de LaNiO3 com os menores teores de agente 

quelante com formação da perovsquita, preparadas através de três rotas 

(precursores poliméricos, precursores quelantes e método do gel proteico 

modificado), não suportadas e suportadas em alumina, identificadas 

respectivamente, como: PP, PQ, GP, PPA, PQA, GPA. 

De acordo com as curvas RTP, pode-se observar que as perovsquitas 

não suportadas (Figura 4.20) foram reduzidas em duas zonas: a primeira na 

faixa de 336 a 368 °C e a segunda no intervalo de 457 a 482 °C. Estes picos 
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correspondem a sucessivas mudanças na estrutura perovsquita (TANABE; 

ASSAF, 2009). 
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Figura 4.20. Perfis de redução à temperatura programada para os 
catalisadores LaNiO3, sintetizados pelos métodos: (a) gel proteico modificado 
(GP); (b) precursores quelantes (PQ); (c) precursores poliméricos (PP). 

 

Conforme a literatura (SOARES et al., 2007; TANABE; ASSAF, 2009)  o 

aparecimento de um ombro no primeiro pico do perfil RTP, leva à suposição de 

que além da fase perovsquita, existe a presença de óxido de níquel na amostra 

PP. 

No entanto, as amostras suportadas (Figura 4.21) apresentaram picos 

de redução deslocados para menores temperaturas. O primeiro pico ficou entre 

310 e 340 °C, enquanto o segundo pico mostrou-se entre 450 e 460°C. 



  65 

 

José Carlos dos Santos  

 

200 400 600 800 1000

(c)

(b)

C
o

n
s

u
m

o
 d

e
 H

2
 (

u
.a

.)

Temperatura (°C)

350 °C 445 °C

342 °C 443 °C

318 °C

453 °C

(a)

 

Figura 4.21. Perfis de redução à temperatura programada para os 
catalisadores LaNiO3 suportados em alumina: (a) GPA; (b) PQA ; (c) PPA. 

 

De acordo com os perfis RTP para as amostras suportadas em alumina 

e não suportadas, o primeiro pico refere-se à redução do Ni3+ para Ni2+, 

resultando em La2Ni2O5, e o segundo pico deve-se a redução Ni2+ a Ni0 

(SOARES et al., 2007; TANABE; ASSAF, 2009), conforme as seguintes 

reações ( Equaçõess18 a 20): 

 

2LaNiO3 + H2 →  La2Ni2O5 + H2O                                                                 (18) 

 

La2Ni2O5 + 2H2   →  La2O3 + 2Ni0 + 2H2O                                                     (19) 

 

NiO + H2 → 2Ni0 + H2O                                                                                 (20) 

 

De acordo com os resultados de perfil RTP para as amostras suportadas 

e não suportadas em alumina, a completa redução do LaNiO3 em níquel 

metálico acontece no valor máximo de 482 °C. 
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4.7. Reação de Oxidação Parcial do Metano 

 

A atividade catalítica das perovsquitas LaNiO3 suportadas em alumina 

(PPA, PQA e GPA) sintetizadas, respectivamente, via método dos precursores 

poliméricos, precursores quelantes e gel proteico modificado, foram testadas 

na reação de oxidação parcial do metano.  

A Figura 4.22 mostra os resultados da porcentagem de conversão de 

metano (%CH4) versus tempo (h), para os três catalisadores na reação de 

oxidação parcial do metano usando uma mistura gasosa reativa de CH4/O2 com 

uma razão de 2:1. Pode-se observar que todos os catalisadores apresentaram 

tempo de indução inicial, podendo ser atribuído à estabilização dos sítios ativos 

do catalisador.  
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Figura 4.22. Conversão do metano para os catalisadores PPA, PQA e GPA na 
reação de oxidação parcial do metano a 800 °C. 
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De acordo com os resultados, o catalisador PQA apresentou uma 

conversão do metano em torno de 50% durante 18 h. Por outro lado, houve 

uma diminuição da conversão do metano com o passar do tempo de reação 

para o catalisador PPA, atingindo valores próximos de 40% após 12 h de 

reação. Enquanto que, o catalisador GPA mostrou uma diminuição na 

conversão do CH4 após 2 h de reação, atingindo valores abaixo de 50%.  

Na Tabela 4.6 são listados os dados de conversão obtidos a 18 h de 

reação de oxidação parcial do metano. 

 

Tabela 4.6. Valores de conversão do metano na reação de oxidação parcial do 
metano para os catalisadores PPA, PQA e GPA.  

 

Catalisador- Amostra Conversão de CH4 (%) 

LaNiO3/Al2O3 - PPA 43,0 

LaNiO3/Al2O3 - PQA 49,9 

LaNiO3/Al2O3 - GPA 47,0 

 

Em comparação com catalisadores do tipo perovsquita a base de níquel 

estudados em reações de produção de gás de síntese, pode-se dizer que estes 

catalisadores propostos neste trabalho apresentaram resultados satisfatórios 

em termo de percentual de conversão do metano, aproximadamente 50%, bem 

como na capacidade do catalisador em resistir a desativação por deposição do 

carbono (CHOUDHARY; UPHADE; BELHEKAR, 1996; ARAUJO et al. 2005, 

PEREÑÍGUEZ et al., 2010). Pode-se observar que uma leve diminuição da 

atividade com o decorrer da reação só ocorre nos catalisadores preparados 

pelos métodos GP e PP.  

De acordo com os estudos realizados por Araújo e colaboradores (2005) 

sobre o desempenho de catalisadores perovsquitas na oxidação parcial do 

metano, foi observado que o catalisador LaNiO3 mostrou a maior atividade 

dentre os catalisadores estudados, aproximadamente 60% de conversão do 

metano em 2 h de reação a temperatura de 800 °C. 

A Figura 4.23 mostra a seletividade dos catalisadores ao H2 em função 

do tempo. 
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Figura 4.23. Seletividade a H2 para os catalisadores PPA, PQA e GPA na 
reação de oxidação parcial do metano. 

 

Apesar da seletividade dos catalisadores ao CO2, os principais produtos 

são CO e H2, numa relação mais perto de 1:2, que corresponde à reação de 

oxidação parcial do metano: CH4 + ½ O2 → CO + 2H2 (PEREÑÍGUEZ et al., 

2010). Dentre todos os catalisadores, PQA foi o que se mostrou mais seletivo 

ao hidrogênio, atingindo valores próximos de 60%, enquanto que os outros 

atingiram valores menores, na faixa de 50%.  

As Figuras 4.24 a 4.26 mostram a seletividade dos catalisadores a CO e 

CO2, evidenciando uma maior seletividade ao CO, fator desejável, visto que o 

produto pretendido é o gás de síntese. Por outro lado a seletividade dos 

catalisadores ao CO2 atingiu o intervalo entre 10 e 20%, com exceção do 

catalisador PPA, atingindo valores maiores que 20% após 10 h de reação.  

Já o catalisador GPA foi o mais seletivo ao CO, alcançando 80% de 

seletividade com o passar do tempo, ao contrário do PQA e PPA , diminuindo a 

seletividade a valores perto de 70% nas mesmas condições. 
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Figura 4.24.  Seletividade a CO e CO2 para o catalisador PPA na reação de 
oxidação parcial do metano. 
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Figura 4.25. Seletividade a CO e CO2 para o catalisador PQA na reação de 
oxidação parcial do metano. 
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Figura 4.26. Seletividade a CO e CO2 para o catalisador GPA na reação de 
oxidação parcial do metano. 
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5. CONCLUSÕES 

 

A partir dos espectros de absorção do infravermelho dos materiais 

tratados termicamente e preparados pelos métodos dos precursores 

poliméricos, precursores quelantes e método do gel proteico modificado foi 

possível identificar as freqüências vibracionais referentes aos grupos orgânicos 

remanescentes do processo de síntese. Também foi possível sugerir a 

formação do complexo metal-agente quelante e a formação das ligações metal-

oxigênio. 

As análises das curvas termogravimétricas dos materiais tratados 

termicamente e preparados pelas três rotas (método dos precursores 

poliméricos, método dos precursores quelantes e método do gel proteico 

modificado) permitiram determinar a temperatura ideal para calcinação 

daqueles e obtenção dos óxidos perovsquitas LaNiO3. Estes resultados 

mostraram um material termicamente estável na faixa de 700°C com a total 

decomposição dos precursores utilizados durante o processo de síntese. 

Os resultados obtidos por difração de raios X das perovsquitas LaNiO3 

sintetizadas pelo método dos precursores poliméricos variando a razão Metal 

(M=Ni2+)/Ácido cítrico, indicam a formação da fase cristalina monofásica 

perovsquita para a razão de 1,0/1,0. As demais razões formaram fases 

secundárias além da fase perovsquita. Os resultados obtidos pelo método dos 

precursores quelantes, variando a razão Metal (M=Ni2+)/EDTA indicaram que 

todos os materiais formaram a fase perovsquita com fases secundárias. As 

amostras preparadas pelo método do gel protéico modificado, variando a 

proporção Metal (M=Ni2+)/Colágeno formaram a fase perovsquita monofásica 

apenas para a amostra com razão de 1,0/1,0. 

Todas as razões metal/agente quelante usadas na síntese dos materiais 

pelos métodos dos precursores poliméricos, dos precursores quelantes e do 

gel protéico modificado formaram a fase perovsquita LaNiO3. 

Óxidos com estrutura perovsquita do tipo LaNiO3 podem ser obtidos em 

baixos teores de agentes quelantes como foi comprovado nos estudos 

realizados neste trabalho. 
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Os resultados de difração de raios X obtidos para amostras LaNiO3 

suportadas em alumina, mostraram a fase perovsquita em todos os materiais 

suportados, embora seus picos tenham aparecido em baixas intensidades. 

As micrografias dos pós mostraram que dentre os catalisadores não 

suportados em alumina, o que apresentou partículas com boa cristalinidade e 

distribuição uniforme foi o sintetizado via método do gel proteico modificado. No 

entanto, todas as micrografias das amostras suportadas em alumina 

apresentaram distribuição regular do catalisador sobre o suporte.  

Dentre as amostras não suportadas em alumina, a que apresentou maior 

valor de área superficial foi a obtida pelo método do gel proteico (25,3 m2/g), 

comparado ao método dos precursores poliméricos e quelantes. Enquanto que, 

para as amostras suportadas em alumina obtidas pelos três métodos, a que 

apresentou maior valor de área superficial específica foi a sintetizada pelo 

método dos precursores poliméricos (51,8 m2/g). Este fato pode ser atribuído 

ao tamanho menor de cristalito do material, comparado aos demais, o que 

proporciona uma distribuição homogênea da amostra sobre o suporte. 

De acordo com os resultados de perfil RTP das amostras não 

suportadas, a completa redução do LaNiO3 a La2O3 e níquel metálico ocorreu a 

aproximadamente 490 °C. Enquanto que, nas amostras suportadas em alumina 

a redução completa aconteceu em valores de temperatura menores, no 

máximo em 460 °C. 

Os resultados de atividade catalítica mostraram que o catalisador PQA 

apresentou maior valor de conversão de metano em aproximadamente 50% e 

se manteve estável durante todo teste catalítico. Os valores de seletividade 

para CO e CO2 foram 76% e 24%, respectivamente. 

De forma geral, todos catalisadores mostraram resultados satisfatórios 

na conversão do metano, bem como na capacidade de resistir a desativação 

por coque. No entanto, o catalisador PQA apresentou o melhor resultado, visto 

que, os catalisadores PPA e GPA apresentaram uma leve diminuição da 

atividade no decorrer da reação. 
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 
 

 Caracterizar os catalisadores LaNiO3 por fluorescência de raios-X por 

dispersão de energia (EDX); 

 Realizar testes catalíticos de reação de reforma a vapor para observar a 

seletividade das perovsquitas LaNiO3/Al2O3 na obtenção de hidrogênio e 

gás de síntese (CO e H2). 
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8. ANEXOS 

8. 1. ANEXO A 

8.1.1. Precursor da perovsquita LaNiO3  

 

 

Figura 8.1. Ilustração da formação do precursor da perovsquita LaNiO3, 
método dos precursores poliméricos. 

 

 

Figura 8.2. Ilustração da formação do precursor da perovsquita LaNiO3, 
método dos precursores quelantes. 
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Figura 8.3. Ilustração da formação do precursor da perovsquita LaNiO3, 
método do gel proteico modificado. 
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8. 2. ANEXO B 

8.2.1. Curva termogravimétrica do EDTA. 
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Figura 8.4. Curva termogravimétrica do EDTA em função da temperatura. 

 

8.2.2. Espectro de absorção na região IV do agente quelante colágeno. 
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Figura 8.5. Espectro de absorção na região do IV do colágeno puro, agente 
direcionador das perovsquitas LaNiO3 preparadas pelo método gel proteico 
modificado. 


