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RESUMO

O termo biogás refere-se à mistura de gases resultante da decomposição da matéria orgânica realizada pela ação bacteriana. A mistura de gases 
produzida neste processo é composta principalmente por metano e dióxido de carbono, tendo composição média de 55-70% de CH4, 27-44% de 
CO2, 0,5-2% de H2S e traços de H2 e NH3. O gás de síntese produzido (CO + H2) deve apresentar razões CO/H2 adequadas para os diferentes fins 
requeridos nas próximas etapas industriais. Estas diferentes razões de CO/H2 são atingidas através de três principais processos: Reforma a vapor 
do metano, Reforma a seca de metano e Oxidação Parcial. Para as reações de reforma de metano são utilizados catalisadores de Ni/Al2O3, sendo 
que estes apresentam alguns problemas na desativação por depósito de carbono. Há interesse em superar estes inconvenientes utilizando 
catalisadores suportados em CeO2. Uma das propriedades principais deste suporte é a alta mobilidade de oxigênio comparada a outros, devido à 
presença de íons Ce3+ produzidos em condições de atmosfera redutiva. Também, nos últimos anos algumas pesquisas têm sido desenvolvidas 
frente à aplicação de materiais residuais para a síntese de catalisadores utilizados principalmente na reação de transesterificação. Resíduos como  
cascas de ovos de frango também têm sido estudados quanto à aplicação no processo de obtenção de catalisadores para a produção de biodiesel. 
Devido à sua abundância, baixo custo, redução do impacto ambiental e saúde pública, o aproveitamento desses resíduos torna-se atraente. 
Dentre uma variedade de produtos potencialmente reutilizáveis, as cascas de ovos de galinha apresentam-se como uma matéria-prima capaz de 
fornecer quantidades significativas de carbonato de cálcio (principal constituinte da casca), que se extraído torna-se produto com considerável 
valor agregado e favorável do ponto de vista da sustentabilidade. O objetivo desse trabalho, foi desenvolver catalisadores de Ni/CeO2, que foram 
dopados com cálcio obtidos da casca do ovo calcinado. Os seguintes teores de cálcio foram preparados: 4, 8 e 12% com relação molar ao CeO2. O 
teor de níquel foi igual a 10% m/m. O método de preparação dos suportes foi o hidrotérmico e a adição da fase ativa foi a impregnação. Os 
materiais sólidos foram submetidos as análises de área superficial determinada pelo método BET, fluorescência de raios X (FRX), Difração de raios 
X in e ex situ (DRX) e Redução a temperatura programada (RTP). De acordo com a análise de FRX foi possível verificar que os teores dos elementos 
estudados indicaram boa concordância entre os valores nominais. Através dos resultados de BET, tanto os suportes quanto os catalisadores, 
apresentaram decréscimo no valor da área com o aumento de teor de cálcio. Isso provavelmente ocorre devido à substituição dos íons de cério 
pelos íons cálcio na rede cristalina. Ao impregnar o níquel sobre os suportes também ocorreu decréscimo da área específica. Isso pode ser devido 
ao recobrimento dos poros do suporte pelo óxido de níquel diminuindo assim a área específica do catalisador. Para a análise de DRX, apenas 
picos de difração referentes a esta fase podem ser identificados nos suportes do CeO2 dopados com cálcio. A ausência de sinais de difração 
referentes a espécies de cálcio indica que não há segregação dessas fases nestas amostras devido ao baixo teor desses promotores. De acordo 
com os resultados de TPR, foi possível notar que ao adicionar o cálcio ocorreu o surgimento de mais dois picos (de 364 a 414ºC) e deslocamento 
dos picos de máximo para temperaturas maiores para todos os suportes,  indicando que a adição de cálcio ocasionou uma maior interação deste 
com a céria. De acordo com as análises realizadas, até o momento, foi possível concluir que as condições de preparação dos suportes foram ideais 
na preparação do suporte final. Vale ressaltar que não foi notada a presença de contaminantes nas amostras de CaO que poderiam comprometer 
futuramente as reações catalíticas.
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